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Pan Vox —hisforykiem 
Naczelny publicysta prawosławny i 

filar metropolitalnego organu „Woskr2- 

snoje Cztienje“ pan Vox zaszczyca moje 

skromne prace publicystyczne taką uwa 

gą, iż niemal w każdym numerze cieka- 

wego tygodnika znajduję swoje nazwi- 

sko. 

Zależnie od okoliczności, figuruję na 

łamach prawosławnego tygodnika, ja- 

ko „znany pisarz”, „wybitny publicysta”, 

„gruntowny znawca dziejów Kościoła”, 

„wierzący katolik", albo też  „szowiai- 

sta“, „zacietrzewiony przeciwnik* i czło 

wiek, który w ferworze  polemicznym 

sam przeczy sobie.. 

Po każdej wzmiance na łamach vi- 

ganu metropolji prawosławnej,  musiał- 

bym właściwie albo robić piękny Ukłol, 

mówiąc: „Zbytek łaski!*, — albo też p0- 

nuro się zastanawiać, czy naprawdę ze 

mną jest tak źle, że już nie potrafię wy- 

raźnie wypowiedzieć swych myśli i nie 

panuję nad pamięcią... 

Polemika dwóch publicystów, nie ma 

jących wspólnych czytelników, zawsże 

jest trochę jałowa, tem bardziej, że naj- 

częściej przeglądam się w artykułach p 

Vox'a, jak w krzywem  žwierciadle, nie 

poznając siebie, — dlatego też wzruszam 

się na pochwały i nie prostuję nieścista - 

ści. 

Dziś jednak muszę zabrać głos, cho- 

ciażby tylko dlatego, że miażdżący cios, 

wymierzony mi w ostatnim numerze „W. 

Czt.*,trafia conajmniej w dwóch polskici: 

ministrów, a właściwie w każdego zdro- 

wo myślącego człowieka, jako tako orjen 

tującego się w stanie literatury history - 

cznej na temat dziejów wyznań w Poi- 

sce. 
Pan Vox wystąpił ostatnio w chara: 

kterze historyka i dał bardzo ciekawą i 

znamienną lekcję na temat stanu badań 

unijnych. 
Powodem do tych rozważań był mój 

artykuł p. t. „Sprawa bardzo pilra* 

(16-XII b.m.). W artykule tym przyto- 

czyłem dwugłos w sprawie konieczności 

zorganizowania badań naukowych, po- 

święconych dziejom poszczególnych wy- 

znań wPolsce, przedewszystkiem zaś dit 

jom unji. Tak minister spraw  wojsko- 

wych, jak minister spraw wewnętrznych, 

odpowiadając na ankietę, zorganizowaną 

przez Fundusz Kultury Narodowej, zgo- 

dnie podkreślili konieczność i państwo- 

we znaczenie podobnych badań. Kor”v- 

stając z tych poważnych, trafnych i gtę- 

boko ujmujących sprawę — głosów 2-:h 

ministrów, po raz, nie wiem już który 

uderzyłem na alarm, co, rzecz jasna, 1 - 

kogo nie wzruszyło i żadnego echa nie 

zbudziło. (Kiedyś, pisząc o gwałtownej 

potrzebie zorganizowania badań dziejów 

unji, tak i zatytułowałem artykuł. 

„Alarm bez echa!“). 
Popełniam jednak w tej chwili znacz 

ną nieścisłość: echo się znalazło w pn 

staci artykułu p. Vox'a. 
Zdawałoby się, że właśnie na łamach 

organu prawosławnego rozlegnie się 

głos, entuzjastycznie popierający myśi 

zorganizowania nowoczesnych badań, 

dotyczących przeszłości wyznań relig|- 

nych w Polsce. Przecież najważniejszem 

w tej dziedzinie zagadnieniem jest wła- 
śnie przeszłość Cerkwi w Polsce, stosu- 

nek Kościoła do Cerkwi i dzieje unii 

kościelnej. 
O Cerkwi w Polsce dotychczas wie 

mamy monograiji, jest jednak nadzieja, 
że wkrótce się doczekamy, gdyż prof. 

Kazimierz Chodynicki od dłuższego cza- 

su pracuje nad tem zagadnieniem. Prze- 
szłość Kościoła katolickiego w Polsce 
jest opracowana staranniej, ale jeszcze 

nie w stopniu dostatecznym. Nie mamy 

przecież dobrego podręcznika historji 
Kościoła w Polsce, cóż dopiero — wy- 

czerpującej monografji!.. 

Najgorzej jednak przedstawia się 
sprawa dziejów unji. 

Literatura polska na ten temat pow- 

stawała w warunkach przedewszystki*m 
nienormalnych. Biskup Likowski opraco- 

wywał swe dzieła w Poznaniu, biorąc 
materały nieraz z trzeciej ręki, bo nie 

mógł mieć dostępu do rosyjskich archi- 
wów; dlatego też w pierwszem wydaniu 
jego Historji Unji (r. 1875) znajdujemy 
takie dziwolągi, jak przekręcanie nazwisk 

i osób czołowych  likwidatorów ugi. 

Zamiast Bazylego Łużyńskiego spot;ka- 

my Wilhelma Lusińskiego, Zubko figu- 
ruje, jako dwie odmienne osoby: „pedty 

ks. Zubko* i' „były bazyljanin 0. Anto- 

nić, choć Antoni Zubko nigdy bazylja- 
ninem nie był — i t.p.. 

W podobnych warunkach pracował 

ks. dr. Wł. Chotkowski, proiesor Uni- 

wersytetu Jagiellońskiego, który nado- 

miar złego nie znał zbyt dobrze ję..yka 

rosyjskiego. (Przykład: zdanie --- „Po- 

chwastat' swoim oporstwom“ ke. Chut- 

kowski przetłumaczył: „„Machnąč ogo- 

nem swego uporu '). 

Poza tymi dwoma polskimi autoram:, 

już przestarzałymi i niedokładnymi nie 

z ich winy, istnieją tylko „przyczynka - 
rze”, nie mogący się zdobyć na nowc- 

cześnie opracowaną monografję. 

Literatura unijna rosyjska, zapocząt- 

kowana przez osławionego rzeczywiste- 

go radcę stanu Mikołaja Bantysza-Ka- 

mieńskiego, który skreślił dzieje unji ra 

zlecenie Katarzyny I, i rozwinięta przez 

prof. Duchownej Akademji w Petersbur- 
gu Michała Kojałowicza, jest bardzo 

bogata ilościowo i przeważnie mało 

wartościowa pod względem treści. 

Rosyjscy historycy odznaczali się nad- 

zwyczajną pasją (bardzo szlachetną!) 
do zbierania materjałów historycznych i 

małą zdolnością do ich opracowania. 

Zasada „sine ira et studio" była prawie 

całkiem nieznana historykom rosyjskim, 

historykom zaś unji w szczególności. 

Przyczynę tego zjawiska łatwo ustalić: 

o unji pisali ex-unici, jak wszyscy neo- 
fici, przesadnie gorliwi w wyznawaniu 

nowej wiary,..pisali w. okresie popowsta- 

niowym po r. 1863, czyli w epoce naj- 

czarniejszej reakcji i największego uci- 

sku Polaków, wreszcie pisali przedewszy 

stkiem do użytku sfer duchownych lub 

rządowych. 

Na dziejach unji, odpowiednio spre- 

parowanych, robiło się wówczas wcale 

niezły interes!.. 

To są rzeczy tak powszechnie znane, 

że aż przykro powtarzać!.. A jednak... 

pan Vox artykuł swój kończy słowaini: 

„autentyczna i prawdziwa historju już 

jest napisana i niema poco pisać jej 

znów '*.. 

Do tak nieoczekiwanego wniosku p. 

Vox dochodzi po dłuższych rozważaniach 
z uwzględnieniem głosów czterech ian- 

tastycznie dobranych historyków. 

Autor znanej broszurki o akcji ob- 

rządku wschodniego, p. H. Łubieński 

powiedział: „„Powrót unitów do schiziny 

odbywał się za Katarzyny li bardzo czę- 

sto dobrowolnie i masowo*, —- tych 

słów wystarcza prawosławnemu puuli- 

cyście, aby twierdzić, że za czasów Ka- 
tarzyny П żadnego ucisku nie było! 

Niechby p. Vox poznał raport guberna- 

tora Karniejewa, złożony 7-VII 1797 r. 

na ręce Pawła I, („Russkij Archiw“. 
1868, str. 1359), dowiedziałby się o prze 
rażających gwałtach i podstępach, ste- 

sowanych przez władze rosyjskie i du- 

chowieństwo prawosławne. Dobrowolnie 

i masowe przesunięcia religijne mas 

chłopskich były przedewszystkiem wyni- 

kiem dezorjentacji: nikt wówczas nie 
wiedział, jaka zachądzi różnica pomię- 

dzy unją a podszywającem się pod nią 
prawosławiem. 

P. Vox preparuje na poczekaniu hi- 
storję unji. Biskup Likowski mówi o ię. 

dzy, w jakiej się znajdowało ówczesne 
duchowieństwo unickie, — „a więc kier 

prawosławny stał na wysokości zadania 
i porywał masy. Ks. Zalewski, który w 

broszurze o stosunkach wyznaniowych 
na Lubelszczyźnie przytoczył parę przy- 

kładów gwałtów szlachty nad zakonnixa- 

hi katolickimi, staje się nagle świad- 

kiem... prześladowania Cerkwi w Pol 

sce!.. Jeżeli zaś jakiś krewki szlachciu- 
ra nie darowywał katolickim zakonni- 
kom, to jakież prześladowania musieli 
znosić zakonnicy prawosławni i cała 

Cerkiew. 
W tem miejscu wysuwa p. Vox au- 

torytet najwyższy — Bantysza Kamień- 

skiego!.. 

Jakie są wnioski rosyjskich history- 

kėw, badających  dzieje unji?...  Jedex 

      

PRZE! 

  

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj —- Księgarnia Koi. „Ruch* 
KLECK — p „Jedność” 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINI“C — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZ 
MIORY — Ejdelman 

  

   

NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

   - CENY OGŁOSZEN: wier. 

NO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

STAWICIEL 
|: wANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. i 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 

STWA: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy 
S10LPCE — Ksiegarria T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

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

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Terroryści U.ON. przed sądem "EEEE" 
LWÓW PAT. — W piątym dniu roz 

prawy jako pierwszy z przedstawicieli 
obrony, przemawiał mecenas Starosolski ; 
który po uwagach wstępnych przeszedi ry. 
do sprawy zabójstwa przod. Kojaka, na 
stacji w Glinnej Nawarji. Obrońca oma- 
wiał obszernie punkty obciążające Biła- 
sa. Następnie obrońca przystąpił do spra 
wy napadu w Gródku jagiellońskim, do 
udziału w którym Biłas się przyznał. O- 
brońca przyznaje, że udział Biłasa w tym 
napadzie nie daje podstaw do żądania 
zupełnego uniewinnienia, usiłuje jednak 
w swem przemówieniu obniżyć znaczenie 
roli i inicjatywy Biłasa w napadzie, 
gdyż zdaniem jego, Biłasowi nie była po 
wierzona rola napastnika z bronią w rę- 
ku. Obrońca prosi © uwzględnienie tej 
roli oskarżonego jako okoliczności łago- 
dzącej. Mecenas Starosolski podkresla 
młody wiek oskarżonego, brak wykształ 
cenia, obce wpływy, a wreszcie przyzna 
nie się do winy, bez czego sąd doraźny 
nie mógłby w tej sprawie wyrokowac. 
Obrońca prosi o wymierzenie kary w ra 
mach par. 3 rozporządzenia o sądach do 
raźnych (okoliczności łagodzącej). Kon- 
cząć swe przemówienie obrońca omawia 
motywy czynów Biłasa oraz rolę odegra- 
ną przez Motykę występującego w cha- 
rakterze świadka, który górował pod 
względem intelektualnym nad oskarżony 
mi Biłasem i Danyłyszynem. 

Następnie przemawiał mec. Marytczak 
który obszernie omówił zagadnienia po- 
lityczne, na tle których powstał napad 
w Gródku Jagiellońskim. Obrońca pod- 
kreśla niski stopień wykształcenia oskar- 

żonych oraz ich dotychczasową niekaral 

ność. 

Po przemówieniu mec. Marytczaka 
zarządzono przerwę, po której przema- 
wiał obrońca Danyłyszyna  Szuchywicz, 
który w dłuższem przemówieniu usiłuje 
umotywować swój pogląd, iż sprawa 
Danyłyszyna, który podczas całej rozpra 
wy zachowywał milczenie, nie powinna 
być rozpatrywana przez sąd doraźny. 

   

Poświęcenie nowego gmachu P.K.Q. w Warszawie 

, W ubiegłą niedzielę odbyło się w Warsza- 
wie poświęcenie nowego gmachu centrali Pocz 
towej Kasy Oszczędności. Uroczystość tę za 
szczycił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej. Ponadto w uroczystości poświęce- 
nia wzięli udział:. członkowie rządu z p. эге 
zesem Rady Ministrów A. Prystorem na czeie 
marszałkowie Sejmu,i Senatu p.p. Rac 
wicz-i Świtalski, prezes NIK p. Jakob Krze- 

  

Piąty dzień rozprawy 
IM. E. ORZESZKOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 21 bm. 
wieczorem ma posiedzeniu sądu konkurso- 

Wywody dra Szuchywicza uzupełnia uru jest, że na polecenie komendanta bojów- wego, złożonego z członków zarządów Ka- ywody уу i 
gi obrońca Danyłyszyna Pańkowski, któ- 
ry prosi trybunał o łaskawy wymiar ka- 

Żurakowskiego, uważa, że Żurakowski 
został wimieszany w sprawę przypadko- 
wo i jedyną jego winą według obrorty 

Nieudane zamachy na Stalina 
Liczne areszty wśród czołowych komunistów 

pod kierunkiem Niemenczenki BERLIN PAT. Wychodzący w Berli- 
nie biuletyn trockistów donosi, że na 
rozkaz Stalina aresztowany został w: 
Moskwie komisarz wyżywienia Ejsnoni, 
kierownik komunikacji autobusowej To- 
maszew, były komisarz rolnictwa Smir- 
mow oraz wielu iirnych wybitnych dzia - 
łaczy sowieckich. Wszyscy aresztowani 
oskarżeni są o udział w spisku przeciw 
ko Stalinowi. 

O istnieniu tego sprzysiężenia mieli 
wiedzieć Rykow i Tomskij. Ponadto 
miano wykryć w Moskwie drugą grupę 
spiskowców na życie Stalina, stojąca 

  

Belgja nie ponosi edpowiedzialności za wojnę 
w syberyjskie. Represje zastosowamo wobec BRUKSELA. PAT. Prasa belgijsk: 

podaje z Berlina sensacyjną wiadomoś:, 
że organ kanclerza Schleichera „De.- 
tsche Allgemeine Ztg.* publikuje artykuł 
o tem, że Belgja nie ponosi odpowi: - 
dzialności za wojnę ubiegłą, gdyż jej ie- 
rytorjum zostało okupowane i neutral- 

  

Karną w Paryżu rozpocznie się w dniu 
22 bn. rozprawa przeciwko  Dunikow - 
skiemu. jak wiadomo, Dunikowski aresz- 
towany został 9 grudnia ub. roku na 

  

> į    

mieński, prezes Klubu BBWR pos. Sławek i 
td. Uroczystość poświęcenia zaszczyciła też 
swoją obecnością małżonka pierwszego Mar 
szalka Polski p. Aleksandra Piłsudska. 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezyden 
ta R. P. w otoczeniu członków swego doniu 
cywilnego i wojskowego, członków gabinetu 
przedstawicieli Sejmu i Senatu itd. w wiel- 
kim hallu nowego gmachu PKO. 

właściwie: żadnych gwałtów nad unitamii 

nigdy nie było!.. Ani za Katarzyny Il, 
ani za Mikołaja I, ani za Aleksandra II! 
Sielanka!... Unici najwyżej, jak słyana 

„unter-oficerska wdowa* sami sobie 
sprawiali lanie!.. 

A przecież sam metropolita Józef Sie- 
maszko stwierdza, że nieraz w ruch by- 
ły puszczane nietylko nahajki i karabiny, 
ale i armaty!... (Zapiski, I, str. 51). 

I znowu: to są rzeczy znane, niewai- 
pliwie, nie podlegające dyskusji. Wie a 
tem dobrze i p. Vox. Dlaczegoż na ła- 

mach skądinąd poważnego czasopisnia 

mogą ukazywać się podobne rozważania 
lub artykuły takich „historyków, jak p 

Benefaktów i Nikołajew?... To jest nie- 

łatwe do zrozumienia. 

Dzieje unji nie mają wyczerpującej. 

bezstronnej, ściśle naukowej monograiji. 

