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SYTUACJA SOJUSZNIKÓW WYRÓWNA SI 
Polska przestaje być cbciążona quasi wojną z Niemcami 

Niemcy zadowolone z oświadczenia Becka 

  

ZDOLNOŚĆ PRZEWIDYWANIA 
W dniu 14 października, czyli dwa 

miesiące temu, wystąpił Hitler z Ligi 

Narodów i zapowiedział wybory na 12 

listopada, o których wszyscy wiedzieli, 

że przymiosą mu wielkie zwycięstwo. *W 

dwuch artykułach napisanych z tej oka- 

zji Słowo przestrzegało, że nie nałeży się 

„—+spodziewač, a raczej obawiać, aby z te- 

go wynikł jakiś konflikt. Europa dalej 

będzie z Niemcami rokować i układać 

się — pisaliśmy. W jednym z artykułów 

zatytułowanym: Spokojnie, spokojnie! 

polemizowaliśmy z  temperamentalnym 

tonem całej prasy polskiej, wyszydzaliś- 

my go, przypominaliśmy, ile to razy już 

prasa polska spodziewała się, że „łuska 

z oczu Europie spadnie“ a kończyło się 

zawsze na dałszych z Niemcami rokowa- 

miach. 

Słowo było jednym, jedynym, 
organem prasy polskiej, które mówiło ta- 

kie rzeczy. Wszystkie inne mówiły 

wręcz co innego, przepowiadały wręcz 

coś innego. 

Oto małe przykłady: 

Polonja katowicka: 
„Rząd hitlerowski rzucił wczoraj w świat 

bomby. Bomiby pękły z łoskotem, a odłamki ich 
we wszystkich ośrodkach politycznych wywo- 
łały zapewne nastroje, podobne do tragicznych 
wzruszeń z tata 1914 r. 

ABC warszawskie: 

".„Jest pięć przed dwunastą! Miejmy na- 
dzieję, że brutałny gest Niemców zbudzi i o- 
trzeźwi nareszcie śpiących Obrońców pokoju e- 

uropejskiego. 

Czas krakowski: 
Te międzynarodowe reperkusje moga być, 

amiszą być i są tylko ujemne. Zorówno rady- 

kalizm środka, jak i brutalnośc soriny nie mogą 
nigdzie zwiększyć zaufania do Niemiec, imuszą 
doszczętnie przerzedzić i tak już bardzo nielicz- 
ne koła przyjaciół, popleczników i protektorów 

Niemiec, Muszą doprowadzić do już kompletnej 
izolacji Niemiec, izolacji jszcze bardziej zapeł- 
nej, jak w pamiętnym fipcu 1914 r. 

Ta, ich izolacja, mamy nadzieję, sprawi, że 
wszelkie czysto taktyczne posunięcia Niemiec 
nie zdołają przynieść im jakichkolwiek korzy- 
ści. Niema tu miejsca na słowa, na frazesy. Trze 
ba czynów. 

Nasz Przegląd żydowski: 

Teraz cały świat wie już urzędowo to, o 

czem dotychczas wiedział prywatnie. Więc, że 
Hitierja pragnie nowej wojny w celach zabor- 
czych i ciemiężycielskich. Rasowcy chcą ujarz- 
mić cudzę narody, jak ujarzmili swój własny 
naród. 

Ta świadomość powszechnego niebezpie- 
czeństwa zespoliła ze sobą Anglję, Francję i 

Stary Zjednoczone, a po ich stronie stanęły in- 
ne państwa pomniejsze, imitujące pokój i pra- 
gnące jego utrwalenia. 

Kurjer Poranny 

poinformowany: 

Złudzeniem, właściwem rasie anglosaskiej 
było traktowanie Niemiec, jako normalnego kon- 
trahenta, z którym można zawrzeć lojalny kom- 
promis. Nie ustępstwa— już sama m0Ożliwość u- 
stępstw wystarczała, by zostały postawione żą- 

dania, których spełnienie byłoby równoznacz- 
nem z kapitulacją świata przed Niemcami hit- 
lerowskiemi, Sytuacja staje się wyraźna. 

Kompromis jest niemożliwy. Kontrahent nie 
ma w sobie nic z psychołogji dobrego kupca, 
za» można, potargowawszy się, dojść do 

® 

ĖS 

warszawski, dobrze 

Otóż teraz już wiemy, że wystąpie- 
mie z Ligi Narodów i wybory 12 listo- 
pada doprowadziły nie do „wybuchu 

bomb", nie do „dwunastej godziny'* lecz 

do tego, że nie żaden „anglosaski* lecz 
nasz własny, połski utalentowany mi- 

nister skorzystał z szeregu ofert czynio- 

nych mu uprzednio i sam. wystąpił z 
propozycją porozumienia się wobec tego 
kontrahenta, z którym „kompromis jest 
niemożliwy”, który „nie ma w sobie nic 

2 psychologji dobrego kupca““. 

* * * 

Na czem polega dobra dyplomacja? 
— Na przewidywaniu wypadków, na 

wyczuciu kierunku nurtów historycznych 
i na czynieniu takich posunięć, któ- 
reby dyskontowały to, co stać się musi, 
co się stanie. 

Od wielu lat było dla nas jasne: 
że prawica rewanżowa niemiecka 

dojdzie do władzy; 

że Francja nie porzuci polityki 

rozumienia, układów z Niemcami; 

że wojny między państwami europej- 
skiemi nie będzie; 

że Niemcy będą szły po tinji zdoby- 
wania zwycięstw w polityce rozlužnia- 
nia więzów traktatu wersalskiego. 

To wszystko było jasne. Taki był 
mirt wypadków. Polityka min. Zaleskie- 
go sprawiała wrażenie, jakby się spo- 

dziewał czegoś wręcz przeciwnego, mia- 
nowicie: 1) zerwania pomiędzy Francją 
a Niemcami, powrotu ze strony Francji 
do polityki presji, okupacji, Ruhry, 2) 
wybuchu wojny europejskiej, 3) upoko- 
rzenia i przegrywania Niemiec. 

Społeczeństwo połskie było zahypno- 
tyzowane przekonaniem, że Niemcy nie 
mają wogėle“nic ważniejszego do robo- 
ty, jak nam odbierać Pomorze. Swemi 
„Świętami morza* społeczeństwo а®- 
gdyby grało na bessę polskich akcyj w sy 
tuacji międzynarodowej. Wołało: „myś- 
my zagrożeni, myśmy przedewszystkiem 

zagroženi!“ 

Zadaniem dobrego  polityka jest 
zręcznie uprzedzając i przewidując 
rozwój wypadków tak manewrować, aby 
interes państwa, które się reprezentuje 
z tego trudnego przewidzenia wypadków 
największe odniósł korzyści. 

W polityce, tak jak na giełdzie, do- 
bre interesy polegają na. kupieniu tanio 
akcyj, o których się wie, że pójdą w gó- 
rę. 

Dziś już oficjalnie zostało uznane, że 

porozumienie z Niemcami odpowiada in- 
teresom Polski. 

Historji pozostanie wyjaśnić, dłacze- 
gośmy posunięcia z 14 listopada nie u- 
czyniliśmy wcześniej, wtedy, kiedy Niem 
cy więcej potrzebowały porczumienia z 
Polską. Za czasów pierwszej oferty Hi- 
tlera, ba! za czasów Papena, ba! może 

jeszcze wcześniej. Historja wyjaśni tę 
kwestję czy to, co dziś się zrobiło, nie 

warto było zrobić wcześniej. Bo nie 

łudźmy się. Po udanem wyjściu Hitlera 

z Ligi Narodów i po udanych wyborach 

z 12 listopada i po pokojowych wobec 

niego deklaracjach ze strony angielskiej, 

włoskiej, trancuskiej, nie można położe- 

nia Hitlera określać wyrazami, że akcje 

jego stoją nisko. Stały one niedawno o 

wiele niżej. 

po- 

* * * 

Lepiej późno niż nigdy...Teraz dopie- 

ro staliśmy się dła Francji pożądanym 

sojusznikiem, normalnym sojusznikiem, 

a nie protegowanem państwem  „zagro- 

žonem“. Pozostaniemy lojalnymi sojusz- 

nikami Francji, lecz dyplomacja  francu- 

ska nie będzie przechodziła z lekcewa- 

żącym gestem nad naszemi żądaniami. 

Ustanie ten stan nienormaly, że ie- 

den sojusznik: Francja, układa się poko- 

jowo z Niemcami i ciągnie z tej pokojo- 

wości wszelkie korzyści, a w miarę, im 

irancusko-niemieckie stosunki są lepsze, 

tem niemiecko-polskie są gorsze i ten 
drugi sojusznik, Polska, nietylko w tej 
pokojowej polityce nie uczestniczy, lecz 
przeciwnie, dochodzi do stanu jakiejś qua 
si-wojny z Niemcami i ponosi wszyst- 
kie straty tego stanu rzeczy. Teraz wy- 
równa się położenie obu sojuszników: 
Franoji i Polski. 

Nasza wojna agitacyjna z Niem- 
cami stawiała nas w położeniu państwa 

obciążonego prawdziwą wojną. Jak się 
pozbędziemy tego obciążenia, to odzy- 
skamy właściwą wagę w Europie, pań- 
stwa o przeszło 30 milj. ludności, o 40 
dywizjach znakomitego wojska, państwo 
bez którego żadne pakty czterech za- 
wierać się nie będą. Porozumienie 2 
Niemcami da nam do ręki dałszą micja- 

tywę co do międzynarodowej sytuacji w 
Europie. Cat. 

Upłata pocziowa amzczunę 

Nedakcja rękopisow niezamówtonych nie zwraca. Admimstra- 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. ł 
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ryczafiem 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti komu- 
nikuje, że oświadczenie polskiego mini- 
stra spraw zagranicznych Becka w spra- 
wie przyjęcia posła Lipskiego u kancie- 
rza Rzeszy, w którem to oświadczeniu 
minister polski zajmuje stanowisko w 
sensie bezwzględnie pozytywnym, powi- 
tane zostało z żywem zadowoleniem. 

Z ministrem spraw zagranicznym Bec- 
kiem — pisze biuro Conti — za którym 
stoi osobistość wielkiego męża stanu Piż- 
sudskiego, występuje na arenie dypioma 

cji europejskiej zupełnie nowy typ, © pro 
filu całkiem nowym. Po pełnych rozcza- 

Głosy prasy francuskiej 
„Po'ska jest w stanie sama obron'ć swe interesy" 

PARYŻ PAT. — Pertinax w „Echo de Pa- 
ris“ pisze: 

Jeżeli chodzi o Połskę, to trzeba zrozumieć, 

że rząd warszawski, rozgniewany za lekko je- 
dynie zaznaczone w lzbie zapewnienia Paul- 
Boncoura, nigdy nie przebaczy paktu czterech 
z dnia 16 czerwca, ani też usiłowań francnsko- 

angielskich przemiany armji ra milicję, do czego 
sprowadzały się wszystkie negocjacje. 

Pozatem w Polsce nigdy nie zapomną 
wszystkich wysiłków  Brianda, zmierzających 

do zmodyfikowania francusk0-polskiego porozu. 
mienią z lutego 1921 roku, które sam podpisy- 
wał 

Minister Beck zawsze zachowywał wobec 
nas swobodę posunięć, W chwili obecnej usi- 

łuje wykazać, że Polska jest w stanie sama 0- 

bronić swe interesy i że 0 ile pakt 4-rech będzie 
ratyfikowany, a bezpośrednie rozmowy  fran- 

„Inicjatywa wyszła z Berlina" 
Berliński korespondent „Petit Parisien— 

Bourgues piesze, że dzienniki berfińskie starają 
się zrzucić na Warszawę Odpowiedzialność za 
akcję dyplonratyczną. Bourgues twierdzi, że ta 
złośliwa interpretacja nie odpowiada iaktom.--- 
Podobnie jak na wiosnę Hitler powziął inicja- 

tywę rozmowy z posłem Wysockim, tak rów- 

nież i teraz inicjatywa była po stronie Berlina. 

„Francja jest kompletnie zadowolona'' 
„Excelsior* twierdzi, że wbrew informacjom 

prasy niemieckiej, wiadomość o porozumieniu 
polsko-niemieckiem opinja francuska przyjęła z 
żywem zadowolenem. 

Mimo że sprawa sprowadza się narazie do 

deklaracji współnej, wszystko pozwała mieć na- 
dzieję, że posłuży ona do polubownej likwidacji 
trudności, istniejących między Polską a Niem- 
cami. Wyrażono pewne uwagi — pisze „Excel- 
sior“ — że Polska wyprzedziła Francję na dro- 
dze bezpośrednich rozmów z Berlinem. 

Zarzucają Polsce, że postąpiła i tym razem 
jeszcze samodzielnie, jak w sw0im czasie na kon 
ferencji w Stresie, na konferencji rozbrojeniowej 

i wreszcie podczas negocjacyj w sprawie paktu 
4-rech. Jednakże rząd polski z całą lojalnością 

„Sami daliśmy przykład takiej polityki" 
„Ere Nouvelle" pisze między innemi: Nego- 

cjacje polsko-niemieckie nie zaskoczyły nas. — 
W swoim czasie Warszawa była bardzo przejęta 
tem, że traktaty locarneńskie nie zawierały żad- 
nej wzmianki o wschodniej Europie. Od chwili 
zawarcia paltu 4-rech polityka polska rozpo- 
częła akcję na własną rękę. 

Nie będziemy jej czynić z tego zarzutu, 
gdyż sami daliśmy przykład takiej polityki. 

Fakt, że zależało tylko od Niemiec dojście 
do porozumienia z sąsiadem wschodnim, dowo- 

PZZDDZWORO PANTERY WIOZZSORAOWZE TREC ORO W O ISVIS OORORIAKOZNAOG TREORORIETCZFA 

ОЛЕ АМЕНТКА OZNI $OWIETY 
W oczekiwaniu deklaracji Roosevelta 

PARYŻ. PAT. — Z Waszyngtonu do- 
noszą do agencji Havasa, że według prze 

widywań prasy rozmtowy Roosevelta z 

Litwinowem w sprawie długów zakończą 

się jutro. Rezultat rozmów dotychczaso- 

OTWARCIE ARCHIWÓW B. POSELSTWA ROSYJSKIEGO 

PARYŻ. PAT. W związku z powyż- 
szą wiadomością, agencja Havasa donosi 
z Waszyngtonu, że okolice dawnej am- 
basady rosyjskiej w Waszyngtonie, zam- 
kniętej od czasu upadku rządu  Kiereń- 

KOMUNIKATY DLA PRASY 

komisarzem Litwinowem, dotyczące na- < angielskiego wiązania stosunków  dypłomatycznych gar które umożliwiły Wielkiej 

MOSKWA. PAT. Dziś o 12.30 wie- 
czorem według czasu moskiewskiego do- 
ręczono korespondentom . zagranicznym 
komunikat, zawierający listy, wymienio- 
ne między prezydentem  Rooseveltem i 
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Przemówienie Pana Prezydenta 
WARSZAWA. PAT. — O północy p. Pre dziś przechodzi kryzys stosunkowo dobrze, i 

zydent Rzeczypospolitej wygłosił przez radjo nie uroniła w czasie walki ani jednej zasad- 
swe przemówienie w językach angielskim i ai” zdobyczy uprzedniej polityki gospodar- 
polskim, poświęcone 15-lecia niepodległości, a e zaletami swemi Piłsudski skupił wo- 
transmitowane również do Ameryki. Jak wia- koło siebie i swej idei cały państwowo-my- 
domo, Pan Prezydent miał wygłosić to prze- ślący ogół Polaków wszelkich klas i stanów. 
mówienie w dniu 11 listopada, jednak prze- Skupił nietylko tych, którzy oddawna byli to 
szkodziły temu warunki atmosferyczne, unie- warzyszami jego pracy (a do których i ja 
możliwiające transmisję do Ameryki. osobiście należę), ale i tych, którzy dawniej 