Archiwa zawierają olbrzymią ilość nie- 

wyzyskanych jeszcze dokumentów. Po- 

ważnie prowadzone badania naukowe 

wyświetlą niejedną wątpliwą kwestję i 

przyczynią się znakomicie do wytworze- 

nia coraz lepszych i idealniejszych wa- 

runków współżycia katolików i prawo- 

sławnych — obywateli Rzeczypospolitej 

Polskiej. 2 - 

Dlaczegoż prawosławny publicysta 

tak zawzięcie zwalcza samą myśl zorga- 

ganizowania badań naukowych, — dla- 

czego tak chętnie staje w obronie nie 

tyle nauki rosyjskiej, która w tej dziedzi 

nie mizerne wydała owoce, ile (bo ta ten 

dencja jest aż nadto przezroczysta!) w 

obronie rządu rosyjskiego, który nigdy 

nie był zdolny do gwałtów i ucisku!.. 

(Gwałty stosowało tylko państwo po! 

skie!..) Skąd ten wstręt do badań 1.au- 

kowych, ten lęk przed prawdą histc- 

ryczną?... 

; Zkolei mec. dr. Chankiewicz, obrońca pr. 

  

powstałych 
radjoczynnych. 

EEST SIT TS 

Zgon Ś.p. Karola Stry- 
jeńskiego 

KRAKÓW PAT. Zmarł dziś w nocy 
w klinice tutejszej po ciężkiej chorobie 

Stryjeński, prof. 
Sztuk Pięknych i dyrektor Państwowego 
Instytutu Propagandy Sztuki w Warsza- politycznym przeciwko 14 komunistom, ,o- 
wie, b. dyrektor szkoły przemysłu drzew dskarżonym o przygotowanie do zdrady sta 

wybitny mu i kradzież materjałów wybuchowych za- 
е padł wczoraj wyrok, skazujący oskarżonych 

ś. p. Karol 

nego w Zakopanem, 
działacz na polu sztuki ludowej, i 

mysłu artystycznego. Pogrzeb nastąpi w 

„Fale“. Nastę 
rem szkoły przemysłu Ё a 
nem .która pod jego kierownictwem znakomi- 

cies się rozwinęła. Bierze żyw. SER, 
stawie międzynarodowej sztuki dekosacyjnej 
Paryżu w roku 1925. W roku 1927 zostaje pa 

Akademii Sztuk Pięknych, gdzie trzymujące pontony, przyczem 4 pontony, 
> 303W roku 1029 założył * na których znajdowało się 4 robotników, 

rzeźbę monume - założył sto j przy jmowani 
ma rzežbiarskie „Forma“ z pośród ab eta. ša za: 
solwentów  Akademji. Był kuratorem Brataiej 

Pomocy Studentów Szkoły Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Od roku 1930 prof. Stryjeński był 
członkiem Rady Zarządu, a wreszcie dyrekto- 
rem Instytutu Propagandy Sztuki. który swój 
rozwój zawdzięcza w dużej mierze jego inicja- 

energii. Prof. Stryjeński po- 
niezrealizowa- 

i * plan AOI Zakopanego, 
mauzoleum Kasprowicza na Harendzie, szereg stania = denta posp 

domów mieszkalnych w Zakopanem, między m Poz ZY meczy, > 
nemi dom dr. Nowotnego. Interesował się rów 

architekturą górską i į о 3 
jego planu wybudowano kilka schronisk oraz w Rybniku na karę śmierci przez powie- 
skocznię na Krokwi. 

Wreszcie ostatnie ukochane dzieło jego ży 
s to plan pawilonu dla Instytutu Propagandy 
ztuki w Warszawie wykonan 

W. Charkiewicz. częściowo. : 2 

tywie, zapalowi i 
zostawił szereg pięknych dzieł: 
ny dotychczas 

nież sportową 

  

Represje stalinowskie dotknęły wielu 
ienych przywódców sowieckich. Między spqąw zagranicznych p. Szembek wraz z 
innymi były ambasador sowiecki w Kzy- malżonką przyjęci byli ma audjemeji po- 

zastępca przewodniczącego Racy żegmalnej przez królowę Marję. — Wie- 
Komisarzy Ludowych Kamieniew został czorem premjer Maniu wydał na cześć wi- 

zesłany do Miłutińska nad rzeką Jenisiej, ceministra Szembeka bankiet pożegnalny 
zaś były przewodniczący IIi międzynaro- W mur 
dówki Zinowjew zesłany został na Kau- 
kaz, współpracownik Politbiura Sten ze- 
siany został do Akmolińska, sekretarz or , 
ganizacji moskiewskiej 
został w więzieniu w Czelabińsku. 

ność Belgji tem samem złamana. — 
związku z tem wszystkie 
mieckie mające stwierdzać, że ultimat:M Tyyyainy zakazano w: charakterze represji 
Bethmanna - Holwega było usprawiedit- sprzedaży towarów przemysłowych. Spe- 
wione, zostają przez organ nacjonaliscy- 1 
czny niemiecki rozbite. 

=0-0-0=—— 

Dziś rozpocznie się praces Dunikowskiego 
PARYŻ PAT. — Przed 11-tą ПЫа skutek skargi zarządu francuskich zakła- 

dów laboratoryjnych elektrochemicznych, kierunku przełamania sabotażu chłopskie- 
oraz instytucji „Funindus* o sprzeniewie go. Szczególnie ostremi represjami grozi 

W memorjale przedstawionym rzeczo 
znawcom, oskarżony sprecyzował swój 
wynalazek następująco: * przetwarzanie 

na złoto nieskrystalizowanych jeszcze w skich obozów pracy w Werden (Nadrenja) 
metal cząsteczek soli złotonośnych, wy- 
stawionych na działanie nowych promie- 
ni, znanych tylko samemu wynalazcy, 

przez ścisłe połączenie ciał 

Ś. p. prof. Karol Stryjeński urodził się w Kra 

kowie w 1887 roku. Szkołę Średnią ukończył 

w Krakowie, następnie studjował w politechni 

ce zurychskiej i w Akademji Sztuk Pięknych w 

Paryżu. W roku 1911 brał udział we wszeci:- 

wystawie architektonicznej w Krako- Е za PUK 
бга zgłosił szereg projektów dom- Amdrejewa zapowiadające znaczne reduk- 
czych. Osiadł na kilka lat w Krako cje pensonalne wśród kolejarzy sowieckich 

wie, pracując w biurze architektonicznem swe W dyrekcji kolei redukcji ma ulec do 20 

go ojca, a następnie w biurach magistratu i procent pracowników zaś w rejonach eks- 

biorąc żywy udział w ruchu artystycznym mia 
sta. Wespół z prof. Jastrzębowskim organizu- 
je „Warsztaty Krakowskie" przy Muzeum prze 
mysłowem w Krakowie. W tym czasie zaślubia 
znaną malarkę Zofję z Łubieńskich. W roku 
1914 wstępuje do Legionów, jednak z powo- 

du choroby zostaje po krótkim czasie zwolnio 
ny. Wraca do Krakowa, gdzie w dalszym cią- 
gu pracuje w dO gowa EE spadku temperatury Dźwina pod Rysą i 
wadząc „Warsztat rakowskie' oraz wydaje wyżej pok: ь i 

Następnie Zostaje mianowany dyrekto- yżej pokryła się grubą wartwą lodową. 

drzewnego w Zakopa- 

do ostatnich chwil wykładał 

Rjutin osadzony 

dowody  nie- 

y udział w wy- 
w wych. 

ki czyšcit rewolwer i że należał do Ukra Sy Literackiej i Związku Literatów i 
ińskiej Organizacji Narodowej. | 

Na tem przewodniczący 
zerwał do czwartku do godz. 9 rano. 
Jutro przemawiać będzie jeszcze jeden 

i ostatni obrońca Kossaka dr. Głuszkie- cjąjmie za jego działalność w sprawie о-- 
wicz, poczem zapadnie wyrok. 

Dziennikarzy, pod przewodnictwem F. A. 
« Ossendowskiego, nagrodę literacką im. E- 

lizy Orzeszkowej w wysokości 15% zł. 
przyznano Maciejowi Wierzbińskiemu za 
całokształt twórczości. literackiej, a spe- 

bromy Kresów Zachodnich. Jak wiadomo, 
magrodą literacka im. Elizy Orzeszkowej 
(procent od funduszu narodowego, zebra- 
mego po śmierci autorki nad Niemnem), 

przyznawana jest co 2 lata. Między innymi 
laureatami tej nagrody są Bartkiewicz, Sie 
rosze siski,. Leopold Staff. Ostatnim laure- 
atem był śp. Juljanm Ejsmond. 

Gins- MIN. SZEMBEK Z MAŁŻONKĄ NA AU - 
DJENCJI U KRÓLOWEJ 

BUKARESZT. PAT. — Wiceminister 

isterstwie spraw zagramicznych. 

CESARZ WiLHELM ZANIEMOGL 

BERLIN. PAT — Jak donoszą z Doorn 

były cesarz Wilhelm ponownie zaniemógł. 
Pojawiły się ciężkie ataki reumatyczne, 
połączone z silmem zaziębieniem, 

* SABOTAŻ „CHLEBOZAGOTOWOK* 

MOSKIWA. PIA'T. — Sabotaż „„Chlebo- 
zagotowok* ogarnął sowchozy uralskie i 

  

23 sowchozów. Wielu dyrektorów usunięto 
ze stanońisk i aresztowano, 'W' 82 rejonach 

cjalne komisje robotnicze mają wykrywać 
schowane zboże i zarządzać powtórne młó- 
cenie słomy i przewiewanie plew. 

G.P.U. ZAPOWIADA... 

MOSKWA. PAT. — Z okazji 15-lecia 
G. P. U., prasa w licznych artykułach za- 
powiada ożywienie działalmości GPU. w 

„Prawda** komunistom broniącym chłopów 

>. BUNT W OBOZACH PRACY 

ESSEN. PAT. — Członkowie hitierow- 

zbuntowali się i porozchodzili do domów. 
Do zbuntowanych przyłączył się również 
oddział szturmowy. Przyczyną buntu jest 
złe traktowanie i złe jedzenie. > 

HITLEROWCY OPUSZCZAJĄ SZEREGI 

FRANKFURT. PiA'T, — Prasa donosi 
o gremjalnem wystąpieniu dwóch oddzia- 
łów szturmowych, hitlerowskiej organizacji 
bojowej w liezbie 600 ludzi z partji naro- 
dowo - socjalistycznej. 

Powodem ma być brak funduszów na 
ubramie i utrzymanie. 

25 LAT WIĘZIENIA 

LIPSK. PAT. — W. głośnym procesie 

mia: łączną karę 25 lat więzienia. Cała pra- 
sa komunistyczna podnosi z tego powodu 
gwałtowny alarm i grozi zaburzeniami u- 
licznemi. 

REDUKCJE WŚRÓD KOLEJARZY 
SOWIECKICH 

MOSKWA PAT. — Ukazały się rozpo- 
rządzenia komisarza ludowego komunikacji 

ploatacyjnych do 15 procent. Redukcje te 
mają być dokonane do dnia 30 stycznia 
roku przyszłego. 

ROZERWANIE SIĘ MOSTU PORT©- 
WEGO W RYDZE 

RYGA. PAT. — Z powodu znacznego 

Onegdaj, z powodu gwałtownej zmiany kie 
runku wiatru, lody ruszyły. Most portowy 
w Rydze nie wytrzymał naporu mas lodo- 

'W kilku miejscach pękły łańcuchy, u- 

tramwajowych, zostało zniesionych prądem 
do morza. Ludzie zostali wyratowami przez 
duży łamacz lodów. Jedna osoba odniosła 
śmiertelne obrażenia ciała. 

="Q0"= 

Egzekucja w Rybniku 
RYBNIK PAT. — Wobec nieskorzy - 

    

litej z prawa łaski w stosunku do skaza 
nych w dniu 20 bm. przez sąd doraźny 

szenie Emila Adamczyka i Jana Kuba- 
la, za zabójstwo i rabunek, wyrok zo - 
stał wykonany w dniu 21 bm. na podwc- 
rzu więzienia w Rybniku.



    

SILVA RERUM 
Gazeta Polska (352) w zgrabnym 

wywiadzie z „gwiazdą rewjową” zary- 
sowuje warunki pracy artystek rewjo- 
wych. Niewesoły jest los gwiazd, ale 
stokroć gorszy los „girls* (czemu nie 
znajdzie się polskiego odpowiednika tej 
nazwy?). 

O tych „girlaskach'** tak mówi „gwia- 
zda”: 

— To też są oiiary losu — zlitowaia się 
„gwiazda* — ja przynajmniej mam coś za mo 
je udręki, a te biedaczki... 

— jakto? Zawsze takie wesoie,, uśmiech- 
nięte? 

— A tak! Na scenie! Bo niech tyiko kto- 
ra oŚmieli się nie uśmiechać na scenie: * kara 
jedna, druga, a potem i precz... „Śmiej się 
pajacko“.. Katorga nie praca! Czy jest próbz 
czy nie — codziennie od jedenastej zrana Cw1- 
czeiia dla nabrania wprawy i „drygu“, tech- 
mki“ i „linji“. Gdy są proby — muszą sie 
dzieć w teatrze do jakiej czwartej — piątej, 
a już przed siódmą trzeba być w gardurobie 
i potem: sześć godzin na nogach, dwa przed- 
stawienia — to dwadzieścia tańców i tyleż 
zmian kostjamów. Po każdym numerze dwa 
piętra na górę i dwa yiętra w dół z garde- 
roby na scenę. Wszystko pędem, bo za naj- 
mniejsze spóźnienie — kwa... Końskie zdro 
wie trzeba mieć... i to... za grosze... 

— Może to dła nich zarobek tylko... do- 
datkowy... 

— 0, jakże się pan myli!.. Może mi pan 
wierzyć iub nie, ale słowo panu daję, wiem 
napewno, że przeszło połowa naszych dziew- 
cząt z zarobionych tu dwustu- złotych mie- 
sięcznie utrzymuje całą swoją rodzine z bezro- 
botnym ojcem na czele... Sama chodzi cały 
rok w tej jednej zielonej sukienczynie i drep- 
cze pieszo na spektaki i po spektaklu na Ро- 
wiśle, na Wolę, lub Targówek, w dziurawych 
pantoiiach w najgorszy mróz, lub słotę... Mo- 
głyby się rozbijać, propozycyj mają mnóstwo, 
a jednak, widzi pan — nie! Może mi pan wie- 
rzyć lub nie... - 

Tak, tak, marny jest los tych „niezua 
nych artystek“, a raczej niewolnic sztu- 
ki przez bardzo maleńkie „s*... 

Bo jakież zadanie ma ta sztuka? Tyl 
ko — bawienie tumu!.. Niewielki cel —- 

- i niezbyt piękne świadectwo "naszej obec 
nej kultury. 

Europa... Wskazujemy na nią z du- 
mą, krzywimy się z pogardą, narzckanty 
z nienawiścią, — ale wciąż mówimy o 
niej. 

W tym roku właśnie Europa była ie- 
matem referatów międzyna:' dowego Kon 
gresu Humanistycznego w Rzymie. 

ABC (371) podaje rozżinowę z prof. 
Tadeuszem Zielińskim, jednym z trzech 
Polaków, którzy byli zaproszeni na Koa- 
gres. (Prof. T. Zieliński, Ignacy Padc- 
rewski i poseł R. P. w Pradze — Grzy- 
bowski).O czem się mówiło na zjeździe 
humanistów? 

Piotr Sessa mówiąc o Sowietach, powiada, 
że jeśli Sowiety próbują tworzyć życie po za 
możliwościami ludzkiemi, to my, we właściwej 
Europie uparcie żyjemy poza rzeczywistością. 
Nie chcemy się przystosować do nowych wa- 
hunków, jakie stworzył postęp techniki, nie 
chcemy siormułować nowej ekonomii, ani zbu- 
dować nowego ustroju. Bije z tego pragnienie 
przemiany. Radykalniej wyraża to Francuz Ga- 
xottee: wszystko przyjąć, lub wszystko odrzu- 
cić. Myślimy o usunięciu objawów chorobli- 
wych, a wzdragamy się pi wyrwaniem Z 
korzeniami samej choroby. Odrodzenie Euro- 

jy, większość uczonych widzi w odrodzeniu 
wiadomości europejskiej. Obudzenie gi i 0- 

budzenie europejskiego sumienia — to waru- 
nek czynnej solidarności Europy, warunek Eu- 
ropy zorganizowanej. Wierzy w nią Anglik G. 
Reynolds, wskazujący na narody, jako czyn- 
mik konstruktywny. Narody muszą mieć suwe- 
tennošė, dlatego też według Reynoldsa mrzonką 
są St. Zjednoczone Europy, ale możliwością i 
koniecznością praca nad europejskiem  zjedno- 
czeniem  kulturalnem i gospodarczem. Stre- 
szczenie dyskusyj zawiera się poniekąd w kon- 
kluzji Pawla Orano, który analizował  „nie- 
pokoj enropejski“: „Nie spodziewajmy się bli- 
skich i pełnych rozwiązań, ale także niema 
przyczyn rozpaczy”. 