Go nie znali i nie rozumieli Jego wielkież 
roli. W ten sposób w Polsce dzisiejszej ma- 

rowania wynikach tylu międzynarodo- 
wych rokowań w ciągu lat ostatnich, po- 
odejmuje się obecnie po raz pierwszy (CZĘŚĆ ANGIELSKA PRZEMÓWIENIA 
próbę załatwienia we dwójkę problemów PANA PREZYDENTA) my jakby zaprzeczenie tej dość powszechnej 
politycznych na drodze bezpośredniej Jestem szczęśliwy, że w 15-tą rocznicę Prawdy, że wielkość człowieka znajduje uzna. 
niemiecko-polskiej wymiany zdań. odbudowy Niepodległości Polski przemawiać nie dopiero w historji. Próbę tę należy powitać i poprzeć, mogę do obywateli polskich w Ameryce. Nie Dziś rządy Jego i Jego współpracowni- 
albowiem jest też i dla Niemiec rzeczą mogę przy tej okazji pominąć przyjaciół Pol ków, zaprawionych w służbie dla państwa, 0- iu . i zdań Ski w Stanach Zjednoczonych, kraju, którego Pierają sie na woli narodu, w sposėb jaknaj- najważniejszą, że przez wymianę ай Е E že Tarūsiai domisi I idurionės 
miedzy kanclerzem Rzeszy a posiem pol- POMOcY w odzyskaniu tej niepodległości Pol- bardziej demokratyczny objawionej. Ą Н 3 ska nigdy nie zapomni. Nie zapomni też na- (CZĘŚĆ POLSKA PRZEMÓWIENIA). skim, jak również przez wynurzenia pol zyka swego wielkiego przyjacieła, jakim p i z skiego ministra spraw zagranicznych był Prezydent Wilson, podobnie jak Amery- „„N2 zakończenie miło mi zwrócić się do stworzona została w podobny Sposób ka przechowuje do dziś dnia we wdzięcznej ze pa we z wam OOO nowa atmosfera. aj m Polaków: Kościuszki i Pu- uczucia a jest mi tem łatwiej, że sam jak wie 

15 lat temu, ziemie polskie i całe życie ЗАМЕ лОкр ® sa A = 
polskie: leżało w gruzach. Dziś, po krótkim zako! z wielką: odległość, aatolącz 
stosunkowo czasie z radością stwierdzić moż- 749, ga 2 AI Waszą, radość, że 
na, że opłakane dziedzictwo niewoli przemi- Sal maciaczi naseojtdriejo się opi S, 
nęło bezpowrotnie. Odbudowa państwa po- Pele 
stąpiła tak daleko, że już każdy zaliczyć mu- 
si Polskę do państw mocnych, dobrze rządzo 
nych i szybko rozwijających się. 

Do tej odbudowy 15 lat temu przystąpi- 
duża ilość ludzi, zaprawionych do służby 

Be państwu długoletnią pracą i walką o zdoby- 
W Berlinie zdementowano ten dokument, cję niepodległości, a ži tych ludzi stał 

ale odpowiada on w całości temu, o czem wie- og lat, jak stoi do dziś dnia, człówiek wiel- my na podstawie aktów dyplomacji niemieckiej. ki, który sprawie tej poświęcał nietylko 0- 
W zakresie tego, co dotyczy Polski, prawdą gromne zasoby swego uczucia, ale również 

jest, że Polska jest silnie uzbrojona, że Berlin swój wszechstronny genjusz. 
ONE o 125 km, od O. 22 j Piłsudskiego przejawiał 

dej chwili może ona rzucić yi się przedewszystkiem w dziedzine wojskowej. : i samolotów. On na lata całe przed wielką = i x lat dętkiej pracy; dalsto lata Uršyniosą, е W rezultacie więc nie wchodzi Polska w grę tem, w czasie jej trwania, zorganizowai me- Vatnlimie dalszy postęp. I stwierdzać będą przy pierwszej części rewanżu niemieckiego, todą konspiracyjną pierwsze kadry wojska; 99TaZ mocniej, że dziś wszędzie na świecie któręgo natychmiastowa realizacja jest przewi- On w r. 1920 obronił granice świeżo odbudo. P/Ć Polakiem nie jest to już upokorzenie dziana. wanego państwa, a jednocześnie zasłonił Fa. Żadne, ale wielki i coraz większy honor. |. 
ropę przed grozą nowej zawieruchy wojen- S 
nej i rewolucyjnej; On wreszcie obecnie xor 

Minister Beck w czasie ostatniej wizyty w ganizował wojsko nasze, tak, że Polska, sto- 

J. E. MARMAGGI ZANIEMOGL 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Watykanu dono- 

cusko-niemieckie zajmą na serjo polityków fran- 

cuskich, Połska nie będzie czekać, aż zostanie 
"wydana na łup. 

„Petit Parisien* ogłosił wczoraj pouine in- 
strukcje niemieckich agentów dypłomatycznych, 
wydane przez centralne biuro propagandy nie- a 
mieckiej w Berlinie. 

Jest to przyrodzoną potrzebą każdego, 
człowieka móc matkę swoją otoczyć szacun- 
kiem i uczuciem.Jakże upośledzonym czuje się 
taki człowiek, który o matce swej nic nie wie, 

lub wie, że żyje ona w upokorzeniu. W takie 
położeniu byliście Wy — tam na emigracji — 
jeszcze 15 lat temu, gdy ta wspólna macięrż. 
Wasza, Polska, nie miała nawet imienia swe- 
go między państwami, Dziś, gdy Polska ist- 
nieje już jako państwo, gdy każdy rok nie- 
podległego jej bytu przynosi Wam nowe wie- 
ści o ciągłym jej rozwoju, radować się musi 
Wasze synowskie serce. Boć to dopiero 15 

    

P. naszym kierownikom politycznym rę- jąc niezłomnie na straży pokoju, gotowa jest 
zw šasi pu 162615 zań Ž wszelkiej agresji na swe państwo, przeciwsta 

ENIA ofiarną siłę całego narodu 
dzi o ministra Lipskiego; negocjatora paktu, jest Genjusz Piłsudskiego przejawia się jed- 0n bardzo subtelnym dyplomatą, zna doskonale 

Niemcy i dał już niejednokrotnie dowody przy- jaźni: swej” dłasFrancji. w dziedzinie gospodarczej. Dzięki temu, 
jeszcze w latach dobrej konjunktury wycznł tołski w Warszawie zmuszony został odłożyć na 

On zapowiedź zbliżającego się kryzysu, Pol. dni kilka swój wyjazd do Polski. 
Ske zawczasu przygotowała się do walki — i DEPESZA PREMJERA RUMUNII, 

Uikiai iki id i i, WARSZAWA PAT. — W związku z obję- informował Francję o przebiegu swych rozmów М 2 Ža KS ciem steru rządu rumuńskiego, premjer Duca z rządem niemieckim. Zmiany personalne w M.S.Z. Ka iste, 2 m przesłał pod adresem prezesa Rady Ministrów 
st oczywiste, że zupełna r. cytjacja mię iadui i drzejewicza następuj depeszę: dzyżPółekcą: a: Nietbotóii 4) = aobówięzamóć WARSZAWA (tel. wł.) Dowiadujemy się, Jedrzej 'ępującą depeszę zy Pa 2 ) że kierownik Departamentu Administracyj, Obejmując kierownictwo rządu J. Kr. Moś-” Francji w zakresie zachowania pokoju. MSZ p. St. Eska mianowany został syst mj ci, śpieszę wyrazić Waszej REŻ o, ucžucia Pozostaje hipoteza, że Niemcy usiłowały zpwą į kierownikiem wydziału konsułarnego po- serdecznej przyjażni, jakie wiążą Rumunję i Poł. 

rozbić aljans polsko-francuski. Podejrzewanie © _szistwą Rzeczypospolitej w Moskwie. Konsulem skę. Rumunia, wierńa swym sojuszoni, szczęśli- to strony polskiej jest zupelnym absurdem. — Rzeczypospołitej w Tel-Awiwie mianowano p. wa będzie, współpracując nadal z Polską w kie- Rząd francuski ma całkowite zaufanie do Polski Stąnistawa Łukasiewicza. Do centrali MSZ od- runku realizacji idei pokoju, wspolnej obu na- i do mądrości jej mężów stanu. В wołano: vicekonsula w Kurytybie p. Teodora Szym krajom. Ё Ž B= z o "e Cybulskiego, konsula w Lionie p. T. Karczew. W odpowiedzi p. premie; lędrzejewicz wy- wyjść e Locarno je — powiedzi i ; stosował do premjera rumuńskiego następując sam jedoa 2 dypionatów 4 Qui Ołej — sEkgo a> ambasady w Londynie p. Jana oraw premj E ępujący 
cień Brianda, twórcy traktatu polsko-francuskie- Radca handlowy w Tel-Awiwie p. Hausner Szczerze wzruszony  serdeizaemi słowami, go — dozna dreszczu radości, został odwołany przez Min. Przemysłu i Handlu w jakich Wasza Eksc. zechciał zawiado.nić mnie —— ze swego stanowiska. o dowodzie wysokiego zaufar:.a, którem obda- 

rzył Waszą Eks. Jego Królewska Mość, śpieszę Konwencja polsko-sowiecka ‹ przesłać Panu Premierowi, wraz 2 go:qcemi ży- 
dzi z dragiej strony, że wszystko to, o czem się W Sprawie rozpatrywania zatargów gra- czeniami, zapewnienia o coraz żywszej — тос- pisało i mówiło o okrążeniu Niemiec, okazuje nicznych niejszej przyjaźni, ożywiającej serca Pulski wo- 

się nieprawdą. Narazie należy stwierdzić, że :) . _ WARSZAWA (tel. wł.) Urzędowo ogioszo. DeC Rumunji. 
Locarno otrzymało uzupełnienie przez wzajemną ny został tekst konwencji między Połską a So- SKAZANIE TEOFiLA CZYŻA. deklarację o nieagresji; 2) należy podkreślić za- Wietami o trybie badania i rozpatrywania incy- WARSZAWA PAT. — W piątek na wokan- 
pewnienie, które otrzymujemy w komentarzu dentów i zatargów granicznych. Konwencja ta dzie Sądu Okręgowego w Warszawie znalazła 
półoficjalnej „Gazety Polskiej", co do nienaru. Została podpisana w Moskwie 3-go czerwca br. się sprawa Teofila Czyża, byłego długoletniego 
szalności aljansu polsko-francuskiego w przysz- 
łości, jak dotychczas. Sprawa, dlaczego Niemcy Zakończenie tamy na Bugu wych, oskarżonego o  zdefraudowanie kwoty ustępują, zmieniając obecnie swą linję politycz. REGULARNA KOMUNIKACJA BRZEŚĆ 14,800 zł. z funduszów Z. Z. i Komitetu Olim- 
ną na Wschodzie — stanowi inne zagadnienie. — WARSZAWA pijskiego. — Wyrokiem Sądu Czyż skazasy 20- 

BRZEŚĆ LITEWSKI (tel. wł.) Została tu St«! na rok więzienia, z zaliczeniem półrocznego 
ukończona budowa wielkiego jazu na Bugu, któ więzienia prewencyjnego, odbytego przez о- 
rego koszt wyniósł 1,200.000 zł. Bug w miej- Skarżonego. Resztę kary Sąd zaweesił na 5 lat. 
Scu, gdzie zbudowano jaz, jest dość wielką rze- Wobec tego osk. Czyż znalazł się odiaz* :a 
ką, a wzniesiona tama należy do największych Wolności. 
w Połsce. т ULICA „WARSZAWSKA* w ZAGRZEBIU. 

Jaz wykonany został według projektów inż. ZAGRZEB PAT. — Zagrzebska rada miej- 
Tillingera, Cofnięcie wody spowodowane budo- ska uchwaliła jednogłośnie nazwać jedną z pięk wą tamy sięga do ujścia Muchawca i częścio- nych ulic w centrum miasta ulicą Warszawską. 
wo wznosi poziom tej rzeki, Dzięki temu będzie Przy tej okazji prezydent miasta dr. Krbek wy- 

wych, zdaniem korespondenta Havasa, "rożna utrzymywać regularną żeglugę Bugiem głosił przemówienie, przypominając coraz bar- pozwala żywić nadzieję, że jutro prezy- do Wisły, poczynając od Brześcia. Wybudowany dziej zacieśniające się stosunki między Jugo-- R a = jaz jest pierwszym krokiem do nowOczesnej slawją a Polską. Dzienniki zagrzebskie, podając dent Dosevelę ogłosi deklarację w spra- przebudowy dróg wodnych na Polesiu. sprawozdania z tego posiedzenia rady miasta wie uznania Sowietów przez Stany Zjed- Zagrzebia, podkreślają z zadowoleniem objaw 
TŁOCZONE; 

  

zacieśnienia więzów iniędzy dwoma bratniemi 
narodami. 

ZESŁANIE PISAR%4 WŁOSKIEGO. ё 
RZYM PAT. — Decyzią specjalnej komisji. 

sądowej skazany został na 5 lat przymusowego 
osiedlenia na wyspie Lepari, aresztowany w ze- 
szłym miesiącu znany pisarz Curtius Eric Supert 
piszący pod pseudonimem „Malaparte”. Był on 

Orędzie króla angielskiego 
do parlamentu 

LONDYN PAT. — Odczytano wczoraj orę- 
dzie królewskie do parlamentu. Po krótkiej 
wzmiance na temat zawarcia układów handło- 
wych z rozmaitemi krajami i wyrażeniu ubole- 

we akta, oraz pewną liczbę dossiers, któ- 
re miały być zbadane przez reprezentan- 
ta Sowietów i funkcjonarjuszy departa-- 
mentu stanu. Przypuszcza chodzi # ją, że . nie zdołała rozwiązać szeregu doniosłych kwes- : = я : © dokumenty, dotyczące długów rosyj tyj — orędzie daje wyraz głębokiej nadziej, że Oicerem przydzielonym do misji wojskowej 

# hw w Warszawie, w okresie 1019.—1920. - kaości, Zo ienie Niemi resztowano go za manifestacje i kontakty an- 
wprowadziło zamęt do panie lecz wy- tyfaszystowskie zagranicą, zwłaszcza we Fran:- 
Siłki w Kierunku osiągnięcia międzynarodowego V! gdzie przez parę lat przebywat, wydając 
porozumienia w  kwestjach  rozbrojeniowych książki o znacznym rozgłosie. 
winny być dalej energicznie podejmowane, 0- ILOŚĆ STRAJKÓW W AMERYCE. 
'rędzie wyraża się następnie z uznaniem o dobrej NOWY YORK PAT. — Z ogłoszonej sta- * 

oli narodu ciężkich o- tystyki wynika, że w roku bieżącym do dnia 3ł 
Brytanji utrzy. października było w Stanach Zjednoczonych w 

„mać zadawalniającą równowagę między docho- przemyśle manufakturowym 1630 strajków, któ- 
dami a wydatkami, Zdrowa polityka finansowa re objęły 588.000 robotników. Utracone zarobki 
rządu przyczyniła Się do przywrócenia zaufania. sięgają 24 miljonów dolarów. Е 

za zgodą 

między Stanami Zjednoczonemi a Związ- 
kiem Sowieckim, oraz wymiany ambasa- 

nak również w innych dziedzinach, a nawet 574, że z powodu zaziębienia się i lekkiej grypy * 
że ]. E. ks. arcybiskup Marmaggi, nuncjusz apos- - 

urzędnika Związku Polskich Związków Sporto- Ё 

zk



„SŁOWO 
  

SILVA RERUM Zniszczenie pomnika Deroulćda 
SPRAWY LITERACKIE 

W Warszawie, w apartamentach prywat- 
nych p. Ministra Spraw Zagranicznych odbyt 

się dn. 7 — 9 b. m. ciekawy pokaz książki 

polskiej w tłumaczeniach obcych, urządzony 

przez p. Ministrową Jadwigę Beckową. 

O tej wystawie dowiadujemy się szcze- 
gółów z Władomości Literackich. (50). 