Słowem: „nigdy jeszcze tak nie by- 
ło, żeby jakoś nie było; —- więc jakoś 
to będzie. Lector. 
Kr GEO о 

— ZAMIAST ROZSYŁAĆ ŻYCZENIA 
ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA BEZROBOTNYCH 
w Wojewódzkim Komitecie do Spraw 
Bezrobocia (Urząd Wojewódzki pokój 
nr. 16), lub na konto czekowe Wojewó - 
dzkiego Komitetu w PKO nr 180610. — 

  

  

  

W swoim czasie Związek Zawodowy 
'_ Literatów Polskich w Warszawie roze- 
„stat do literatów ankietę, aby — jak 

' powiadał — ustalić warunki materjalne 
° 1 moralne, w jakich żyje i pracuje 

_ współczesny pisarz polski. Na ankiecie i 
jej poniektórych pytaniach użył sobie 
dosyć Antoni Słonimski w jednej z kro- 
nik tygodniowych „Wiadomości Litera- 
ckich*. Istotnie, pytania tego rodzaju: 
czy posiada pan odznaczenia? oddzielny 
pokój do pracy? telefon? maszynę do 
pisania? słowniki polskie Lindego i Kar- 
łowicza? — pytania tego rodzaju nada- 

_ wały się do humorystycznego potrakio- 
wania. Czy maszyna do pisania jest ko 
niecznym _„materjalnym i moralnym 

" warunkiem pracy literata?. Znam powie 
ściopisarza, który nie rozstaje się z ma- 
szyną do pisania, zabiera ją do wagonu, 
jadąc naprzykład z Warszawy do Wilna, 
aby gościnnie wystąpić na śsodzie litera 
ckiej; listu zwykłego nie potrafi napisać 
odręcznie: musi go wystukać kaligraficz 
nie na maszynce (Remington portable); 
stuka oczywiście z zawrotną szybkością, 
niczem amerykańska  stenotypistka. I 
cóż z tego? Nikt nie chce czytać jego 

_ książek, a krytycy nazywają go grafo- 
mańem. Widocznie szybkość wykonania 
nizzawsze stanowi o jakości. 

    

    

    

   

  

_" _ Albo odznaczenia. Znam  woźnego, 
_ którego pierś zdobią dwa krzyże zasługi, 
d przecie nie ma on pretensji do literatu- 
ry: nietyłko nie pisze, ale nawet nic 
czyta nic. Z drugiej strony: Boy Żeleń- 
ski, Słonimski czy Hulka - Laskowski 
nie mają żadnego orderu, a jednak pi- 
szą. 

' Albo telefon. Naczelnikowi wydzialu 

  

Kącik życzeń literatów 

SŁ O Ww O 

Z Etlopji 

  

Religia, panująca w Etjopji (Abissynji) jest 

religją koptyjską. Na zdjęciu naszem widziniy 

procesię koptyiską, której uczestnicy przybra- 

Sport, czy zbrodnie 
morderstwa? 

Pisma doniosły, że w niedzielę ubiegią 

w. Białymstoku podczas meczu bokserski 

go, został zabity potężnem uderzeniem, 

zwanem, s! języku bokserskim „knock-out', 
śp. Zdanowicz, z zawodu pracownik kole- 
jowy. Jest to drugi już wypadek zabójstwa 
na zawodach bokserskich w krótkim stosun 
kowo czasie. Już od początku walki bokser 

skiej pomiędzy zawodowym bokserem Bnze 
zińskim a kolejarzem. Zdamowiczem widać 
było znaczną przewagę pierwszego. Razy 
sypały się na mieszczęsnego Zdanowiicza 
jeden po drugim. [Widownia złożona w 
większości z wyrostków, iwyła z radości, 
podniecającć walczących okrzykami, gwiz- 

daniem. i frenetycznemi: brawami. Mimo nie 
równej walki i potężnych uderzeń, grożą- 
cych Zdanowiczowi śmiercią lub conaj- 
mniej kalectwem, tzw. sędzia w zawodach, 

niejaki Grabowski nie interwenjował. Wresz 
cie Zdamiowicz, chwiejący się już na no- 
gach, uderzomy w: szczękę ze straszliwą si- 

łą, zwalił się na ziemię. 
Nad konającym pochylili się „sędzio- 

'wie* i liczyli raz, dwa, trzy, cztery... 
Dopiero po odliczeniu przepisowych 

punktów, polecono przywołać lekarza, któ- 
ry stwierdził już śmierć, Umarł Zdanowicz 
nie odzyskawszy przytomności, bez pojed- 
mania się z Bogiem i bez pociechy ге!!- 
gijnej. - 

Niektóre dzienniki podając wiadomość 
o tragicznej śmierci Zdamowicza, opatrzyły 
to magłówikiem „wypadek*. Za taki „wy- 
padek* dokonany tylko ma innem miejscu, 
mawet w zaślepiającem uniesieniu lub z 
powodu doznanej cbrazy, sądy karzą dłu- 
goletniem ciežkiem iwięzieniiem. Za pojedy- 
nek na szable lub pistolety obeany kodeks 
karny przewiduje Каге więzienia za usi- 
łowanie zabójstwa lub za dokonańe mor- 
derstwo. Rozgrzesza kodeks kamny pięść 
ludzką, która może stać się takiem samem 
narzędziem śmierci, albo nawet ii niebez- 
pieczniejszem, aniżeli broń biała lub palna. 

Rzuca tu się w oczy jedna z rażących 
miekonsekwencyj naszego ustawodawstwa 

kannego, które mimo że jest nowe, mie o- 
bejmuje przestępstw nowoczesnych, 

Bardziej jednak rzuca się tu w. oczy 
strona moralna tych wyczynów, iprzypna- 
wiających mieraz © śmierć lub kalectwo 
(jakże często!) młodzieńca w pełni sił, wy- 
czynów, zaliezanych do rzędu sportów. 

Dla katolika zatem zabójstwo ma rineu 
ibokserskim mie jest i mie może być tylko 
„wypadkiem, ale jest zwykłem morders 
wem, które mimo że mie karzą sądy świec- 
kie, ukarze jednak Sędzia Najwyższy. 

W Hiszpanji, jak donoszą, ustają już 
walki byków, u nas w Polsce wprowadza 
się stokroć gorsze walki publiczne pomię- 
dzy ludźmi, które mic mie mają wspólnego 
z prawdziwym sportem i gimnastyką, a 
wywołują gonszące instynkty i zezwiierzę- 
cenie człowieka. 

Czas aby społeczeństwo katolickie wy- 
stąpiło energicznie przeciwko zawiodom, 

sprzecznymi z etyką i pojęciami katolie- 
kiemi (KAP). 

   ZZOZ 

  

   

   

jest on naturalnie potrzebny: znakomity 
to środek do przerywania pracy i po- 
zbywania się interesantów. 

— Przepraszam pana najmocniej... 
Właśnie telefonuje pan wicewojewoda: 
ważna konferencja. 

— Panie radco, skończymy ten reie- 
racik chyba jutro. Telefonował właśnie. 
pan wojewoda. Wie pan, mała koniereu-- 
cyjka.... 

Ale literat z telefonem? Literat chy- 
ba musi pracować? To też, wzmiankowa 
ne pytania ankiety nie zawsze trafiają w 
sedno, i warunki materjalne nie zawsze 
idą w parze z moralnemi. „Musimy sta- 
nąć wobec społeczeństwa i państwa z 
realnym materjałem faktów i dokumen- 
tów -— głosiła patetycznie ankieta: —- 
chcemy stwierdzić współzależność pracy 
twórczej od warunków życiowych, uj- 
rzeć to zagadnienie w świetle realnych 
kształtów”. 

Na zjeździe krakowskim ku czci 
Wyspiańskiego stanęli literaci wobec 
państwa z realnym  materjałem: dawać 
iorsy! — wołali jednogłośnie. A w ksiąz 
ce Uniłowskiego „Wspólny pokój” ujrz” 
liśmy z przerażeniem, na czem polega 
współzależność pracy twórczej od wa- 
runków życiowych. Młody autor, nie li- 
cząc się z żadnemi względami, pokazał 
nam cuchnące bagno (inaczej tego na- 
zwać nie można) świata literackiego sto 
licy. Literaci rzucili się na niego: Uniłow 
ski bowiem zdemaskował ich. Ale filozo- 
ficzny Irzykowski, mazywając  powies“ 
Uniłowskiego skandalem, zrzucił z nieg: 
odpowiedzialność na kogo innego: oskar 

„žy! Kadena Bandrowskiego, który pierw 
szy w swych powieściach dał gorszący 
przykład; potępił Zofję Nałkowską za 

    

ni są w odwieczne stroje narodowe. Uderzaja 

tu swoją oryginalnością przedewszystkiem cha 

rakterystyczne przybrania głów. 

      

Jak długo żyli w dawnej 
Rosji? 

Władze sowieckie opubłikowały sensacyjną 

statystykę, ukrytą przez lat 164 w archiwach 

petersburskiego Świętego Synodu: jest to sta- 

tystyka zgonów z roku 1826 sporządzoną z wy 

kazów  posyłanych stale Synodowi W tym 

to czasie wśród zmarłych liczono 2785 powyżej 

80 lat, 1432 powyżej 95, 818 stuletnich, 33 sto 

piętnastoletnich, 24 stodwudziestuletnich, 7 sto 
dwudziestopięcioletnich, i wreszcie jednego, 
którego wiek miałby wynosić 160 lat. 

Rzecz charakterystyczna że wszyscy niemał 

byli chłopami. Co do tego stosześćdziesięciolet 

niego staruszka, to oczywiście wydawcy staty 

styki z przed stu lat wyrażają poważne wątpli 

wości. Niemniej ten piękny wiek, jaki wówczas 

osiągano, jest zastanawiający. 

Odysseja załogi „Sibirjakowa” 
PODRÓŻ PRZEZ SZEŚĆ MÓRZ PÓŁNOCNYCH. — CO OPOWIADĄ 

NIK EKSPEDYCJI ŁAMACZA LODÓW „SIBIRJAKOWA* 

W tych dniaca powrócił do Moskwy z Da- 
lekiego Wschodu proiesor Szmidt, kierownik 
ekspedycji łamacza lodów „Sibirjakowa”, któ- 
ry przepiynął drogę z Archangielska do Włady 
wostoku przebywając w jednym tylko okresie 
nawigacyjnym sześć mórz bez zimowania. — 
W ekspedycji „Sibirjakowa“ wzięło udział /1 
osób. Podczas podróży członkowie wyprawy 
prowadzili badania hydrologiczne. Stale czynio 
no też pomiary głębokości morskiej, tak, że 
wyprawa inogła opracować mapę głębin sześ 
ciu mórz północnych. 

W rozmowie z dziennikarzami prof. Szmicdi 
powiedział: 

— Zadaniem naszem było odbyć nieprze 
rywatuą podróż przez Ocean Lodowaty z Euro 
py do Oceanu Spokojnego w ciągu jednego 
okresu nawigacyjnego. Ekspedycja  „Sibirjako- 
wa“ zadanie to speiniło. Po raz pierwszy w 
dziejach żeglugi odbyto podróż przez Uceau 
Łodowaty bez przerwy. 

— Со należy jeszcze uczynić, aby zabez- 
pieczona była regularna żegluga przez Ocean 
Lodowaty? 

Odpowiadając ma to pytanie, proi. Szmidt 
podkreślił, że tegoroczna podróż „Sibirjakowa'* 
odbywała się 

W NADZWYCZAJ CIĘŻKICH WARUNKACH. 

Trudności te w przyszłości można zamiej- 
szyć. Zachodnia część Arktyku już obecnie wy 
posażona jest w rozległą sieć obserwacyjnych 
stacyj meteorologicznych,w których prowadzi 
się szereg prac naukowych już w roku 1925 
wybudowano stację na Ziemi Franciszka józe 
fa, a w roku 1930 ma Ziemi Północnej. Dzięki 
tym właśnie i innym stacjom mogą odbywać. 
się regularne coroczne wyprawy do morza 
Karskiego. 

NA PRZEŁOMIE 
Najniebezpieczniejszy odcinek podróży znaj 

duje się w środkowej części t. j. w rejonie 
przyłądka Czeluskina i Ziemi Północnej. inty- 
tut arktyczny wybudował w roku 1932 stację 
na przylądku Czełuskina. Była to właściwie 
praca prof. Samojłowicza i kapitana jerochi- 
na z łamacza lodów „Rusanowa*. Ziemia pół 
nocna w ostatnich latach została szczególowo 
zbadana i dokładnie oznaczona na mapie i to 
dzięki zasługom ekspedycji Uszakowa, ktorego 
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Wszyscy przekonali się, że największy wybór po najniższych cenach, 
wszelkie towary apteczne, kosmetyczne perfumeryjne, gospodarcze i g 

lanteryjne można nabyć tylko w £rmie 

W. CHARYTONOWICZ i S-ka| 
Wilno, MICKIEWICZA 7, tel. 8-71. 

EW dniu 22 i 23 XII. dajemy specjalny świąteczny rabat. 
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MIŁA TO NAGRODA DLA MŁODZIEŻ! SZKOLNEJ 

  

PO PRACY MOZOLNEJ. 
NAJMILSZY 

UPOMINEK 
GWIAZDKOWY 

KIEROW- 

PROF. 0. SZMIDT. 

w r. 1930 wysadziliśmy na Ziemi Północnej z 
geologiem Urwancowem i dwoma innyini to 
warzyszaimi. Ich praca — pierwszych i jedy- 
nych ludzi na Ziemi Północnej — nalezy do 
najdonioślejszych sukcesów, jakie osiągnięte 
zostały od dawnych wypraw Nansena do Arkty 
dy. 
— Abyśmy mogli dokładnie zbadać morze, 

otaczające Ziemię Północną — ciągnie profe- 

  

   

    

sor ostanowiliśmy opłynąć go od półno- 
cy, k ] to podróży nie wykonał dotychczas 
znaDEN OKRĘT. Podróż tę odbyliśmy w cza- 
sie odi5 do 23 sierpnia, przyczem dopielišmy 
81,5 stopnia szerokości północnej. 

Stwierdziliśmy, że 
północna i wschodnia część wybrze- 
ża Ziemi Północnej w zupełności za- 
tarasowana jest ciężkim lodem. 

ciągnącym się jak się zdaje aż do bieguna. To 
była pierwsza i bardzo poważna przeszkoda 
dla naszego łamacza lodów. Ale łamacz lodów 
szczęśliwie przebył tę część drogi, przyczem 
nagromadzono bogaty materjał naukowy o hy 
drologji, hydrobiologji, fizyce i chemji lodu, 
Połarne lody różnią się grubością i ' siłą, ba, 
nawet swą strukturą i wiekiem. Nasz łamacz 
lodów spotkał w swej podróży wieloletnie lo- 
dy. W walce z temi lodami okręt utracił pierw 
szą Śmigę śruby okrętowej. Opłynąwszy następ 
nie Ziemię Północną i uwolniwszy się z lodu 
ekspedycja nasza skierowała się w stronę pół 
wyspu Tajmir i ujścia rzeki Leny. 

NA BEZLUDZIU LODÓW 

— Tu już dawał się odczuwać — mówił 
dalej profesor Szmidt — zupełny brak stacyj 
meteorologicznych . Nie mieliśmy ani wiadomo 
ści meteorologicznych, ani nie  wiedzieliśny 
nic o lodzie. Nasz radjotelegraiista dokiadał 
wszelkich sił, aby tylko połączyć się z jakąkol 
wiek stacją. Ale nikt nas nie słyszał. Również 
stacja wybudowana przez pewien oddział In- 
tytutu Arktycznego w zatoce Tiksi przy ujściu 
Leny nie miała żadnego połączenia. 

Przy ujściu Leny znaleźliśmy się dnia 27 tj. 
w niecały miesiąc po opuszczeniu Archangiel- 
ska, chociaż prace badawcze zatrzymały nas 
na północy, gdzie kilkakrotnie zatrzymywaliś- 
my się dla przeprowadzenia badań. 

Uważam za dowiedzione — oświadczył 
prof. Szmidt — że połączenie pomiędzy Lena 
a europejską częścią SSSR jest możliwe i mia 
łoby być wyzyskane przedewszystkiem. Oczy 
wiście trudno powiedzieć, jak olbrzymie możii 
wości droga ta otworzy gospodarczemu rozwo- 
jowi Jakucka tak bogatego we wszelkie rodza 
je surowców, a dotychczas tak zaniedbanego 
pod względem komunikacyjnym. A 

— —- оО0 -— 

KSIĄŻKI, FOTOGRAFJE AUTORÓW 
i AUTOGRAFY 

Niespodzianka gwiazdkowa dla miłoś - 
ników książki. 