Wystawa gromadzi przeszło dwa tysiące 

tomów 343 pisarzy polskich, tłumaczonych na 
27 języków, wydanych w 30 państwach w la- 
tach 1900 — 1933. Eksponaty, przejrzyście u- 
tożone w gablotach, dają dokładny obraz zain- 
teresowań obcych fiteraturą polską... 

Najpopułarniejszym polskim pisarzem zagra- 
nicą jest Sienkiewicz. Świadczą o tem 564 

dzieła, wydane w 27 językach (z Turcją na czełe 
— „Quo vadis"). Dałej — Ossendowski: 142 

<zieła w 19 językach. Przybyszewskji: 142 w 
13. Reymont: 95 w 21. Orzeszkowa: 106 w 14. 

Żeromski: 87 w 19. („Przedwiošnie“ w ZSSR“ 
w 6 równoległych przekładach). Sieroszewski 70 
w 14 (Chiny „Kulisi“) i t. d. it. d. 

Wystawa książek polskich, tłumaczonych 

na języki obce, wykazuje, jak szeroki jest 

zasiąg utalentowanych naszych pisarzy. Je- 

dnocześnie zaznacza się stosunek obcych społe- 
czeństw do literatów polskich. Charakterysty- 

czne i zmienne jest nadzwyczajne  powo- 

dzienie Sienkiewicza, któremu kroku dotrzy- 
ma jedynie Ossendowski. 

Ten Sienkiewicz, którego jeden z na- 
szych krytyków nazwał  „przereklamowanym* 

właśnie bez żadnej reklamy zdobył Świat, 
docierając do najdalszych zakątków. 

Dziś książka polska ma nieco ułatwioną 

drogę ze względu na istnienie naszych po- 

selstw, konsulatów i licznych kolonii w  Eu- 
ropie, Ameryce, w dalekim  Charbinie... 

Ach właśnie: Charbin czy Harbin?... Pisze 
się tak i owak, zwalczając pisownię niemiłą. 

Gazeta Warszawska (351) 
wątpliwości. 

Rosjanie piszą ten wyraz przez swoje „X“, 
a więc my powinniśmy to transkrybować naszym 
„ch“. Anglicy piszą zaś „Harbin”. Kto tu ma 
rację: Anglicy czy Rosjanie, za kim mamy 
iść, kogo naśladować? Otóż tym razem 
Rosjan W mowie ludności miejscowej  sły- 
<hać tu spirant tylnojęzykowy bezdźwięczny, 
słowem: „ch*, i niema dobrej racji pisać tu 

„a“, Anglicy piszą tu „A”, bo chcą przynaj- 
mniej w przybliżeniu oddać wymowę spółgłos- 

ki której sami w swym języku nie posia- 

dają: gdyby napisali tu „ch*, toby przeczy- 
tali: „Karbin“, albo „Czarbin*. Podobnież 
pechowy syn patrjarchy Noego nazywa się 
w Anglji „Hamem“, a nie „Chamem*, jak 

Pan Bóg przykazał, a potomków jego „ha- 
1štami“ tam nazywają, co nawet niektórym 

antropołogom polskim tak się podobało, że 
chcieli tę formę wyrazu przyswoić polskiej li- 
teraturze naukowej, Snadź uważali, że „ha- 
anita" wygląda i brzmi  „nobliwiej* od jakie- 
gos tam „chamity“! 
Zupełnie inaczej ma się sprawa z „hliga- 

nem, Całkiem odwrotnie. Wyraz ten pocho- 

rozstrzyga 

mają w swym języku litery 
dźwięku „h* i muszą tu posiłkować się 

literą „ch”, bądź literą „g“. 
A więc pamiętajmy: Charbin, ale huligan! 

Lector. 

Wkłady oszczędnościo- 
we w P.K.O. 

W M-CU PAŹDZIERNIKU 1933 r. 
W m-cu październiku wkłady oszczędno- 

ściowe jak również liczba oszczędzających w 

P. K. O. wykazują dalszy wzrost. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosły z kwoty 

449.811.437 zł., do kwoty 450.289.821 zł., łącznie 

zaś z wkładami pochodzącymi z waloryzacji da- 

wnych wkładów markowych do kwoty 

471.070.645 zł. 

Jednocześnie wzrosła liczba  oszczędzają- 

cych w P. K. O. W ciągu miesiąca paździer- 

nika P. K. O. wydała 23.155 nowych  ksią- 

žeczek oszczędnościowych, osiągając na dzień 

31. X. — 1933 r. ogólną liczbę 1.089.810 ksią- 

żeczek, łącznie zaś z książeczkami pochodzącemi 

z waloryzacji 1.123.602 książeczek. 

  

„Wiadomości 
Wszystkiego można było się spodziewać, 

— nawet obecnego składu Akademji Litera- 

tury, — ale żeby Wiadomości Literackie wpro 
wadziły dodatek... katolicki i to niemal zaraz 
po wydaniu sowieckiego numeru, — tego już 

To jest o wiele dzi- 

wniejsze nawet od postępowania Karola Irzy- 
kowskiego, który w ciągu ostatnich lat zwał- 
czał Boya, dowodząe, że to jest największy 

Przed kościołem Ś-tego Augustyna w Pa- 
ryżu stał pomnik Pawia Derouićde poety rewan- 
żu, działacza patrjotycznego, który życie swe 
poświęcił wzywaniom Francuzów do odebrania 
Alzacji i Lotaryngji. Sam pomnik, należy to 
przyznać, był rzetelnie brzydki. Ale na cokole 
byty wypisane wiersze Deroulóde ze słynnych 

jego pieśni żoinierza. 
W poniedziałek ubiegty dwuch młodych lu- 

dzi: Leretour i Donnay, z których pierwszy po- 
daje się za pubiicystę a drugi za szofera, o go- 
dzinie pół do czwartej po południu wieźli na 
pomnik, odbili uderzeniem młota głowę pomni- 
kowi i rękę, która była wyciągnięta do wołania. 
Głowa upadła na ziemię, a ręka połamała się 
na drobniejsze ułamki, Następnie Leretour i 
Donnay dobyli z kieszeni kilka flaszek atramen- 
tu i obłałi patriotyczne wiersze Deroulėde wy- 
rzeźbione na cokole. 

Ciekawe jest, że chociaż była to godzina 

wielkiego ruchu przed pomnikiem, nikt nie za- 

trzymał dwuch przyjaciół, ani też nie przeszko- 

dził in w niszczeniu pomnika. Widać ci, któ- 

rych wzrok padł w tej chwili na pomnik sądzili, 

że to jest jakichś dwuch robotników, wykomu- 

jących jakąś pracę przy pomniku. Leretour i 

Donnay mogli doskonale uciec, przeleźli kratę 

oddzielającą pomnik bez żadnej przeszkody. Kto 

zna Paryż ten wie, że właśnie przed czwartą 

jest przed kościołem Ś-tego Augustyna ruch 0- 

gromny. Wypadek ten wskazuje, jak dalece 

masom przechodniów brakuje spostrzegaw - 

Otóż Leretour i Domray przełażą najspokoj- 

niej przez kratę i mogą iść sobie do domu. Ktoś 

by nareszcie spostrzegł, że pomnik Deroulėde 

jest zniszczony, ale oni mogliby ujść kary i... 

rozgłosu. Otóż młodym tudziom o ten rozgłos 

jednak chodzi. Podchodzą do pilnującego ruchu 
posterunkowego i mówią: 

— Patrz pan, zniszczylisny pomnik, 

— Jaki pomnik? 
— Tam do diabła, pomnik Deroulóde, nie 

widzisz pan, głowa ieży na zienuł, ręka złama- 

na, wiersze oblane atramentem. 
„Władza”* — jak się u nas mówi — wyba- 

łusza Oczy, a potem jąka: 
— No, to ja was ares tuje. 
— Przecież o to chodzi, panie kochany. 

— No to dobrze, poczek uj i2 trochę, ja za- 

gwiżdżę na agentów. 