Miłośnicy książki w stolicy ciesząs ię 
od! jakichś dwu lat w, okresie gwiazdki spe 
cjalmym przywilejem: możmością mabycia 
w niektórych księgarniach książki, za0- 
patrzonej własnoręcznym podpisem auto- 
ra oraz fotografji. Książka, ten najodpo- 
wiedniejszy dla każdego i najwytworniej- 
szy. podarunek, nabiera. przez to szczegól- 
nej ceny. 

Jak się dowiadujemy, w bieżącym roku 
szereg znakomitych autorów, a mianowi- 
cie: Berent, Choynowski, Goetel, Kleszczyń 
ski, Kossowski, Makuszyński, Nowakow- 
ski, Grzymała - Siedlecki, Strug i Wie- 
rzyński, zgodzili się na rozszerzenie tego 

- przywileju na cały kraj i zacieśnienie przez 

DETEFON 
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WYTMOKME MENU SAŁADI SIE Z WIELU POTRLW 
dlatego też nie można sobie wyobrazić, aby przy czarnej kawie podano tylko jeden gatunek papierosów. 
Dobry ton wymaga, aby częstować swych gości Kolekcją Papierosów Po skiego Monopsiu Tytunicwego. 
Nie można również zapominić o cygarach „Favoritas“ 

www i НОНЕ ВНОООМИНИНННОНИЦНЫИ ЫИЫ НН° 

    
V i 

  

jej kult „rzeczywistošci nieprzerobionej“, 
demoralizujący młode pokolenie pisarzy; 
napiętnował wreszcie naszą współczes- 
ną literaturę kobiecą, rozepchaną fotogra 
На i reportażem _ (przedewszystkiem 
Krzywicka ze swemi choćby „sekretami 
kobiecemi*); nie przepuścił naturalnie 
Boyowi - Żeleńskiemu... Uwagi Irzykow- 
skiego są słuszne, jednakże wytoczyć 
przeciw. nim można ciężki kontrargu- 
ment: rzeczywistość nieprzerabiana, na- 
ga prawda życia kulturalnego i literac- 
kiego współczesnej Polski (na czele z 
Warszawą) musi być straszna i groźna, 
skoro Uniłowski znalazł w niej tworzy- 
wo na gruby tom swej powieści. 

Literaci, jak widać, zdają sobie spra- 
wę z groźnej sytuacji: rozpisują ankiety, 
pytają o maszyny do pisania, o telefo- 
ny i słowniki. Żądają od rządu pienię- 
dzy i biletów kolejowych. Dążą do po- 
prawy „warunków moralnych. O te wa 
runki zapytali stu dziewięćdziesięciu oś- 
miu „ludzi pióra, Odpowiedziało im stu 
osiemdziesięciu. I z tych odpowiedzi uło- 
żyli gruby tom wielkiego formatu p. t. 
„Życie i praca pisarza polskiego'. Wy- 
dawnictwo to, zjazd krakowski i ksiąz- 
ka Uniłowskiego są faktami, które 
zbiegły; się w czasie, uzupełniają się 
wzajemnie i ilustrują. 

Olbrzymi dział statystyczny „Życia i 
pracy“ (tytuł przypomina Don Kichota: 
„La vida y hechos“) nie ma znaczenia: 
co kogo interesuje, że taki-to procent 
literatów pochodzi z Kongresówki, a ia- 
ki-to z Galicji? że stu czterdziestu czte- 

rech literatów posiada „w teće'* niewyda 
ne prace? że na 180-iu literatów 56-ciu 
nie skończyło studjów, a 11-tu odebrało 
tylko t. zw. wykształcenie domowe? że 
„literaci - mężczyźni wyróżniają się więk 
szą wytrwałością w studjach', kobiety 
natomiast mniejszą, bo zaledwie 45 proc. 
kobiet - literatek „ukończyło uczelnie". 

'trzy blondynki, 

    

  

Gniewają się literaci na Uniłowskiego, że 
ich osmarował, a w swem „Życiu i pra 
cy' przyznają się publicznie, że naprzy- 
kład 50 proc. autorów scenicznych nie 
kończyło studjów. 

Taką statystykę można było wcgóle 
pominąć, aby nie kompromitować się 
wobec społeczeństwa „realnym materja- 
łem faktów i dokumentów''; społeczeń-- 
stwo bowiem gotowe całkiem stracić do 
swych literatów zaufanie. Opuśćmy więc 
ze względów pedagogicznych „bogaty 
dział statystyczny”, nie demaskujmy, jak 
Uniłowski, światłych przewodników 5ро- 
łeczeństwa, których zadaniem jest pra- 
ca nad rozwojem kultury narodowej 450 
proc. nie ukończyło studjów!). Zasta- 
nówmy się raczej nad rozdziałem, noszą- 
cym tytuł jak z pamiętnika pensjonarki: 
„Życzenia i marzenia! Taki sobie K|- 
cik życzeń lliteratów. Redakcja „Życia i 
pracy” podkreśla z uznaniem, że „pisa- 
rze pojęli to pytanie rzeczowo, a potrak 
towali powaznie. Jedynie tcn i ów pu- 
ścił cugle swej wyobraźni iub nie mógł 
się oprzeć okazji do dowcipów". Косаа- 
na Redakcja! Chwali swych literatów, 
jak sztubaków, że dobrze pojęli pytanie; 
z wyrozumiałym uśmiechem wybacza 
im dowcipy... Zacytujmy dwa takie do'w 
cipy, aby przekonać się, jak wysokiej są 
one klasy. Jeden więc literat ,„pragnątłby 
mieć majątek w Polsce, willę nad Adija 
tykiem i sto tysięcy rocznego dochodu““. 
Drugi zaś ma skromniejsze „życzenia”: 
„Willa i yacht na Florydzie. Lampjony 
gitary i cygara hawajskie, służba zło- 
żona wyłącznie z podupadłych kolegów 
literatów. Mały haremik: trzy brunetki, 

jedna może być ruda. 
Wszelki brak krytyki literackiej. Śmierć 
paru wrogów osobistych'*. Nie można po 
wiedzieć: życzenia, 
na niwie kultury, wcale... wcale... Mały 
haremik i śmierć wrogów. Dlaczego ui 

jak na pracownika : 

to sympatycznego kontaktu ze. swoimi czy- 
telnikami, mieszkającymi poza Warszawą. 
Wystarczy w okmesie od 10 do 31 grudnia 
br. wypełnić zamówienie, którego dostar- 
czy każda księgarnia i wysłać, lub wręczyć 
go tej kisięgamni, w której się zwykle czyni 
zakupy, aby w ciągu kilku dni otrzymać za 
jej pośrednictwem żądamą książkę z foto- 
grafją i własnoręcznym podpisem autora 

po normalnej katalogowej cenie. Prospek- 

i „Delicias“. 

telefonik, maszynka do pisania, stowni- 
czek Lindego? Dlaczego piorunować po- 
tem na Uniłowskiego, że życzy nagłej 
śmierci wszystkim literatom? 

Życzenia i marzenia innych litera- 
tów są zgoła sielankowe. Akurat tak sa 
mo marzą gimnazjalistki czwartej kla: ', 
gdy im pani od polskiego zadaje temat: 
„Moje marzenia na przyszość'. Jeden 
więc pisarz polski chciałby „spędzać 
sześć miesięcy na wsi, cztery w Warsza 
wie, a dwa w podróży”; inny pragnąłby 
„przebywać w małym domku, gdzieś na 
Pomorzu lub w okolicach Bydgoszczy*: 
jeszcze inny marzy 0 pobycie pół roku 
zagranicą, pół roku na wsi lub w Zako- 

panem . Są tacy, którzy tęsknią „do pięk 

nego majątku śród ciszy”; są tacy, Kió- 
rzy nie mogliby żyć „latz rytmu i tempa 
wielkich środowisk*. Są więc idealistycz 
ni marzyciele: majątek ziemski, cisza 
wsi spokojnej, krówki, owieczki, zacho- 

dy słońca.Ale są i ludzie nowocześni, dla 

których istnieje tylko wściekły rytm wiei 

kiego miasta, wir upajający życia, och, 

życie, życie, Adria, Italia, flips, brunetki 

i blondynki... jak nietoperze, nie mogą 
żyć bez wielkomiejskich ech. 

Oto krótki przegląd życzeń i marzeń 
niektórych literatów polskich. Sprawied- 
liwość nakazuje wyznać, że żaden z nich 
nie wyraził życzenia wyjazdu do Holly- 
wood i zostania gwiazdorem filmow;n;. 
Najwyżej willa va Florydzie i mały ha- 
rerik. O telefonie i słowniku nikt z 
nich nie zamaczył. Bo i pocóż marzyć 
iantastycznie a ;ałowo? 

Kącik życz1 literatów polskich jest 
potczający.. Niemniej pouczający |est 
rozdział p.t. „Stosunek literatów do orga 
nizacyj”. Na zjeździe krakowskim ujaw- 
nili literaci zdumiewającą jednomyślność 

solidarność związkową, gdy cho:izi- 
ło o stawianie żądań państwu. W po - 
nych a szczerych zasię odpowiedziach 

  

  

W WIRZE STOLICY 
PRECYZYJNA WRÓŻKA 

Kucharka Walercia znana była w całej 

kamienicy z doskonałego wyrobu kotletów 

i miezwykłej tępoty. Raz weszła pani do 

salonu, gdzie sprzątała Walercia: 

— O Boże. okno otwarte i kanarek na 

swobodzie, 

— To nic proszę pami, ja pilnuję!! 

Ciekawa przyszłości Walercia wezwała 

onegdaj skrzeczącą ma podwórku cygankę 

i poczęstowawszy. ją dwoma ikotletami, 

rzekła: — no mów, pani co ze mną będzie. 

Cygamka rozłożyła brudne karty, puka- 

ła palcem, tajemniiczo szepnęła: — jutro 

list, pojutrze pieniądze, trzeciego dnia mi- 

łość wysokiego brumeta. 

Walercia poszła spać pod wrażeniem 

tych niezwykłych rewelacyj, Nazajutrz @а- 

kurat państwo wyszli — zadzwonił Tisto- 

nosz. Kucharka schwyciła list, przepowie- 

dziany przez wróżkę i przeczytała: „Hipek 

są pieniądze! Przyślij jutro o 5-tej zaufa- 

ną osobę pod pomnik Mickięwicza, miech 

trzyma pomorańcz w: ręku, Bubuś przyj- 

dzie i wręczy jej kopertę". 

Uradowama Walercia ani mie zwróciła 

uwagi, że Hipkiem nie jest ona, ale jej 

chlebodawca, punktualnie o 5-tej tlkowiła 

z pomarańczą pod Mickiewiczem. Przecho- 

dzący elegant wetknął jej nagle wypchaną 

kopertę do ręki. Otworzyła ją dopiero w 

kuchni — zaiwierała 10.000 zł. papierkami 

po 100. 

Trzeciego dnia Wiatercia drzemała na 

stołku, gdy usłyszała szelest 'w jadalnym, 

zerwała się — wysoki blondyn majstrował 

przy zamku od bufetu. „To ci cwaniak, po- 

myślała, utlenił sobie włosy, ale to pewni- 

kiem ten brunet! I huknęła głośno: — na, 

bierz mnie, jestem twoja! 

Przerażony złodziejaszek chciał ucie- 

kać, Walercia go powstrzymała: — mie, 

musisz mnie przydusić,! 

Co miał robić, przydusił kucharkę, po- 

dobała mu się a dowiedziawszy się, że ma 

10 tysięcy gotówiką — prędko ożenił się. 

Kupili magiel, Żyją uczciwie. Hipka wsa- 

dzono do więzienia za różne sprawki. Wa- 

lercia daje każdej cygance 20 groszy bez 

wróżenia. Ka. 

a Nieszkodliwy, roślinny, ni ułusty 
najlepszy z pnd:ów, to 

Pider Abarit 
o miłym, subtelnym zapachu, dosko- 
nale przylega, nie niszczy cery, nie 
zatyka por skóry, a nada,e jej matową 

świeży młodzieńczy 
wy: ląd. 

Cena dużego pudełka 2.50, msłego 1 50 

delikatność i 

  

tu z formularzami zamówień dostarcza ka- 
żda księgarnia bezpłatnie. 

Jest to jedyna w swoim rodzaju i kró- 
tkotrwała sposobność, z której powinni sko 
rzystać wszyscy, żądając iw. księgarniach 
prospektów dla siebie, swoich krewnych i 
znajomych. Książka z podpisem i fotogra- 
fją autora pozostanie cenną i miłą pamiąt- 
ką tak dla dziecka, jak i dlą dorosłego. 

  

   

na ankietę narzekają na związki i nie 
s,czędzą „krytycznych spostrzeżeń”. 

Należenie do związku nie daje w o- 
Eke.nych warunka.n żadnych absoliu < 
kuizyści, ani inoralnych,  ani materjal- 
nych — powiada jeden. Nie należę do 
żadnych stowarzyszeń, gdyż w pożytek 
zrzeszeń dla twórczości nie wierzę — 
wyznaje drugi. Zawodowość u literatw, 
ludzi z urodzenia wolnych, razi -- 
stwierdza trzeci. Należę: wprawdzie do 
związku, ale naprawdę za dużo tu staty- 
stów, a zwłaszcza statystek. Oczywiście, 
jaki pan taki kram, i prawdziwi litei 2ci 
zaczynają uciekać — pisze z goryczą 
czwarty. 

Takich opinij, takich „spostrzeżeń 
krytycznych” znajdziemy pewną ilość w 
książce o życiu i pracy pisarza polskie- 

0. 
В I może ta krytyka manji zrzeszeń a 
związków  artystyczno - literackich ;c't 

jedynym pozytywnym rezultatem ankiet ;, 
na której opracowanie trzeba było aż 
250-ciu stron wielkiego formatu i zasił- 

ku z Funduszu Kultury Narodowej. A na 

dodatek — „rćsumć* w języku irancu- 
skim, aby i cudzoziemiec mógł powziąć 

wyobrażenie o poziomie współczesnej 
literatury polskiej. 

— Czy zawodowość — мургасоми 

talent? czy twórczość rozwija się w dy- 

skusji nad nią? — pyta ktoś w ankiecie 

i odpowiada zaraz: chyba nie. 

Tęsknota do swobody, do wyłamania 

się z jarzma kolektywów literackich, 

gdzie panoszy się interes i ubóstwo du- 

chowe — oto dodatni objaw, jaki da si: 

dostrzec w głosach niektórych literatów. 

Statystyka, niestety, nie podaje, jaki pra 

cent te buntownicze głosy stanowią. 

Wysz. 

poj 
WY  
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CZWARTEK 

Dzis 32 

Zei0na 
jutro 

Wi tosji P. 
|ORATEARCEŁYI- © 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 21 GRUDNIA 

Ciśnienie. średnie: 770. 

Temperatura šrednia: —l. 

T-mreratura najwyžsza: - 

Temperatura najniższa: —2. 

trad: 
Wiatr. 

Tendencja: -; 

nienia. 

Uwagi: mglisto. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy : 

Po chmurnym lub mglistym E“ sp 

dość ie. Temperatura z znacznyci 

zaiei © wy z kierunków południowych 

EA MIEJSKA 
— AUTOBUSY W ŚWIĘTA. — Towa- 

zzystwo miejskich i międzymiastowych 

komunikacyj autobusowych Spółka Akc. 

Oddział w Wilnie podaje do publicznej wia 

domości, iż w dniu 24 bm. (dzień wigilji 

Bożego Narodzenia), autobusy kursować 

będą do godz. 18-tej, zaś iw! pienwszy dzień 
Świąt tj. 25 bm. wcale kursować mie będą. 

Dnia 26 bm. autobusy kursować będą 
normałnie. 

— PODATEK LOKALOWIY. Podatek 

od tokali za rok bież. wpłaciło zaledwie 60 

Wschód słońca g. 7,40 

Zackód słcńcz g. 14,59 
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| procent płatników. Właściciele domów 
- wskazują przy tej okazji, że większość 

tych, którzy nie opłacili należności podat- 
|. kowych, uchylają się również od uiszcza- 
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nia komornego. 
Stam tem odbije się bezwzględnie na 

wpływach miejskich, bowiem właściciele 
posesyj również nie mogą wywiązać się z 
włożonych na nich zobowiązań, 
narazie na 50 osób. 

— EGZEKUCJE W! ŚWIĘTA. iPodezas 
świąt egzekutorzy skarbowi będą wypoczy- 
wali, bowiem postanowiono, že w dniach 
25 i 26 bm. egzekucyj podatkowych u za- 
legających płatników mie będzie. Również 
wstrzymane są rewizje osobiste u podat- 
ników. 