Leretour i Donnay czekają aż. uproszony 

stójkowy decyduje się zawezwać pomocy, celem 

ich 
Mako powód dokonania czynu podają po- 

budki anty-patrjotycznene. Deroulćde byt poetą- 

patrjotą, to ich mierziło. Leretour zresztą odby- 

wał już karę za odmowę pełnienia służby woj- 

skowej. Obu pacyfistów wsadzono do więzie- 

nia, ale rozpoczęli głodówkę, więc napewno ich 

wypuszczą. 
Swoją drogą ciekawe jest, że o całej tej 

nadzwyczajnej historji nasz Pat nie pisnął ani 
słówki. Jem. 

Niektóre gazety francuskie 4 słusznym pod- 

noszą patosem, że w niedzielę 12 lstog ada Hit- 
ter zebrał naokoło siebie i naokoło swej patrjo- 
tycznej idei 40 milj. głosów niemieckich, a w 
poniedziałek 13 listopada, dzień po zagrażają- 
cej bezpieczeństwu Francji potężnej manifes- 
tacji niemieckiej, Paryż stał słę świadkiem tego 
rodzaju wydarzenia. 

W Paryżu już się rozpo. zęty teremOnje eks. 

piacyjne. Pomnika skleić się nie da. jest on 
zniszczony gruntownie, Należy postawić nowy. 
Rozpoczęto zbierać składki. Organizuje się także 
wiec. Będzie tam przemawiać siostra Pawła De- 
roulćde, panna Janina Deroulóde, która zresztą 

w biały dzień w Paryżu 
życie całe poświęciła swemu bratu, będzie prze- 
mawiał towarzysz polityczny Derowtó+a znany 
działacz Marceli Habert, 

Pozostaje nam przypomnieć czytelnikowi 
polskiemu syłwetkę Pawła Deroulėde: 

Żołnierz-ochotnik w 1870, pod wpływem 
klęski Francji w tej wojnie, stał się gorącym 
patrjotą. Wydaje wiersze  „Pieśm żołnierza”, 
cieszące się kolosałnem powodzeniem, W 1882 

zakłada figę patrjotyczną. Znany jest jako czło- 

wiek gorącego serca, bezwzg'ędnej uczciwości, 

brany noże więcej sympatycznie niż poważnie. 

Nie jest mornarchistą, jest zdecydowanym repit- 
blikaninem, a tylko rewanżystą, najgorętszym z 

patrjotów, stoi w opozycji do wszystkich rzą- 
dów, ponieważ za mało jego zdaniem myślą 0 
oderwanej Alzacji i Lotaryngji. 

W 1886 Deroulėde jedzie do Rosji. Na sku- 
tek próśb rządu francuskieg» Deroulóde nie jest 
w Rosji przyjęty przez żadną iigiuę oficjalną. 

Ale jest przyjęty przez Katkowa, redaktora 

„Wiadomości Moskiewskich*. ówczesnego dyk- 
tatora rosyjskiej opinii puwlicznej. Również gu- 
bernator Niżniego Nowogrodu Baranow daje 0- 

biad na cześć Deroulėde, za co zresztą otrzy- 

muje dymisję. 
W tym samym czasie DerOułóde wsiąka do 

ruchu bułanżystowskiego i staje się jednym z wo 

dzów ruchu, skupiającego się dookoła ambit- 

nego generała, Ale kiedy gen. Boulanger ucieka 
z Francii i pogrąża się w nic nie robieniu, De- 

rouięde przyjeżdża do uiego na wyspę Jersey 
i wzywa go, aby zaczął cOŚ robić, albo złożył 

szefostwo ruchu. Gen. Boułanger odzywa się 
wtedy do poety: „Wyjdź pun, panie Derouićde, 

wyjdź pan. 

W roku 1891, po upadku  bulanżyzmu, 

Deroułóde wsławia się swoją mową w parla- 

mencie, oskarżającą Clemenceau o udział w Pa- 

  

Proces 0 podpalenie Rei 
BERLIN PAT. — Piątkowa rozprawa o pod 

palenie Reichstagu rozpoczęła się od zeznań by- 
łego komunisty Grothego, który składa szereg 
sensacyjnych oświadczeń, obciążających Oskar- 
żonych, 

Świadek opowiada, że od 1921 roku był 
czynnym członkiem bojówki komunistycznej. — 
Potem zerwał z partją, przekonawszy się, że 0- 

kłamuje ona proletarjat. Jako robotnik niemiecki 
nie mógł obojętnie znosić oszczerstw, rzucanych 
na przywódców narodowo - socjalistycznych. 
Na policję zgłosił się sam. Świadek szczegółowo 
opowiada o organizacji nielegalnych bojówek 
Czerwonego Frontu, zaznaczając, że zaopatrzo- 
ne one były w broń palną. W lutym zarządzo- 
no silne pogotowie ałarmowe w specjalnych 
kwaterach konspiracyjnych. Z chwilą nominacji 
kanclerza Hitlera pogotowie wzmocniono. 22-g0 
lutego komendanci bojówek otrzymać mieli taj- 

ne instrukcje, aby nazajutrz zgłosili się po broń. 
Na 24 lutego zapowiedziany miał być stan ostre 
go pogotowia. Hasło: „Bijcie faszystów!" pro- 
jektowane było dosłownie. Odbyć się miało taj- 
ne zebranie funkcjonarjuszy partyjnych, na któ- 
rem była mowa o pożarze Reichstazu. Jeden z 
towarzyszy świadka, niejaki Singer, miał wów 
czas wyrazić się, że zarzuty wytaczane narodo. 
wym socjalistom nie są uzasadaicne. Na zapy- 
tanie obecnych Singer miał odpcwiadać wynii- 
jająco, że nie może mówić więcej, ponieważ w 

Litwinow w Ameryce 

  

Komisarz spraw zagranicznych ZSSR 
nowojorskim odpiera atak reporterów. 

Fakt wprowadzenia do Wiadomości Lite- 

rackich dodatku katolickiego budzi najprzeróż 
miejsze uczucia od zdecydowanego niesmaku 

do... szczerego uznania. Niesmak budzi kupie- 
ckie potraktowanie sprąw życia katolickiego: 
nikt przecież nie łudzi się myślą, że redakcja 
Wiadomości nagle się nawróciła na wiarę ka- 
tolicką i z gorliwością neofitów zaczęła pro- 
pagować katolicyzm. Nie. Redakcja, a raczej 

szkodnik literacki, a na pierwszem posiedzeniu doprawdy genjalny redaktor Mieczysław Gry- 

Akademji wysunął właśnie kandydaturę Boya 
na prezesa Akademji!... 

Cuda się dzieją !... Wiadomości Literackie 

i katolicyzm!... Oezom się wierzyć nie chce, a 
jednak już nad tytułem ostatniego nuneru aż 
oczy rwie wymowny napis, wskazujący na 
sensacje: „Boy - Żeleński: Villon w cylindrze. 
— Dodatek; „Ze świata katoliekiego'*. 

Boy i świat katolicki to dwa rodzynki w 

ostatnim numerze!... Konsystorskie dziewice 
i świadome macierzyństwo księży dobrodzie- 

й Ach, co za szczęście, co za piekielne 

azózęście ma Antoni Słonimski: przecież mo- 
%e nie nie czytać oprócz własnego pisma, a te- 
matów do najzłośliwszych satyrycznych swych 
kronik jeszcze będzie miał wbród |... 

Tak czy owak, pomysłowe i przedsiębior 

"ze Wiadomości obok dobrze rozreklamowa- 
nej Poradni Świadomego Macierzyństwa zbu- 
<owały kapliczkę katolicką i już kazania wy- 

gtaszają!... 

dzewski zorjentował się, że ten „towar** pój- 

dzie, że się opłaci, — tak, jak poszło i opła- 

ciło się „Życie świadome'*.... 

Jedno drugiemu nie przesziadza: raz bę- 

dzie dodane do numeru „Życie świadome**, na 
drugi tydzień — „Świat katolieki““... A póź- 
niej będzie propaganda nauki i propaganda kc 
munizmu, wywiad z ulicznicami i wywiady z 

mężami stanu, reklamy wierszy grafomanów 
(z portretami autorów zbiorków, które wkró- 
tee mają się ukazać) i reklama środków „in- 
tymnej higjeny pani'', — słowem, każdy 

znajdzie coś dla siebie; wszystkim dogodzą u- 
służne Wiadomości, niekoniecznie literackie, a 
nawet już i nie pismo, lecz jakaś uniwersalna 
literacka firma Braci Jabłkowskich !... 