— HOTELARZE PROTESTUJĄ. — 
W awiązku z sytuacją w przemyśle hotelo- 
wym, właściciele tych zakładów. 'w Wilnie 
opracowali obszerny, szeroko umotywowa- 
wy memorjał, z zamiarem złożenia go w. 
województwie i magistracie, 

Zaimteresowani wskazują, że podatek 
hotelowy winien być zmniejszony do 3 pr. 

Sprawa podatku hotelowego, jak noto- 
wališmy miedawno, była omawiana w ma- 

_ gistnacie, który w zasadzie skłania się ku 

/_ zniżce stawek. 
— DOM NOCLEGOWY DLA KOBIET. 

SPOŁECZNA 

— NA RZECZ BEZROBOTNYCH. — 
W dniu wczorajszym t. zn. 21 grudnia br. 
waojewoda p. Beczkowicz zainiejował w Wi 
leńskim. Urzędzie Wojewódzkim listę skła- 
dek na rzecz bezrobotnych, wzamian za 

| przysyłanie życzeń i skladanie wizyt świa- 
tecznych i moworocznych, ofiarowując ma 

"ten eel kwotę 25 zł, oraz p. wicewojewoda 

'N. Jankowski kwotę 10 zł. Wiszyscy pp. na- 
czelmicy oraz urzędnicy złożyli odnośne 
składki ma akcję niesienia pomocy bezro- 

tnym. 

w — GWIAZDKIA DLA NAJBIEDNIEJ - 
SZYCH DZIECI. — Jak w latach zeszłych 
tak i w tym roku, wojsko w poczuciu swej 
wspólnoty m całem społeczeństwem, w о- 
kresie świąt, myśli o doli swych wspól- 
braci. Zatem oprócz normalnego podatko- 
wania się oficerów i podoficerów 1 pp. 

. na rzecz bezrobotnych —- szeregowcy 
legjoniści tego pułku zrzekli się polepsze- 
nia wiktu świątecznego, przeznaczając do- 
browolnie i z własnej inicjatywy równo- 
ważnik tego w kwocie 150 zł. na urządze- 
nie gwiazdki dla majbiedniejszej dziatwy. 
Czyn godny naśladownictwa, Г 

AKADEMICKA 

— AKADEMICKIE KOŁA WILNIAN 
we Lwowie, Wanszawie i Poznaniu, urzą- 
dzają „Czarną Kawę" dnia 26 bm. o godz. 

  

% 22 w salonach Georges'a. Ceny kryzysowe. 
| -— Ze Związku Strzeleckiego (Akademicki 
Oddział USB w Wilnie). — Wobec licznych 
zapytań koleżanek studentek USB w sprawie 
zapisów do Akademickiego Oddziału Zw. Strze 
łeckiego stud. USB komendant AOZS wyjaśnia 
że zgodnie ze statutem oddziału zatwierdzonym 
przez Senat Uniwersytetu Stefana Batorego -— 
członkiem zwyczajnym oddziału może być każ 
da studentka i student USB, którzy złożą od 

@ odbędą próbę organizacyj 
ną. Deklaracje wypełnić należy u adjutanta od 
działu w godz. S—15 w tymczasowym lokalu 
> Wa 3 4) tel. nr 18-23. -— 

amże udziela się wszelkich j i у- A MNE h informacyj doty 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
—UWAGA — PEOWIACY. Sekretąr- 

jai Wileński Koła P. O. W. podaje do wia- 
_ domości, że w związku z Nadzwyczajnem 
Wainem Zebraniem w»: dniu 8 grudnia b. ». 

: Zarząd Koła ukonstytuował się na- 
tępująco : _ Prezes Koła: ob. Niekrasz Sta 

nisław, wice - prezesi: ob. ob. Giecewicz 
?. Stanisław i Pudło  IAleksander. Sekretarz 

ob. Charciarek Roman. Skarbnik: ob. Be- 
Ssamaba Józef. Członkowie: ob. ob, Herma 

> nowiez Stanisław, Kęstowicz Jan ; Ludwi- 

  

kiewicz Józef. 
W dniu 14 b. r. nowoobrany Zarząd 

     

Р najbliższym czasie w posesji miejskiej szag: 
_ przy ul. Młynowej ma być otwarty miej- 
- ski dom noclegowy dla kobiet, obliczony 

W salonach GEORGES' 
dnia 26 b. r. o godzinie 22 - 

  

odbył pienwsze posiedzenie tygodniowe. 

Omawiając sprawę bezrobotnych,  wyło- 
niono komitet zabawowy Peowiaków, któ- 
ra to zabawa odbędzie się w dniu 5 sty- 

czniia 1938 r. na rzecz bezrobotnych, w Sa- 

łonach Zielonego Sztrala przy ulicy Mi- 
ckiawicza róg Tatanskiej. 

Sskretarjat Kola POW czynny w środy 
iezwartki od: godz. 18-tej do 20-tej. 

— ZWIĄZEK ABSOLWENTÓW GIM. 

00. JEZUITÓW zawiadamia członków, że 
w. czwartek dnia 22 bm. o godz. 16 odbę- 
dzie się „Opłatek Świąteczny” i zebranie 
miesięczne we i łasnym lokalu. 

— TOW. FILATELISTÓW i NUMIZ- 
MATYKÓW W WILNIE. We środę 14 b. 
m. walne zebranie Tow. Filatelistów i Nu- 
mizmatykėw pod pnzewodnicbwem gene- 
rała Rudolfa Romana Jasieńskiego obra- 
ło zarząd na rok 1933 w zeszłorocznym 
składzie, Zmiana zaszła jedynie na stano- 
wisku prezesa, którym został po ustąpieniu 
z powodu wyjazdu na stałe do Lidy Dyrek- 

tora Witolda Podoleckiego dr. Stefan Bur 
hardt, adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej. 

Zebrania ma których odbywa się wymia- 
ma znaczków i monet pomiędzy członkami i 
gośćmi (włącznie do młodzieży szkolnej), 
odbysają się we środy od 17 m. 30 do 21 
przy ul. Mickiewicza 22 m. 2 w lokalu Sto- 
wanzyszenia Oficerów przeniesionych w 
stam spoczynku. Towarzystwo przeprowa- 
dza. ekspertyzę i ocenę, udziela fachowych 
porad początkującym.  Bliższych  infor- 
macyj można zasięgnąć we środy w lokalu 
Towarzystwa między 18 — 20, oraz u człon- 
ków zarządu: dr. Stefana, Burharda — c0- 
dziennie między 8 — 8,30 lub między — 
godz. 16—16,30 telefon 7-94, sekretarza 

por. Franciszka Mularskiego, skarbnika p 
Amtoniego Kucharskiego oraz przewodni- 
czącego Komisji Rewizyjnej pułkownika 
Józefa Chrystosowskiego. 

RÓŻNE 
— LUSTRACJA ZAKłADÓW OPIE- 

KUŃCZYCH. — Specjalny delegat. minis- 
terjalny przeprowadza 'obecnie lustrację 
wszystkich urządzeńi zakładów: opiekuń- 
czych ma terenie miasta, 

— WYSTAWA MINJATUR ORAZ I- 
LUMINACYJ Artura Szyka, urządzona w 

pięknej sali Izby Przemysł. - Handl. przy 
ml. Mickiewicza: 32, stała się prawdziwą re 
'wełacją artystyczną dla kulturalnego Wil- 
na. — Wystaiwa obejmuje kapitalne dzieło: 
„Statut Kaliski'', onaz zamówienia rządo- 
we: Stanów, Zjednoczonych „Historję Wa- 
szyngtona“, rządu Venezueli „Epopea Si- 
mona Bolivara" i Ligi Narodów „Pakt Li- 
$i Narodów. W celu ułatwienia zwiedza - 
nia, wystawa otwarta będzie przez cały 0- 
iknes dni świątecznych od 10 rano do T w. 
bez przerwy. — Liczne organizacje zgła- 
szają zbiorowe wycieczki. W Wilnie wysta- 
wa tnwać będzie do Nowego Roku. 

— ODDZIAŁY P. C. K. — Zarząd O- 
kręgu Wileńskiego PCK podaje do wiado- 
mości, że w czasie od dnia 1 listopada br. 
do dnia dzisiejszego zorganizow ano oddzia 
ły POK w Święcianach i Stołpeach, oraz 
Koło w Mejszagole. Przedstawiciele zarzą- 
du dokonali wizytacyj oddziałów w Bara- 
nowiczach, Lidzie, Nowogródku, Stołpeach 
i Swiecianach, 

W tymże czasie wyszkolono 2 drużyn: 
z: PCK w Lamdwarowie i Me. 

  

  

   

‚ — Kino „REWJA* — W pierwszy dzień 
świąt 25 bm. zostanie otwarte w Sali Miejskiej 
przy ul. Ostrobramskiej Nr 5 Kino „Rewja“. 

Kino to będzie udźwiękowione najnowszą 
aparaturą z zastosowaniem ostatnich zdobyczy 
techniki. Będzie to najczystsza aparatura z po 
śród kin wileńskich, posiadająca ostatni model 
konstrukcji „Marconi - Union*, 

Na pierwszy program ukaże się pierwszc - 
rzędny obraz dźwiękowy pod tytułem „Kobie 
ta z Monte - Carlo“ z najsiawniejszą artystxą 
Europy Lil Dagover. Film ten wyświetlają ©- 
becnie największe ekrany świata. 
„Publiczność wileńską prócz tego spotka 

miła niespodzianka —nadprogram z udziałem 
sił teatru cieszących się popułarnością publicz- 
NOŚCI. 

Cieny miejsc najtańsze z cen kinowych. 
Kierownictwo, jak już  donosilišmy, objął 

p. Czesław Smoczyński, długoletni doświadczo 
ny fachowiec, który wnosi z sobą najnowoczcš 
niejsze walory kierownictwa kinowego. 

. Uporczywe zaparcie stolca, katary grubej 
kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w bo- 
kach, przechodzą przy używaniu rano i wie- 
czór po szklaneczce naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka- Józefa". żądać w aptekach i drog. 

TEATR ! MUZYKA 
‚ — Teatr Wielki na Pohulance. — 22 i 23 

grudnia o godz. 8 wiecz. „Sprawa Dreyfusa" 
Będą) to ostatnie przedstawienia tej świetnej 
sztuki, granej: koncertowo przez naszych arty- 
stów. 24 grudnia teatr nieczynny. а 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRU 
WIELKIEGO NA POHUŁANCE 

25 grudnia o godz. 8 wiecz. na iiczne pi- 
semne prośby i żądania prowincji, która na 
święta zwykle się zjeżdża do Wilna „Zygmunt 
August". 

26 grudnia o godz. 12 w poł. przepiękna baj 
ka Maeterlincka „Niebieski ptak”. 

26 grudnia o godz. 4 po poł. koncert baie- 
towy Sawinej - Dolskiej. 

26 grudnia o godz. 8-ej 
pszczoła”. 

27 grudnia o godz. 
Abu S 

— „Panna Maliczewska“ juž pakuje rz2czy 
aby w dniu 2 stycznia 33 r. wyjechać z trze- 
ciem artystycznem tournee z teatrem objazdo- 
wym teatrów miejskich ZASP w Wilnie. 

> Hallo! Hallo! Teatr Pohulanka sygnali- 
zuje: „Wielka noc Sylwestrowa" gotuje szereg 
posżayc bezkonkurencyjnych niespodzia- 

nek. 
‚ — Teatr muzyczny Lutnia. — Występy j. 

Kulczyckiej. — Dziś po raz. drugi wspaniale 
wystawiona, efektowna i pełna humoru operet 
ka Kollo „Lady Chic“ z J. Kulczycką wyborną 
odtwórczynią roli głównej w otoczeniu najwy 
bitniejszych sił zespołu. Akt trzeci, w pałacu 
Maharadży, zawiera liczne produkcje baletowe 
układu baletmistrza W. Morawskiego. Zniżki 
akademickie ważne. Będzie to ostatnie przed 
stawienie przed świętami. W piątek i w so- 
botę teatr Lutnia nie czynny. 

— „Yo-yo Sylwestrowe,“ — Zespėl teariu 
muzycznego przygotowuje na Sylwestra atrak- 

A 

wiecz. „Dzika 

8-ej wiecz. „Zygmunt 

     

  

Czarna Kawa 

SŁ е мо 

Fabryczka fałszywego bilonu w Landwarowie 
WILNO. — W wyniku dłuższej ot: - 

serwacji policja powiatowa zdołała usta- 
lić, że w mieszkaniu b. funkcjonarjuszu 
jednego z okolicznych folwarków Felik- 
sa Borowika (Landwarów, ul. Południo- 
wa 16) mieści się zakonspirowana ro” - 
dzielnia iaiszywych moret.. 

Przeprowadzono więc rewizję u Bo- 
rowika, podczas której poza monetami 
znaleziono całą fabryczkę, przystosowa- 
ną do wyrobu fałszywego bilonu 50-grv- 
szowego. 

W odróżnieniu od innych fałszerzy 

Borowik wyrabiał monety nie z odlewów 

lecz przy pomocy specjalnego warsztatu 
poprostu wybijał je (podobnie jak men- 
nica państwowa). 

Falsyfikaty te były wykonywane bar 
dzo udatnie i przez to trudne do odróż 
nienia. 

W fabryczce znaleziono ponadto róż: 
ne szczotki, nietal, matryce itd. 

Borowik mimo znalezionych dowo- 
dów wypiera się winy, twierdząc, #2 
warsztat , monety i wszystkie inne przy 
rządy znalazł na połu porzucone i nie 
wiedząc narazie, co to takiego, zabrał 
porucone rzeczy do domu. 

Karp zamiast szczupaka 
NIEPOMYŚLNE HOROSKOŁ Y 

WIŁNO. roku bieżącym sytuacja na 

jeziorach w wófEwództwie wilen-śue.n jest wy 

jatkowo niepomyślua, co odbiło się już na ryn 

kach wileńskich, które w okresie przedświątecz 

nym mają bardzo mało tak popularnej ryby, 

jak szczupak. 

Przypisać to nałeży — jak informują nas- - 

że sfer rybackich, niemożnością dokonania po 

łowów na jeziorach. Stan Narocza i wielu in- 

nych jezior jest taki, że nie sposób na nie się 

dostać. į 
Lód jest stanowczo za kruchy, aby po nim 

przejść, żadna zaś łódź nie może utorowač S0- 

bie drogi wśród powłoki lodowej. Е 
Dużo rybaków dowiedziawszy się, w jaki 

ERRASLIS TEST INTA TSO RR 

Rewizor z Wilna 
Rewizor Gogola jest nieśmiertelny. -— 

Głupota partykularza również, 

W gminie rudziskiej znajduje się kolo- 

nja dla umysłowo chorych, własność magi- 

stratu wileńskiego. Onegdaj zjawił się tara 

„mieznamy osobnik". Przedstawił się jako 

wysłannik wileńskiego prezydenta i reni- 

dent miejski. Zażądał ksiąg i rachunków. 

Przejrzał, skontrolował, pochwalił, zachę- 

cał. Zupełnie jak prawdziwy kontroler. 
— Teraz kolej na zbadanie stanu kasy 

— rzekł. 
W ukłonach zaprowadzono go do kasy. 

Otworzono. 
— Pusta? — zdziwił się rewident. 
— Absolutnie — poinformował z żalem 

kieronnik: — nie mamy ani grosza. Gdy- 
by pam rewident zechciał przemówić za na- 

mi słówko u pama prezydenta. Niechby 

chociaż ma wypłatę pensyj przysłali. 
Rewizor skrzywił się. 
— Żegnam panów — wzekł ozięble: — 

z wyników: kontroli... owszem — jestem 
zadowolcny. Z panem prezydentem pomó- 
wię. Proszę na przyszłość nie ustasać w 

pracy... : ; 
Ukłony, szurgania, uszanowamią... 

Rewident był już daleko, gdy kolonja 
umysłowo-chora przypomniała sobie, że 
mie okaząła mu ważnej księgi kontroli po- 
siłków dla chorych. Telefonować matych- 

miast do Wilna, zanim rewizor zda spra- 
wę prezydentowi. 

Kierownik trzyma słuchawkę i blednie. 
— Jakto? Więc pam prezydent mikogo 

mie przysyłał? Więc padliśmy ofiarą oszu- 

sta? Niemożliwe... o? Kasa ?... W ponząd 
ku, w zupełnym porządku, Tak jak było: 
pustka, kompletna. 

I kierownik odłożył z ulgą słuchawkę. 
— Kryzys też czasem może wyjść czło- 

wiekowi na dobre — rzekł filozoficznie. 