Ta tylko różniea zachodzi, że autentycz- 
ma firma Braci Jabłkowskich utensyljów ko- 
ścielnych nie sprzedaje, a już tem bardziej na 
wystawach się niemi nie popisuje. 

Dodatek katolicki w Wiadomościach nie 
jest na miejseu, — niema dwóch zdań. Ale 

Litwinow na pokładzie „Berengarii* w porcie 

pomimo to jest on zjawiskiem pożytecznem, 
chociażby tylko pod względem dydaktyczny, 

bo świadezy najwymowniej, że katolicyzm jest 

dobrym „towarem. 

"Ten prosty fakt będzie istną rewelacją 
dla wielu: katolików. Bo właśnie w dziedzinie 
piśmiennictwa katolickiego nie wszystko jest 
tak, być powinno. Uderza brak katolickich 

czasopism dla inteligencji. Mamy albo ściśle 
teologiczne czasopisma, albo katolickie „czer- 
woniaki““, przepełnione opisami „eudėw““, kto- 
re budzą niesmak brutalnością ujęcia i maią 

kulturą autorów korespondencyj. Artykuły w 

tych ezasopismach są przeznaczone albo dla 

teologów, albo dla najciemniejszego tłumu. Z 
jednej strony mamy rozprawy na taki temat, 
jak np. „Charakter darów stanu pierwotnego 

w-g nanki św. Augustyna'* a z giej — 
„Przeraźliwe echo trąby ostatecznej'*. 

Wyjątek stanowi poza popularnym 
„Przewodnikiem Katolickim'', przeznaczonym 
dla szerokich mas, jezuieki „Przegląd Powsze- 

chny““. Ale to właściwie jedyne pismo kato- 

liekie dla inteligencji ma zasadniczą wadę, po- 
legającą na kompletnem ignorowaniu lub le- 

kceważeniu pewnych zjawisk życia społeczne- 
go, naukowego czy też literackiego, jeżeli te 
zjawiska są akatolickie. Taki stosunek do žy- 
cia eałkiem zrozumiały u zakonników, nato- 
miast laik, znajdujący się w wirze życia i 
stykający się bezpośrednio z najprzeróżniej- 
szemi przejawami tego życia, będzie szukał 
bezskutecznie odpowiedzi na wiele dręczących 
pytań. 

Potrzeba pisma katolickiego nie w zna- 
czeniu posiadania etykietki, zwykle. hojnie 
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name. Clemenceau mu Odpowiada, kończąc 

swą mowę „Panie Deroułóde — skiamałeś*. 

Nastepuje siynny pojedynek. Clemenceau strze- 
la tak świetnie, że wszyscy uważają że Derou- 
lóde jest skazany na śmierć. Ale kierownik po- 
jedynku czyni tak długie przerwy pomiędzy ko- 

mendą „gotuj bron“ (pistolet opuszczony), a 
„Ceł pał", że Clemenceau ze złości nie może tra- 
tič. Deroulėde po tym pojedynku powiada: „nie 
zabiłem Clemenceau, lecz zabiłem sławę jego 

pistoletu". 

Później Deroulćde rzuca się w odmęty pro- 

cesu Dreyfusa. Jest oczywiście przeciwko Drey- 
fusowi i żydom. Jak szłag trafia Feliksa Faure 
prezydenta republiki podczas spóźnionej orgji 

miłosnej i zostaje wybrany Loubet na prezy- 

denta, Deroułóde organizuje maniiestacje prze- 

ciwko Loiubetowi oraz zamach stanu. Podczas 

okazałego pogrzebu Feliksa Faure'a ma zawró- 
cić wojsko, biorące udział w pogrzebie i opano- 
wać pałac Elizejski. Chwyta nawet za uzdę ko- 

nia, na którym jedzie generał Roget i proponuje 
temu wojownikowi udział w zamachu stanu, 

Poczciwy generał nie umie jednak w tak szyb- 
kim czasie rozpatrzeć się w sytuacji, więc cały 

zaniach kończy się aresztowaniem Deroulóde i 

uniewinnieniem go zresztą przez ławę przysięg- 
łych, 

Później jednak Deroułśde zostaje skazany 
wyrokiem Senatu na banicję, w której przeby- 
wa lat kilka, Po powrocie do Francji umiera na 
Riwierze, piefęgnowany przez tę samą siostrę, 
która weźmie udział w ceremonjach ekspjacyj- 
nych. 

Poeta rewanżu, poeta odwetu na Niemczech, 
poeta militaryzmu francuskiego. Polityk nie bar- 
dzo poważny, lecz gorącego serca, Nie zasłużył 
na pohańbienie. Ale niszcząc jego pomnik, 
dwuch młodych Francuzów chciało uderzyć w 
samą ideę patrjotyzmu. 

Istotnie niezła zachęta dła Hitlera. -q. m. 

dniu pożaru pełnił funkcję kurjera między cen- 
traią komunistyczną a Reichstayieni. 

W czasie konfrontacji z Popowem dochodzi 
do ostrego starcia. Popow rzuca świadkowi wy- 

zwisko „łajdak*. — Z protokółu odczytanego 

przez przewodniczącego wynika, że Grothe zja- 
wił się w kwietniu na policji, oświadczając, że 

może podać ważne szczegóły pod warunkiem 

niewymieniania jego nazwiska, Z odczytanego 

następnie przez dra Sacka protokółu policyjnego 
wynika, że Grothe na policji stwierdził, że za- 
mach na Reichstag miał być tylko próbą zasto- 

sowania specjalnych. materjałów wybuchowych, 
Niezwłocznie po udanym zamachu Popow miał 

wyjechać do Warszawy i Pragi Czeskiej, aby 
tam zorganizować podobne zamachy. 

Popow oświadcza, że wszystko co Grothe 
mówił, jest niestychanem kłamstwem. 

  

15-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI ŁOTWY 

EZ 

      
Dn. 18 b. m. państwo łotewskie obcho- 

dzi 15-tą rocznicę swej Niepodległości. 

Na zdjęciu Prezydent łotewski 
Kwiesis. 
23E6L2i KOBOROROZREK AZSWZEEBOCA USNS PINSINSSITNI 

Strasziiw: zbrodnia 
15-letniego ucznia 

BUDAPESZT PA. -- Całe miasto pozo- 

cej zbrodni 15- 

letniego ucznia gimnazjun. Dyonizege Zemplina, 

który w ohydnyespo zamordował toporem 

swą matkę, rozwiedzi»na żonę profesora uni- 

wersytetu Zemplina. Zbriodniacz do nsieszkania 

ojca rzucił kartkę, w xtórej zawiadania go o 

zbrodni, poczem zbiegi w nieznany:n kierunku. 

Albert 

staje pod wrażeniem wstrzas 

  

      sę 

chstagu 
Skolei Dymitrow zadaje kilka pytań świad- 

kowi. 
Dymitrow pyta: „Dłaczego świadek nie 

chciał w czasie zeznań na policji ujawnić swego 
nazwiska?* Przewodniczący dodaje, że świadek 
może obawiał się zemsty. 

Grothe z patosem: „Nie obawiam się na 

tym świecie niczego”. Dalsze słowa przewod- 
niczący przerywa. Dymitrow stawia wniosek o 
zbadanie stanu umysłowego świadka, 

Następny świadek Singer, na którego po- 
wolywal się Grothe, zaprzecza wszystkim 0ś- 
wiadczeniom Grothego, nazywając je wyssane- 
mi z palca. Grothe uchodził w szeregach partji 
komutnistycznej za człowieka niepewnego, Któ- 
ry gotów jest uczynić wszystko, dla zrobienia 
sobie reklamy. W czasie konirontacji z Gro- 
them, świadek Singer zarzuca mu kłamstwo. 

   

Ochrona przed pożarami 
Dowiadujemy się, że obecnie jest opraco 

wywany projekt ustawy o ochronie przed po- 
żarami i innemi klęskami żywiołowemi. 