— —н 

PRZECIWKO GRYPIE, PRZEZIĘBIEMU 

można zastosować tabletki Togal. Togal 
często usuwa chorobliwe objawy. Nie- 
szkodłiwy dla serca, żołądka i innycn 
organów. Spróbujcie i przekonajcie si: 
sami, lecz żądajcie we własnym intei. : 
sie tylko oryginalnych tabletek Togai. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

ЗА 

cyjne widowisko. Będzie to wspaniala rewja 
p.t. „Yo-yo* "Sylwestrowe. w wykonaniu ca- 
łego bez wyjątku zespołu artystycznego, baie 
tu i pełnej orkiestry . Reżyserja tej barwnej 
rewji spoczywa w rękach K. Wyrwicz -Wich- 
rowskiego, który jednocześnie opracowuje in- 
scenizacyjnie całość widowiska. Szczegóły pro- 
gramu niebawem będą podane. Bilety nabywać 
można od 25 grudnia w kasie teatru Lutnia. 

— Zniżki do teatru Lutnia. — Admiiustra- 
cja teatru Lutnia wprowadza z dniem 1 stycz 
nia 33 r. zniżki biletowe na wszystkie przedsta 
wienia (premjery, dni świąteczne) oprócz wido 
wisk po cenach zniżonych. Zniżki wydawane 
będą urzędom, organizacjom i  stowarzysze- 
niom po otrzymaniu pisemnych zgłoszeń, które 
przyjmuje administracja teatru od 10 — 2 p.p. 
Informacje udzielane są telefonicznie. Tel. 2-21. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS: Dzieck grzechu. 
CASINO: „ZABÓJSTWO O ŚWICIE*. 
PAN — Blaski i cienie miłości. 

HOLLYWOOD — Lady Hamilton. 
STYLOWY — Natchnienie. 
ŚWIATOWID — Na Sybir. 
LUX—Ułani... ułani... 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— WłAMANIE SKLEPOWE, Ze skle- 
pu przy ul. Wąwozy 3, nieznani złoczyńcy 
po wyłamaniu okna, skradli w. mocy 2 wor- 
Ki cukru, większą ilość tytoniu i różne ar- 
tykuły spożywcze, łącznej wartości 790 zł. 
O kradzieży doniósł policji poszkodowany 
ŹZbieiak Jan. 

— ZŁODZIEJ MW P. K, U. Z szatni 
PKU Wilno-Powiat (Wielka 47) zawodo- 
wy złodziej Żylonis Edward skradł trzy 
kapelusze na szkodę zatrudnionego w PKU 
Wojtkiewicza Stanisława (Rajski Zaułek 
5) i innych pracowników tego urzędu. Zło- 

jeja wraz ze skradzionemi kapeluszami 
ujęto. 

OSZMIANA 

— WIALNY ZJAZD KOŁA HODOW- 
CÓW KONI. W dniu 15 bm. odbył się w 
Oszmiemie Walny Zjazd członków Koła 
Hodowców Koni. Zjazd zaszczycił swą o0- 
becnością p. W. Suszyński — starosta po- 
wiatowy. 

Sprawozdanie z działalności Koła złożył 
prezes p. Fr. hr. Cząpski — u którego ze- 
brami dowiedzieli się, że członkowie Koła 

ikómoń X Wina 
w Poznaniu, Lwowie 

1 Warszawie 

  

W HANDLU RYBAMI 

sposób ratowano ich kolegów na Naroczu— 
próvowało zorganizować podobne wyprawy.— 
Ryzyko było jednak zbyt duże i od zamiaru 
tego odstąpiono. 

* * * 

Wracając do niedostatecznej ilości ryb do- 
starczonych do Wilna, należy wspomnieć, że 
sytuację ratują właściciele stawów hodowla- 
nych ze swojemi zapasami karpia. 

Na jeziorze Usza gm. kołtyniańskiej pod- 
czas połowu ryb przez tamt. rybaków utonął 
wskutek załamania się łodu 34-letni Wincenty 
Kisiel, mieszkaniec wsi Połusze. 

Dopiero po 5-godzinnych poszukiwaniach 
wydobyto zwioki topielca. 

  

SPORT 
JUTRO MECZ BOKSERSKI. 

Jutro będziemy mieli (nareszcie powie- 
dzą liczmi zwolemnicy), mecz-turniej bok- 
'serski. Nie zobaczymy ma iimgu gwiazd za 

miejscowych. Sami swoi, znani zawodnicy. 

Pogoń, ŻAKS, Makabi. Kilka może nowych 
twarzy. Zdawałoby się, nie specjalnie cie- 
kawego, a jednak dobrze, że będzie. Zacz- 
nie się sezon przynajmniej, 

Przed kilku dniami obradował Zarząd 
Okr. Związku. Biedzono się nad wynalezie- 
niem lekanstwa na dotychczasowy negaty- 
wizm wielu członków. Coś tam uchwalono, 
obiecano wziąć się do roboty. 

„Jak będzie zobaczymy, a tymczasem 
pójdziemy do Ośrodka (o ósmej wieczo- 
rem), popatrzeć na zawodników. Czy po- 
czynili postępy ? Czy nie zniechęcili się do 
pracy mad sobą, krocząc ku wyżynom kun- 
sztu bokserskiego po „kocich łebkach mie- 
dociągmięć organizacyjnych ? (t) 

WIL. O. Z. G. $. NABRAŁ NOWYCH SIŁ 
DO PRACY. 

Niew iele dobrego możnaby powiedzieć 
o ubiegłym sezonie Okr. Zw. Gier Sporto- 

wych. Zarząd Związku zupełnie tak samo 
jak i Zarząd Zw. Tenisowego, Pływackiego 
i kilku jeszcze imnych, nie wysilił się 
zbytnio. : 

Teraz ma nastąpić poprawa. Dokonano 
transfuzji drogą wciągnięcia do pracy sze- 
regu nowych osób. Stało się to na walnem 
zgromadzeniu, iw: trakcie którego dokonamo 
wyborów mowego zarządu. Prezesem zoste” 
kpt. Piątkowski, I wicepr. Hołownia, II-im 
Poskoczył, sekretarzem— Rożewicki, skarb 
ERC Z Pozatem członkami za- 

1 lu teki (ale: tworzącymi wydział 
Gier i Dyscypliny): Kruk, Jaworska, Ka- 
czergiński i Rymkiewicz. 

Nowy zarząd zainauguruje nowy sezon 
№ początku stycznia. Będzie to trójbój ko- 
szykowo - siatkowy. Pozatem związek za- 

= szereg imprez oraz kursy Sędziów - 
ie, 

2 «Miejmy madzieję, że sezon będzie oży- 
Wiomy, (t) 

80 APO ED DARPA HDD SDA: 

Dopiero opuściła prasę 
aktualna książką 

Wiktora Piotrowicza 
„Unja i dyzunja 
kościelna w Polsce” 

WILNO, 1933. 
str. XVI i 128, 

Skład główny w księguni 

ŚW. WOJCIECHA 

"GW GG WAB GO €3 GB TB GD CO GRE GW WWO 

w r. 1932 sprzedali do wojska 186 koni, na 
cgólną sumę przeszło 130 tysięcy zł. 

Oprócz akcji zakupu koni, Koło zajmo- 
wało się propagowaniem zasad realnej ho- 
dowli koni, a w. roku przyszłym z własnych 
funduszów zostamie uruchomiony jeden 
punkt kopulacyjny ogierów. 

. W dowód uznania zasług Koła nad pod- 
niesieniem hodowli konia „Oszmiańskiego* 
Ministerstwo Spraw Wojskowych przyzna- 
ło Kołu w w. b. złoty i AL. 

Po przyjęciu do wiadomości sprawo- 
zdania zarządu i komisji rewizyjnej, został 
wybrany mowy zarząd o następującym skła 

dzie: prezes p. Fr. hr. Czapski, członkowie 
P. inž. Zygmunt Minejko, p. inż, Włady- 
sław Tesecki, p. dr. P. Popow, p. Fr. Wy- 
socki. 

DZISNĄ 
— WYWRÓCIŁA SIĘ ŁÓDŹ. Na rze- 

ve Dźwinie wywróciła się łódź rybacka 
wraz z trzema rybakami Janem Kowale- 
wiczem, Borysem Paniakiem i Stefanem 
Bilko. Rybacy gmani prądem rzeki wpadli 
ma wiry, gdzie jeden z mich Jan Kowale- 
wiez utonął, zaś dwóch uratowano. 

NIEWIAROWICZE 

— PODPALENIE. We wsi Krzywiec. 
gm. niewiarowskiej spaliło się 6 budynków 
gospodarczych i 2 domy mieszkalne. Pożar 
powstał z podpalenia dokonanego przez Jó 
zefa Stańkowa, który z zemsty wzniecił o- 
gień w budynkach gospodarskich swego 
sąsiada Piotra Hawryluka, z którym pro- 
cesował się o ziemię. : 

MOŁODECZNG 
— LIKWIDACJA SEKT. Z pow. moło- 

deczańskiego i wołożyńskiego piszą, że 
zmajdujące się w tych powiatach sekty ho- 
durowców: i baptystów, wobec braku zwo- 
lenników, uległy likwidacji. Przywódcy 
sekt wyjechali do pow. brzeskiego i piń- 
skiego. › + 

      

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

= 
Wiktorowi Godlewskiemu 

a w szczególnceści Wielebnemu Duchowieństwu, Zarządowi i współpracow= 

nikom Wileńskiego Banku Ziemskiego oraz wszystkim przyjaciołom, kole- 

gom i znajomym najdroźszego Męża i Ojca naszego w tak ciężkiej dla 

nas chwili składa serdeczne Bóg zapłać 

  

RODZINA 
  

Akademja ku czci pieru szego Prezydenta R.P. 
Ś.p. Gzbrjela Narutowicza 

W dniu 21 grudnia odbyła się w sa- 
lach sekretarjatu wojewódzkiego BBWR 
przy ul. św. Anny 2 uroczysta akademja 
ku czci pierwszego Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej ś. p. Gabrjela Narutowicza, zor 
ganizowana przezRadę Grodzką BBWR. 
Jakkolwiek nie rozsyłano zaproszeń, u- 
dział społeczeństwa wileńskiego w akade 
mji był bardzo liczny. Publiczność wyj:eł 
niła szczelnie nietylko wielką salę, lecz 
również sąsiednie pokoje i korytarz. 

Sala była pięknie udekorowana i 
przyozdobiona popiersiem ś. p. Prezyden 
ta Narutowicza.  Ustawily się poczty 
kilkunastu organizacyj społecznych. Na 
akademję przybył wojewoda wileński 
Beczkowicz, dowódca dywizji gen. 
Skwarczyński, prezydent miasta Male- 
szewski, posłowie sejmowi, reprezentaii- 
ci władz cywilnych i wojskowych. 

Akademię zagaił prezes Rady Grodz- 
kiej BBWR inż. Jensz. Orkiestra 5 p.p. 

leg. odegrała hymn państwowy. Następ- 

nie zabrał głos prof. Józet Wierzyński, 
który w blisko godzinnem pięknie skon- 

struowanem przemówieniu  odmalował 

tło epoki, w której żył i pracował Ga- 

brjel Narutowicz. Mówca dał zarys sto- 

— — — о=Оо- 

ODEZWA 
do społeczeństwa katolickiego 

Archidiecezji Wileńskiej 

Rocznica przyjścia na świat Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa — Boże Narodzenie — 

jedno z najradošniejszych świąt chrześci- 
jaństwa — napełmia mas zawsze wielką ra- 

dością, weselem, otuchą i nadzieją. Pod- 
niosły mastrój duchowy, który ogarnia 

wszystkich, znajduje swoje uzewnętrznie- 

mie. Jednym z objawów. tego jest piękny 
iw. naszem społeczeństwie zwyczaj składa- 
mia życzeń i wizyt swoim najbliższym i zna 
jomym. Zwyczaj ten płynie ze szlachetnych 
pobudek religijnych, a w treści swej jest 
uzewnętrzmieniem miłości bliźniego. 

Radosne święta. Bożego Narodzenia w 
<zasach dzisiejszych jednak przyćmione są 
ogromem mieszczęść i klęsk, które ogar- 
miają społeczeństwo. Czasy dzisiejsze wy- 
magają rozlania miłości bliźniego 'w maj- 
szemsze kręgi społeczeństwa, a tem samem 
ograniczenia jednostkowej, indywidualnej 
radości i wesela. Trzeba pamiętać i o bliź- 
mich, 

Dlatego zwracamy się z gorącym ape- 
lem do społeczeństwa katolickiego, by ży- 
czenia, wizyty i odwiedzimy, które za sobą 
pociągają koszta, nieraz dość znaczne, о- 
graniczyć do majskromniejszych rozmia- 
rów i zamiast tego składać ofiary na rzecz 

ulženia doli bliźniego, lub na palące po- 
trzeby, których 'wśród mas jest tak wiele. 

Składajmy więc ofiary na rzecz bezro- 
botnych, składajmy ofiary ma rzecz bied- 
mych i nieszczęśliwych, ma rzecz Wydzia- 
łów. Parafjalmych „Caritas i Archidjece- 
zjalnego Związku Towarzystw Dobroczyn- 
mości „Canitas* Wilmo, ul. Metropolitalna 
1, składajmy ofiary na rzecz ratowania Ba 
zyliki, Matki Kościołów Archidjecezji na- 
szej, wreszcie składajmy ofiary ma te ce- 
le, które w Sencach katolików znajdą swój 
oddźwięk. 

Pamiętać musimy, że ze skromnych o- 
fiar zamiast życzeń i wizyt, odwiedzim i 
przyjęć powstać mogą znaczne sumy, dzię- 
ki którym osiągnąć możma najszlachet- 

niejsze cele, w imię miłości bliźniego, któ- 
ra jest sprawdzianem Bożej miłości, a któ- 
ra ma świat sprowadziła Boża Dziecina w 
Npc Betlejemską, gdy rozległ się hymn 
chórów anielskich: „Chwała Bogu na wy- 
sokošci, a. na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. 

Archidjecezjalny Irstytut Akcji Katolic- 
kiej w Wiltie, 

Czarna lista lokatorów 
Związek właścicieli średnich i drobnych 

nieruchomości wprowadził bardzo pożąda- 
mą imowację, której brak oddawna daiwał 
się odczuć, a mianowicie wprowadził księ- 
gę lokatorów: eksmitowanych za. złośliwe 
niepłaceniek omornego lub takich, którzy 
jeszcze wyroków  eksmisyjnych oczekują, 
lub też tych, którzy prowadzą proceder li- 
chwy mieszkaniowej, wynajmując swe lo- 
kale podnajemcom. 

Lista tego rodzaju jest. jedyną bronią 
właścicieli przed nieuczciwymi lokatorami. 
Można bowiem powiedzieć, że na 100 wy- 
padków zarywania z komornem przez lo- 
katorów i w. ten sposób rujnowania właś- 
cieieli nieruchomości, lekko licząc jest 75 
procent, gdzie gra rolę zła wola i wyko- 
rzystamie sytuacji. 

Na porządku dziennym są wypadki i ka 
żdy z właścicieli nieruchomości ma w. swej 
praktyce przykłady, kiedy lokator zalega- 
jący z komornem, po długim procesie zo- 
stał wreszcie usunięty z mieszkania, ale 
zaległości ściągnąć miesposób, gdyż me- 
belki żony lub teściowej, lub zgoła nic nie 
warte, a sam pan lokator ma swoje pobo- 
ry zajęte ma dłuższy czas przez komorni- 
ków za: fikcyjne zobowiązania, aby uchy- 
lić się od spłacenia zaległości. Liokator ta- 
ki wynajął po eksmisji mieszkanie, nawet 
opłacił za pierwsze parę miesięcy, ale czyż 

taki lokator daje jakąkolwiek moralną gwa 
rancję, że za miesiąc nie zrobi „powtórki. 

W imteresie więc wszystkich właścicieli 
nieruchomości jest zgłaszanie tego typu lo- 
katorów na czarną listę i nieodnajmowanie 
mieszkań przed przejrzeniem jej. Tylko w 
ten sposób można będzie bronić się przed 
mieuczciwością i złą wolą. Sposób ten da 
dobre rezultaty o ile wszyscy właściciele 
nieruchomości solidarnie i energicznie ak- 

  

  

cję tę poprą. 

sunków w Polsce w pierwszym okresie 
po uzyskaniu niepodległości i odtwo- 
rzył świetlaną postać pierwszego Prezy- 
denta Rzeczypospolitej. 

Na dalszy program akademji złożyiy 
się: deklamacje p. Janiny Sumorokowej, 
produkcje chóru pocztowców. Na zako%- 
czenie orkiestra 5 р.р. leg. wykonała 
marsza żałobnego Chopina. Akademj i 
była pięknym hołdem złożonym pamięci 
Gabrjela Narutowicza przez Wilno, — 
świadcząc o miłości, jaką wilnianie ota- 
czają piękną postać 
denta Rzeczypospolitej, 
zgasłego. 

pierwszego Prezy- 
przedwcześnie 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

SROMOTNY KONIEC PIERWSZEJ ZIYY! 

Wątpliwości masze co do trwałości zi- 
my, którym daliśmy wyraz w „przechadz- 
ce“ pt. „Białe dni', okazały się, niestety, 
całkowicie słuszne! Od kilku dmi jesteśmy 
świadkami jej sromotnego końca bowiem 
te trochę brudnego śniegu i lodu, która 
jeszcze tam-sam oglądamy, mie jest niczem 
inmem, jak tylko żałosnemi jej szczątkami! 

А jednak, stojąc nad grobem nieboszcz- 
ki, trzeba stwierdzić z uznaniem, że zgasła 
przedwcześnie zima, mimo krótkiego swego 
żywota, uczyniła wszystko co mogła, by 
ludziom osłodzić ich doczesną ziemską wę- 
drówkę! 

W przeciągu liczonych niemal dni zdą- 
żyła przed stęstknionemi za śniegiem oczy- 
ma Wilnian roztoczyć splendory zimowego 

krajobrazu we wszelkich jego odmianach! 
Mieliśmy tedy pochmumne śnieżne dni, po- 
łączone narazie z lekką odwilżą, a następ- 
nie — łagodnym mrozikiem; później pnzy- 
szła kolej na słoneczny mroźny dzionek; 
na zakończenie zaś reportażu zademonstro- 
wała nam poczciwa zima dra majlepsze 
swe numery: mgłę i szron! 

Zjawiska te, które mawet w toku nor- 
mainej zimy mie należą do fenomenów zbyt 
częstych, ma długo musiały utkwić w pa- 
mięci wrażliwych ma piękno jednostek! Ta 
mgla, która niczem w Londynie, spowiła 
przedostatniej niedzieli w swe mieprzenik- 
iniione zasłony stare Wilno była cudo- 
wna! O kilkadziesiąt kroków przed sobą 
nie widziało się nic, kompletnie mie! Latar- 
nie unosiły się jakgdyby w powietrzu, a 
mgła w postaci leciutkiegio szronu zdobiła 
z ludzi i grzywy koni dorożkar- 

Gdy, idąc ul. Ziamikową, przechodzień 
odwracał głowę w stronę wylotu ulicy Sto- 
Jańskiej, konstatował ze zdumieniem, ni 
mmiej, mi więcej, jak tylko brak wieży! 
Tak, budynki pocztowe po lewej i kościól 
po prawej stnonie, stały ma swych miej- 
scach, lecz wieży, owej potężnej, miewzru- 

szonej dzwonnicy Śto-Jańskiej, nie było! 
Zmikła kędyś i widać było tylko czarne 
„nocne niebo!,,, 

Nieco dalej, ma Wileńskiej, analogiczna 
historja powtarzała się z klasycznym gma- 
chem dawnego Ratusza: iaawet dotarłszy 
do kina „Pan* nie było go jeszcze wcale 
widać! 

A. ów przepiękny szron, który okrył na- 
zajutrz wszystkie drzewa i krzewy!... Przy 
brawszy swą białą powłoką każdą gałązkę 
i najdrobniejszy sęczek, podkreślił on, nie- 
dostrzegane zazwyczaj, cechy charaktery- 
"styczne poszczególnych plantacyj, ujawnił 
ich właściwe oblicze, odkrył zachwyconemu 
oku ich misterne tajemnice... 

Byl to ostatni wyczyn artystycznej nie- 
boszczki, później już mieliśmy tylko szka- 
madną 'pluchę, która obróciła w miwecz 
wszystkie sportowe madzieje! Nie martwmy 
się jednak, obywatele! „Pierwyj blin ko- 
mom!* — powiada przysłowie rosyjskie. 
Po pierwszej niefortunnej zimie przyjdzie 
druga, prawdziwa i mauczy moresu oporną 
ziemię! A miejmy nadzieję, że długo cze- 
kać nie będziemy potrzebowali, ponieważ 
przysłowie ludowe, które zawsze się u nas 
sprawdza, powiada, że gdy „Św. Barbara 
po wodzie — Boże Narodzenie po lodzie!* 
Właśnie iw roku bieżącym mieliśmy „św. 
Barbarę po wodzie" tedy, miejmy nadzie- 
je, że chociaż od świąt dzieli nas zaledwie 
dni kilka, będziemy mieli ma Boże Nanodze- 
nie piękną pogodę zimową! Przechodzień. 
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grodžtejvka 
— WICEPREZES IZBY SKARBO- 

WEJ W GRODNIE, — W tych dniach przy 
był do Grodna wiceprezes Izby Skarbowej 
Białostockiej p. Majkowski, który prze- 
prowadza lustrację tut. urzędów skarbo- 
wych. We wtorek p. wiceprezes przyjął de- 

legację kupców, która poruszyła cały sze- 
reg aktualnych spraw i między inmemi ró- 
winież i sprawę darowania zubożałym han- 
dlarzem zaległych podatków. 

Pan wiceprezes po wysłuchaniu postu- 
latów: delegacji oświadczył, iż już w m. 
styczniu rozpatrywane będą złożone w 'swio 

im czasie podania o darowanie zaległych 

podatków. 
Urząd Skarbowy, w: którym p. wicepre- 

zes urzędował, był formalnie oblężony 
przez ogromną masę płatników, któnzy do- 
magali się przyjęcia u p. wiceprezesa, któ 
ry oświadczył zebranym, że może najwyżej 
przyjąć delegację zebranych płatników, na 
©o zebrani się zgodzili. 

Delegacja ta miała być przyjęta w dniu 
wczorajszym. 

— WIZYTACJIA TUT. SZKÓŁ ЗВЕр- 
NICH. Jak się dowiadujemy, wizytator Ku 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, 
p. Józef Szymanoskki przeprowadził wi- 
zmytację tut. szkół Średnich. W czasie po- 
bytu p. wizytatora p. dr. Mrozowska z War 
szawy wygłosiła dla tut, mauczycieli od- 
czyt pt.: „Polityka a młodzież”. 

— REJESTRACJA MŁODOCIANYCH. 
PRACOWNIKÓW. — Ukazało się obwiesz 
czenie Inspektora Pracy, że począwszy od 
1 stycznie 1933 r. wszyscy, u których za- 
trudmieni są młodociani pracownicy, w 

wieku do iat 18-tu, winmi pod karą grzyw- 

my lub aresztu powiadomić Inspektora Pra 
cy o zatrudnieniu młodocianych pracowni- 
ków. Właściwym Inspektorem Pracy dla 
m, Grodna i powiatów: grodzieńskiego, 
wołkowyskiego, sokólgkiego, suwalskiego, 
augustowskiego i! szezuczyńskiego jest Ins- 
pektor Pracy obwodu 33 i 35, urzędujący 
w Grodnie, przy ulicy Wróblewskiego 2. 

— KURS SIÓSTR POGOTOWIA SA- 
NITARNEGO. — Z dniem 14 stycznia r. 
1933 rozpoczyna się w szpitalu Okręgowym 
przy ul. Zamkowej, kurs sióstr pogotowia 

sanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża 

— NAROIARSKA PORADNIA TECH- 
NICZNA. — Przy klubie sportowym „Cre- 
sovia“, oddział narciarski organizuje po- 
radmię techniczną dla szerszych 'warsbw: 
publiczności, chcącej uprawiać narcianst- 
wo. — Poradnia udzielać będzie porad fa- 
chowych za opłatą 50 gr. nabywającym 
sprzęt narciarski (młodzież ucząca się ko- 
rzysta z poradni bezpłatnie), 

Pozatem poradnia za niewielką opłatą 

      

    
      
    

    
    
      

       
       
    
    
    
    

   
   

   

    

     
        

      
    
    

  

Bźańękcwłat 
Mino „APOLLO" 

Namimiu 26 s 
W>OJIGEE OREIRO OCTROCPA I PISZ 

Wstęp od 49 gr. 

Nie bacząc na przedźwiąteczny okres, 
wsświetlamy wspaniały f lm reżyserii 

KoRa Noce Paryskie p. t. 
z ułobieńcem publiczności Henry 
Gerat w roli głównej Re yser Korda 
potrst ł umiejętnie wykorzystać specy- 
Нсгпе tło paryskiego obrszn, dając 
szerag doskonale podpatrzovych typów, 

fragmenty życia „iewego brzegu. 
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| kino „POLONIA oacztowz © 
4 TAK TREES TERE. TATEOZEROARARE Z OWACAATSY 

R Upolna hist rja miłosza na tle roz: 
śpiewanej stolicy naddunajskiej 

* Bt 

Dwa serca biją 
w walca takt 

w rojech głównychs 

IRENA CARNERO, 
STEFAN LASKOWSKI 
i WiTOLD RYCHTER 

Operetka wiedeńska w języku 
poiskim. 

jj tocką. 

|| usłyszeliśmy Marsz żałobny i Mazurka 
| słowami K. Ujejskiego, w deklamacji p. 
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Dziśl 

Podwójny program przedświąteczny 
tlmy p t. 

„Paryż w dzień” | 
Życie jest piękne 

"stęp 45 gr. 
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DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Btygidzka 2, 

W roli 

i sprzętem 

Pótz$ylen EANSÓ + 
6 _g, 6-16, — 8, — 13, 

Pełna humoru komedia 

NOC SZAŁU 

  

Na gwiazdkę! "owieji * 
FIRMA RADJOWA psLENNERG** 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

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

głośnikiem akumułatorem, baterją anodową 

Na gwiazdkę! "z okazji 

uskutecznia montaż wiązań, impregnowa- 
nie i terowanie nart, oraz wszelkie drobne 
reperacje przy sprzęcie narciarskim. 

Porad udziela się w godzinach od 10 

do i2 i od 17 do 19 każdego dnia za 'wy- 
jątkiem niedziel i świąt. 

  

— URZĘDOWA. W dniu onegdajszym 
p. wojewoda Stefan Świderski wyjechał w 
towarzystwie maczelnika wydziału p. Z. 
Szezepańskiego na inspekcję do Barano- 
wicz. 

— PIĘKNY PRZYKŁAD FUNKCJO- 
NARJUSZÓW PP. — Funkcjonarjusze pn- 
sterunku PP. w Lubczy pow. mowogródz- % 
ikiego, zamiast życzeń świątecznych zło- 

żyli ma ręce Komendanta (Powiatowego p. 

*kom. Kontryma kwotę 10 zł. ma gwiazdkę 
dla biednych dzieci. 

— NOWY NACZELNIK URZĘDU PO- 

CZTOWO - TELEGR. W NOWOGRÓDKU 
Wi tych dniach objął urzędowanie nowe- 

mianowany naczelnik Urzędu Pocztowe - 
Telegraficznego w Nowogródku, p. Józef 

Slawecki, dotychczasowy maczelnik urzędu 

pocztowego w Molodecznie. 

-- OFIARA NA RZECZ BEZROBOT- 

NYCH ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZ- 

NYCH. — Prezes Sądu Okręgowego w No- 

wogródku p. Henryk Munaszko, zamiast 

życzeń świątecznych i moworocznych, zło- 

żył ma rzecz bezrobotnych kwotę 10 zł. 

— WIECZÓR CHOPINOWSKI W! NO- 

WOGRÓDKU. Gimnazjum Państwowe im. 

Ad. Mickiewicza w Nowogródku złożyło, z 

prawdziwym pietyzmem, hołd pamięci Fr. 

Chopina, urządzając przy współudziale — 

Sekcji Kulturalmo - Oświatowej BBWR, 

której p. dyrektor Bański jest Przewodni- 

czącym, wieczór na dochód Komitetu Ob- 

chodu Chopinowskiego w Warszawie. 

Wiieczów odbył się dnia 18 grudnia r. b. 

w Sali Gimnazjum (Państwowego; program 

wykonany wyłącznie 'własnemi, miejsco- 

rwemi siłami, świadczył, raz jeszcze, iż ma- 

* my — tu u siebie — ludzi, rozumiejących 

i kochających muzykę i poezję, a przytem 

obdarzonych pięknemi talentami, którzy 

chętnie i ofiarnie, pragną użyć trochę te- 

go piękna, swym bliźnim i przypomnieć im, 

iż — mie samym chlebem, sportem i wek- 

slami żyje człowiek. 
Odczyt wstępny, o życiu i dziełach Cho- 

pina, wygłoszony: przez p. prof, E. Luka- 

sa, zawierał ciekawe zestawienie, poparte 

biograficznemi szczegółami, roli, odegra- 

mej w rozwoju polskiego romantyzmu przez 

Chopina — w dziedzinie muzyki, i przez 

Mickiewicza — w dziedziniie poezji, jak 

również analogię między ich prekurso- 

mami, Kazim. Bnodzińskim i Elsnerem, je- 
dnym. z pierwszych nauczycieli Chopina. — 

iński, a potem Mickiewicz w Bal- 

ladach, pienwsi wprowadzili do poezji pol- 

skiej życie i motywy ludowe, — tak Elsner 

i jego uczeń, pierwisi podnieśli ludowe 

pieśni na wyżyny artyzmu. — Jak Miekie- 

wicz, w Dreznie i Paryżu, tęsknił do „pa- 

górków leśnych" i Tej „co w Ostrej świeci 

Bramie, — tak, w utworach Chopima, 

pisanych w tymże Paryżu na Majorce, raz 
po naz rozbrzmiewa motyw polskiej kolen- 

    

   

||| dy, mazurka, piosenki. — Obaj zmarli zda- 
la od tego kraju, za którym tęsknili i obaj 
pozostawili iw nim przedmioty swych pierw 

| szych młodzieńczych uwielbień. — Tu ma- 
, leży wspomnieć, iż, w szeregu wielbicielek 
przyjaciółek i opiekunek Chopina, prele- 
gent pominął tę, co była może z nich wszy- 
stkich najbardziej interesującą, najbardziej 

! | kobiecą i może Jemu najmilszą, tę, co w 
| ostatnich Jego chwilach grała Mu, na Jego 
prośbę Pneludjum jedenaste, — Delfinę P'o- 

Po odegraniu przez p. prof. K. Łoziń- 
skiego Poloneza A-dur i 7-go IPreludjum, 

ze 

prof. Lukasa, oraz Preludjum Nr. 6 ze 
"słowami prof. Łozińskiego, wypowiedzia- 
memi bardzo ładnie, przy Jego akompan- 
jamencie, przez uczenicę kl, 7 p. Marję Sa- 

| woszczykównę, której zdolności do melode- 
| klamacji mogliśmy, już w moku ubiegłym, 
skonstatować, w czasie Akademji Mickie- 
wiezowskiej, zorganizowanej przez Gimna- 
zjum Państwowe, gdy p. Sawoszczyków- 
ma odtwarzała postać Ewy w Widzeniu z 
III cz. „Dziadėw“. 

Na drugą część wieczoru złożyło się kil- 
ka utworów fortepianowych, iw wykonaniu 
p. M. Troniewskiego, tak znanego i ogól- 

mie ulubionego wirtuoza. 
Za zorganizowanie miłego koncertu na- 

leży się Dyrekcji Gimnazjum im. Ad. Mi- 

ckiewicza uznanie i podziękowanie, zaś 

tym, którzy na nim mie byli — wyrazy 
współczucia. M. Rom, 

A: J A) 

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 
(E 

Dziś wstęp 6d 75 gr. 
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— ROZWIĄZANIE RAD GMINNYCH 

W POW. SŁONIMSKIM. Pan wojewoda 

mowogródzki postanowieniem z dnia 19-go 

grudaia 1932 r. rozwiązał 3 rady gminue w. 

pow. słonimskim, mianowicie: kostrowic- 

ką, kuryłowicką i dziewiątkowieką. 

Jak mas informują, decyzja powyższa 

została powzięta z powodu wykazamia mie- 

dostatecznej działalności ii pozytywnej pra- 

cy wi dziedzinie samorządu gminnego. Od 

decyzji pana wojewody służy gminom pra- 

wo odwołania się do ministerstwa spraw 

wewnętrznych. 
— ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

W SŁONIMIE. — Dnia 29 bm, odbędzie 

się w Słonimie pnzy współudziale mowozor 

ganizowanego prezydjum Rady Powiato- 

wej BBWR i władz admimistracy jnych ze- 

branie sprawozdawczo - polityczne, w któ- 

rem weźmie udział szereg posłów ziemi no- 

wogródzkiej. Na zebraniu tem p. R. Ka- 

wialee z Nonogródka wygłosi odczyt o wal- 

ce z defetyzmem. Spodziewać się należy, 

że zainteresują się tą imprezą jak majszer- 

sze masy spoleczeństwa. 

— AKCJA ODCZYTOWIA W POW. 

SŁONIMSKIM. — Prelegemt sekcji kultu- 

ralno-oświatowej BBWR a! Nowogródku 

p. R. Kawalec udał się w tych dniach do 

powiatu В celem ożywienia 

alności kół gminnych i przeciwstawie- 

nia się antypaństwowym wystąpieniom 

czynniików. mrywrotowych. 
W związku z tem p. Kawalec wygłosił 

w Albertynie dnia 19 bm. odczyt na temat: 

cele i zadania BBWR, walka z defetyzmem 

oraz sytuacja gospodarcza w kraju i wal- 

ka rządu Marszałka Piłsudskiego z kryzy- 

sem. Sala Domu Ludowego wypelniła się 

po brzegi. Na odczycie obecni byli: wójt 

gminy, sekretamz, komendant post. z żoną 

i członkowie Koła Gminnego w: Albertynie 

w komplecie. Wywody prelegenta zebrami 

przyjęli rzęsistemi oklaskami, 

— ZEBRANIE PREZYDJUM BBWR 

W. ALBERTYNIE. — W tymże dniu od- 

było się zebranie Prezydjum. BBWR w Al- 

bertynie przy pełnym składzie członków. 

Omawiany był stam dotychczasowej pracy. 

Prezydjum wyraziło zadowolenie, że skoń- 

czył się już okres bezczynności Koła. Dał 

się bowiem aż nadto odczuć dotychczasowy 

brak odczytów. Przyjazd prelegenta był 

wielkiem wydarzeniem, dowodem czego 

było ogromme zainteresowanie się odczy- 

tem. Obecny na zebraniu p. R. Kawalec z 

Nowogródka rozwinął plan akcji na przy- 

szłość. Jako pierwsze zadanie tej akcji ma 

być walka z defetyzmem, przeprowadzana 

na miejscu, drugie zaś: walka z kryzysem. 

— ODCZYT DR. WALERJANA CHAR 

KIEWICZA W SŁONIMIE. W dniu 18 b. 

m., staraniem Polskiego Towarzystwa Kra 

joznawczego w Słonimie, zostały zorgani- 

zowane odczyty dr. Walerjana Charkiewi- 

cza ma tematy: 
I „O maszych rodzimych Tarzanach'— 

dla młodzieży szkolnej. 
II „Od św. Józafata Kumcewicza do Jó 

zafata Żarskiego” dla społeczeństwa star- 

SZego. 
II „Słonim, jego dzieje i rola w prze- 

sizłości i w dobie obecnej” dla 79 pułku. 
WIALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 

STRZELECKIEGO W ALBERTYNIE. Na 

ostatniem wałnem zebraniu Związku Strze- 
leckiego w Albertymie, po złożeniu spra- 
wozdamia z działalności ustępującego za- 
rządu, dokonano wyborów. nowego zarzą- 
du, do którego między innymi weszli: ja- 
ko prezes Ksawery hrabia Pusłowiski, jako 
wiieeprezeska Zofja hr. IPusłowska, skarh- 
nik Litwinowicz, sekretarz Tytus Wosz- 

czyński i referent wychowania obywatel- 

skiego Stefan Konarski. Na przewodniczą- 
cego komisji rewizyjnej mzostał wybrany 

Ojciec Antoni Niemancewicz —  Jezuita 
obrządku wschodniego. 

Nowoobramy zarząd, do którego weszli 
przedstawiciele elity albertyńskiej, ma 
wszelkie dane należytego rozwoju organi- 
zacji i postawienia jej ma odpowiednim po- 

ziomie. 
Zmając zaś ofiarność w pracy społecz 

nej osób wyżej wymienionych śmiemy mieć 
nadzieję, że niebawem Związek Strzelecki 
w Albertynmie wybije się ma czoło życia spo 
łecznego tej pięknej fabrycznej osady. 

— EKSPLOZJA GRANATU. — Anto- 
ni Sitko lat 30, mieszkaniec majątku Kru- 
powo gm. dereczyńskiej, rozbierając w do- 
mu znaleziony w polu gramat, spowodował 

wybuch, który go poszarpał w stnzępy. — 
Odlamki pocisku zraniły rówmież dziecko 
jego, 4-letniego Stanisława, będącego wów 
czas w mieszkaniu. Życie dziecka mie jest 
zagrożone. Dochodzenie wi toku. 

— OPÓR POLICJI. — W dniu 18 bm. 
posterunkowy Szundryk Mikołaj prowadził 

do Kkomisarjatu dorożkarza Lubeckiego 
Szmula, zamieszkałego w Słonimie, za nie- 
przepisową jazdę i bicie konia, w celu wy- 
legitymowamia. W drodze Lubecki usiło- 
wał zbiec, a gdy go poster. zatrzymywał. 
uderzył go silmie w piersi. Przy pomocy 
kilku imnych policjantów miespokojnege 
dorożkarza obezwładnian. 

Dochodzenie w toku. | 
— POBICIE GIAJOWEGO. W mocy na 

17 bm. gajowy lasów, państwowych Kupis 
Michał, zamieszkały we wsi Bojary, gm. 
kuryłowickiej, zatrzymał dwóch defraudan 
tów: leśnych, mieszkańców wsi Pieszczanka 
gm. kuryłowiekiej — Onufryka Stamisława 
i Kunszuka Pawła, którzy w czasie sekwest 
mowamia dnzewa stawili czynny opór gajo- 
pat id otkliwie go pobili. Dochodzenie w 
toku. 

baranišnicis 
— PAN WOJEWODA SWIDERSKI W 

BARANOWICZACH. — W dniu 20 grud- 

nia pam wojewoda Świderski przeprowadził 

inspekcję powiatu baranowickiego. Jadąc 

do Baramowicz, pan wojewoda zwiedził 

gminy Honodyszcze i Stołowicze, następnie 
udał się do Baranowicz. 

Koło Pomnika Nieznanego Żołnierza 
pana wojewodę powitał burmistrz Jarmul- 
ski w otogzeniu radnych miejskich i orga- 
mizacyj społecznych. 

O godzinie 1il-tej w sali konferencyjnej 
Starostwa panu wojewodzie przedstawili 
się naczelnicy urzędów, duchowieństwo i 
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Ceny KRYZYSOWE 
BALKON 40 i 49 groszy 

Dźwiękowe 

Kino 

KELIOS 
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Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

„Dr. Jekyll i Mr. Hyde“ 
©medrich March 

Przopyszna muzyka Śpiew. T>ńc 

Tylso 2 au! Wspzuieły podvój.y progiem, ]) Najpoięzu, aicydz:eło fercnenalnych gvw)s,0 Suwia Scsty i genialny 

BLASKI i GIENIE ĄIŁOSCI 
2 Samprństa oper JBONRA ROC NA RIWIERZE 

e. Humor. 

  

Dźwiękowe kiue 

HOLLYWGOB 

Mickiewicza_22 
tel. 15-28. 

przedstawiciele organizacyj społecznych, 

mastępnie pan wojewoda przyjął intere- 
santów, poczem złożył oficjalne wizyty. 

Od godziny 13 do 14 przeprowadził in- 

spekcję Stanostwa i Wydziału Powiatowe- 

go, a o godzinie 14 magistraju ii Komendy 

pow. PP, 
— ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZ- 

NYCH I NOWOROCZNYCH. Pan starosta 
Neugebauer Jerzy zamiast życzeń świątecz 
mych i noworocznych wpłacił ma rzecz Ko- 
mitetu Bezwobocia w Baranowiczach 20 
(dwadzieścia) złotych, mając nadzieję, że 

cały szereg: osób miejseowiego społeczeńst- 
wa naśladuje go, zwiększając szczupłe fun- 
dusze Komitetu Bezrobocia. 

— KIERMASZ GWIAZDKOWY. Urzą- 
dzony staraniem Komitetu Kiermasz 
gwiazdkowy cieszy się nadzwyczajnem po- 
wiodzeniem. Setki ludzi odwiedza kiermasz 
a i handel idzie pomału. Panie gosposie pro 

rzystać okazję, gdyż kiermasz 
w tym tygodniu się kończy. 

A więc wszyscy ma kiermasz! 
Kupujmiy tylko mą kiermaszu!!! 

— ЕСНА OBCHODU IMIENIN MAR- 
SZAŁKOWEJ PIŁSUDSKIEJ. Zarząd Od- 
działu Związku Strzeleckiego na posiedze- 
niu swem uchwalił zakupić 30 obiadów dla 
bezmobotnych, wzamian depeszy holdowni- 
czej do pani Marszałkowej Piłsudskiej. 

— CZYN GODNY NAŚLADOWANIA. 
Członkowie Powiatowej Federacji Związ- 
ków Obnońców Ojczyzny na wniosek pre- 
zesa p. Budrewicza uchwalili, że każdy czło 
mek federacji, urządzający wieczerzę wigi- 
lijną, zabiera do siebie 1—2 osoby dzieci 
pajbiedniejszych, aby choć w. tym dniu 
poczuli się szczęśliwymi. 

— KRADZIEŻ DRZEWA CZY ZŁOS- 
LIWOŚĆ? — Właściciel składu drzewa 
Mowsza Surzan zameldował komisarjato- 
wi PP. że w nocy z 14 na 15 bm. niejaki 
Jam Kozakow zam. przy ul. Szerokiej przy 
szedł na skład drzewa i począł je kraść, a 
gdy stróż Łajsza Mikołaj protestował, zo- 
stał przez Kozakowa pobity. 

Następnie znów po godzimie zjawił się 
Kozakow z drugim towarzyszem oraz no- 
żem w ręku i groził stróżowi zarżnięciem. 

Wówczas stróż Łajsza schronił się w 
budce kolejowej, a Kozakow z towarzyszem 
kradli drzewo. 

Tak oto mniej więcej brzmi oświadcze- 
nie stróża, a działo się to o parę kroków 
od-stacji kolejowej i posterunku PP. 

— JEŹDZILI NIA GAPĘ. Sklarzewsk: 
ze swym kolegą wynajęli taksówkę Gobry-- 
ka. Zrobili 4 kursy a kiedy Gobryk zażąda! 
zapłaty — odmówili. 

Teraz musi komisarjat prowadzić do- 
chodzenie. 

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY uw. 
w szczelnie zamkuiętych i raplombowa- 

nych wezach 

PRZEDST HANDL PRZEMYSŁ 

Ą,BEWUEB + wino 
Buiro; Jagiellońska 3 tei. 811 
Składy: bo znica v łasna, Kijow sk» 8, tel. 999 

E 

      

  

  

Dzialki 
Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

INFORMACIE: 

  

w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Dot. Wist lm geontc RYCHARDA OSSWALDA „. LADY HAMILTON 
w role głórwya CONRAD VEIDT « LILJANA HAID 

Nad prog'am: At stcje dźwiękowe. — Początek e godz. 4, 6, 8 i 10,15 

E "0 L i" 

  

i towa 

CENY Z 

W. BÓR 

J
 
M
 

AM
 

A
 

Radjo wiieńskie 
CZWARTEK 22 GRUDNIA 

11.40 Przegląd prasy, kom. meteor.; czas; 
12.10 Koncert popularny;; 13.20 Słynni Śpie- 
wacy na płytach; 15.25 Kom. tow. „Sokół*; 
15.35 Przegląd czasopism kobiecych; 15.50 — 
Koncert dla młodzieży (płyty); 16.25 Lekcja 
francuskiego; 16.40 Wynalazki i dobrobyt; —- 
17.00 Nowe płyty; 17.40 O Marji Konopnickiej 
(pogadanka); 17.55 Program na piątek; 18.00 
Muzyka lekka, wiadomości bieżące, d. c. mu- 
zyki lekkiej; 18.40 Codz. odcinek  powieścio- 
wy; 18.50 Rozmaitości; 18.55 Kom. litewski 
19.00 Ordonówna i Krukowski (płyty); 19.20 
Audycja nowych utworów Czesława Miłosza; 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Kon- 
cert, wiad. sportowe; dod. do prasowego dz er: 
nika radjowego; dalszy ciąg koncertu; 21.30- - 
Słuchowisko; 22.15 Muzyka taneczna; 22.55 
Komunikat meteor.; 23.00 Retransmisja muz /ki 
tanecznej ze stacyj zagranicznych. 

Ofiary 
Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 

nych złożyli na Dom Sierot im. Marszałka jo- 
zefa Piłsudskiego: gen. dyw. Dąb - Bierna:ki 
inspektor armji w Wilnie 50 zł. 

Pułk. dypl. Krzyżanowski Bolesław 
I ofic. sztabu Insp. 10 zł. 

Na rzecz dożywiania najbiedniejszej dziat- 
wy szkolnej: . 
Pułk. Pakosz Michał, dowódca Obszaru 

Warownego Wilno 20 zł. 

Oficerowie Dowództwa Obszaru Wa- 
rownego Wilno 20 z!. 

Oficerowie Komendy Miasta Wilno 10 zł. 

PPik. lek. dr. Dobaczewski Eugenjusz, 
nacz. lek.. garnizonu 10 zł. 

Pluton žandarmerji „Wilno“ 5 
Kpt. Nossowicz, deleg. Sztabu Główne- 

go przy Dyr. Robót Publ. i Dyrek- 
cji Dróg Wodnych w Wilnie 5 zł 

Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego składają 

— jako pozostałość z kwoty zebranej na 
wianek dla $. p. inž. Augusta Przygodzkiego 

na Dom Dzieciątka jezus zł. 67. SA 

s hrony Pogranicza Brygada „Wi 

oe RA Arczentów gwiazdkowych 

dla żołnierzy tegoż Korpusu składa na gwiazd 

kę dia najbiedniejszych dzieci zł. 34,50. : 

Dla uczczenia pamięci z Morzyckich Izabelli 

Świąteckiej na herbaciarnię dla bezrobotnej :n 

teligencji Z. Świątecka składa zł. 10. 

E. K. dla rodziny B. składa 1 zł. 

RDP SING ABS Ta EE 

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 660 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, ł 

zal 

Na gwiazdke! 
Ozdoby choinkowe, zabawki, laiki, koniki, rowerki. Gry dziecinne 

Wieczne pióra, albumy, teki i biuwary, przybory do pisania i t. p. 

usominki gwiazdkowe. 

Kalendarze, pocztówki, bilety wizytowe od zł. 1.20 

Wiins, Mickiewicza 5, tel. 3-72 
E ZA AAS i: A 

rzyskie. 

NIŻORE 

KOWSKI 

  

  

Galanterja 

„zródło Polskie 
Wilno — Wileńska 23. 

Poleca nowości sezonowe 
udziala rabatu ś *iątecznego 

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB — 
RYNEK DRZEWNY PRZY ZAWAŁNEJ 41. 

Tamże sprzedaż sandaczy mrożonych 

  

  

żywe i Śnięte: karpie, liny, 
szczupaki, płotki, okonie i 
wszelkie in'e z pierwszego 
źródła z własnych basenów 

sprzedsje       
    

  

   

    

              

    

Polskie Zakłady 
Radjotechniczne 

ER 
Spółka z ogr. odp, 

WILNO, ul. Wileńska 20 (w podw.) 
Polecają 

niedoścignionej jakości sparzty rzójowe. 
Prawdziwą rewelację stanowią wzmecniącze 
detektorowe wrez z wbudowsnym głoŚni 

zasilane z sieci prądu zmiennego 

w cenie zł, 135. 

Fachowe ładowanie akumulatorów. Najtańsze 
Źródło zakupu redjosprzętu. 

DETAL 

kiem, 

HURT 

  

Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonałi, odświeża, i 

braki. Masaż kosmetycz- 
saż ciała, elektryczny, w:- 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona'* 

wedlug prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobi ie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

suwa jej skazy i 
ny twarzy. M      

  

     

| GABINET 

| 
  

W. Z. P. 

"rr ва от  DRGZŃZESZKA TESH SEGA 

Kupno Lekcje 
i SPRZEDAŻ  _TESENEKWINNNE 

UDZIEŁAM 
lekcyj francuskiego — —   

  

    

   

    

  

  

  

  

-—korepetycje —niedfo 
Sandacze |-go. Mickiewicza 42 — 

mrożone 11 tel. 794 оё 2 — 4 
po pot. 

Indyki BRIEEETRSACJS 2SOREZERĘ 
taczone 

poleca najtaniej Różne 

ZWIEDRYN KI Ca GONE | 
Wileńska 28,tel 1274 | ———— 

-- -- WELONY 
MAAAbAAMAAAAAAAAAA4 | lubne upinam ele- 

Lokaie gaacko — ceny ni- 
skie. — Wilno, Sko 

FYYYWYWTYTYYTYYYYYYY pówka 7 m. 8. 

Mieszkanie gi” = 
2 pokoje z kuchnią de poc Koi 

wycajęcia. Dowiedzieć a psychicznie ch 

się Bialostocka 6 — | „JANIELISZKI“ 
codziennie od 3 popeł. przyjmuje chorych — 

„do 4.30 opieka lekarza. psychjat. 

е Całkowite mtrzymanie 

L k l 80 zł. miesięcznie Pe- 

0 a rozumieć się można te- 

pod restaurację 
nowoodremontowany 

lefonicznie — poczte 
Połuknia, Nr. 1 „Jzuie- 

do wynajęcia, ul. Wiel- liszki*. Dla niezamoż- 

ka 39 Dowiedz.eć się nych ustępstwo do 25 
tamże m. Nr. 1. proc. 
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