Dotychczasowe przepisy, pochodzące prze 
ważnie z czasów zaborczych ujmowały te spra 
wy fragmentarycznie. Projektowana ustawa 
ma na celu usunięcie istniejących braków i 
stworzenie trwałej i jednolitej podstawy, na 

której oparta będzie akcja władz i spole- 
czeństwa w ząkresie zwalczania pożarów i 
innych klęsk żywiołowych, oraz organizacja 

i rozwój powołanych do bezpośredniej walki 
z temi klęskami straży pożarnych. 

Rozdział pierwszy projektu ustanawia 
przedewszystkiem zasadę, że ochrona przed 
pożarami stanowi czynność poruczoną przełoż. 

gmin, władza państwowa zaś sprawuje kie- 
rownictwo i nadzór nad temi czynnościami.. 
Rozdział drugi obejmuje określenie obowiąz- 
ków gmin i ludności w zakresie objętym u- 
stawą, a więc gminy obowiązane są dostar- 
czać sprzętu, pomieszczenia i urządzeń Sy- 
gnalizacyjnych i alarmowych, oraz troszczyć 
się o zapewnienie dostatecznej ilości wody. 
Ludność obowiązana jest współdziałać przy 
zapobieganiu i tłumienin pożaru i innych 
klęsk żywiołowych. Rozdział trzeci obejmuje 
przepisy, dotyczące straży pożarnych, prze- 

widuje więc straże ochotnicze, przymusowe, 
zawodowe i prywatne określając ich upraw- 

nienia i obowiązki. Rozdział czwarty przewi- 
duje odpowiednie odszkodowania za zużyte 
lub zniszczone mienie w związku ze świadcze- 
niami mieszkańców i zapobieganiu i tłumie- 
nu pożarów, oraz wynagrodzenia i odszkodo- 

wania dla osób, które uległy nieszczęśliwemu 

wypadkowi w związku z akcją ratowniczą. 
Przepisy rozdziału piątego dotyczą sprawy 

udzielanej przez kler, należący do pewnej pa- 

xtji politycznej — potrzeba pisma, poświęco- 
nego zagadnieniom a religijnego i kultu- 

     ralnego, któreby  oświetlało te zagadnienia 
zgodnie z nauką Kościoła, — taka potrzeba 
istnieje. 3 

Dlaczego jednak świat katolicki nie mógł 
zdobyć się na podobne czasopismo, dlaczego 
tu w Wilnie pozwoliliśmy upaść pismu, ładnie 
się zapowiadającemu — „W służbie'*, — jest 
niemal zagadką. Przykład „Tęczy'', rozporzą- 
dzającej wprost wymarzonemi środkami te- 

icznemi i nie mogącej się utrzymać na od 
Mim poziomie, a Trzedewszystkiem nio 

umiejącej zdobyć czytelnika, — jest zastana- 
wiający. 

Wiadomości Literackie w pierwszym do- 
datku katolickim dały trzy artykuły: „Kato- 
lieyzm na wygnamu** F. i. Skiwskiego, „Man 
riae a Mernanos'** Reterta Vallery -Radot'a 
i kapitalną rozprawę księdza Augustyna Ja- 
kubsiaka je © „© karosekam um trsa' z nie'* 

Kazame Jeo tun arncji Skiwskiego jest 
niezmiernie cickawe ze względu na szczere 

pragnienie, aln czytelnicy „Wiadomości'* ze- 
chcieli łaskawie przyznać, że katolicyzm nie 
jest tak płytki * bezsensowny, jak to by się 

mogło zdawać. Autor wpada w przesadę, tła- 
macząe rzeczy, które żadnych komentarzy nie 

wymagają, nawet jeżeli się przemawia do ate- 
istów. 

Kapitalny jest np. taki ustęp: 
„Chciałbym w czytelniku wzbudzić po- 

czucie, że dystans pomiędzy dogmatem o grze 
chu pierworodnym a naszem doświadczeniem 
życiowem nie jest znowu tak wiełki, jak to się 

   

  

kosztów i opłat na rzecz straży pożarnych, 
co dotychczas nie było uregulowane w usta- 
wodawstwie obowiązującem w Polsce. Posta- 
nowienia rozdziału piątego ustalają koszta, 
jakie ponoszą gminy i zakłady ubezpieczeń, 
pozatem ustalają, jakie opłaty składają się 

na pokrycie tych kosztów. Rozdział szósty za- 
wiera przepisy dotyczące nadzoru. Przepisy 
rozdziału siódmego dotyczą stałej komisji 

doradczej do spraw ochrony przed pożarami 
i innemi klęskami żywiołowemi, która utwo- 
rzona będzie przy ministrze spraw wewnężrz- 
nych. Przepisy karne rozdziału ósmego wska- 
zują, że przekroczenia postanowień ustawy, 
zgodnie zresztą z przyjętą zasadą, o ile chodzi 
© wykroczenia, karane będą przez władze ad- 
ministracyjne. 

Wykonanie ustawy zależy od ministra 
spraw wewnętrznych w porozumieniu 2 za- 
interesowanymi ministrami. 

Urodziny arcyksięcia 
Ottona 

20 listopada kończy arcyksiążę Otton dwu- 
dziesty pierwszy rok życia, stając się pełno- 
letnim. I na Węgrzech i w Austrji przygoto- 
wują się z tej racji do uroczystości. 

Węgrzy, którzy uważają arcyksięcia za 
prawego dziedzica korony św. Stefana, uczczą 
dzień urodzin Ottona sołennie, W Bazylice 

peszteńskiej odprawi biskup Horvath  dzięk- 
czynne nabożeństwo, wieczorem zaś człon- 

kowie związku „Świętej Korony* urządzają 
uroczyste zebranie i bankiet, na którym Józef 
Karolyi wygłosi mowę, niepozbawioną akcen- 
tów politycznych. El. 

zrazu wydaje; że opowieść biblijna, na którą 
człowiek dzisiejszy patrzy, jak na ciekawostkę 
staro - żydowskiego folkloru (!), ta scena z 

Ewą, wężem i jabłkiem jest w gruncie wyra- 

zieielką pewnych myśli, z któremi spacerujemy 

po mieście i jeździmy tramwajami'*.... 

Czytelnicy Wiadomości, spacerujący z my 

ślami, przypominającemi ciekawostki folkloru 
staro - żydowskiego, nie wiele się dowiedzą z 

podobnego tłumaczenia o grzechu  pierworo- 
dnym, a już napewno się nie »przejmą innym 
ciekawym faktem, że katolicyzn w Polsce jest 
...zażydzony !... Tak, tak! 

Autor mówi: 
„Jak wspomniałem na początku, wiele 

składa się na to, że katolicyzm jest w Polsce 
prawdziwie na wygnaniu. Do wszystkich tych 
przyczyn dołącza się jeszcze jedna: zdecydo- 
wane „zażydzenie'* dzisiejszego katolicyzmu. 

Zażydzenie zarówno ideowe — katolicyzm ofi 
cjalny odżegnywa się dziś od antysemityzmu 
— jak faktyczne: udział osób żydowskiego po 
chodzenia zarówno w literaturze katolickiej, 
jak i życiu religijnem jest znaczny. Obserwo- 

wać to można, nie wyjeżdżając z Warszawy'*.. 
Wiadomości Literackie, wprowadzające do 

datek katolicki, — to już jest niesamowitość, 

leez Wiadomości, narzekające na zażydzenie 
katolicyzmu, to już prawdziwy cud!... 

Ależ z pana redaktora Grydzewskiego ra 
sista nie na żarty, — niech się Hitler 
schowa |... 

Artykuł J. E. Skiwskiego, zawierający spo 
ro ciekawych i trafnych uwag (ot, chociażby 
o tem zażydzenin, które nietylko w Warsza- 
wie jest widoczne!) naogół jest raczej komi- 

W WIRZE STOLICY 
POKŁOSIE GAZOWE. 

Porozumienie z Niemcami i wojna gazowa 

na ulicach Warszawy natchnęły wszystkich otu- 

chą: po pierwsze nie będzie wejny, po drugie 

nie byłaby ona wcale straszna. 

Bo i co te gazy? Ani ich kto powąchał. 

Na placu Politechniki rzucono bombę łzawiącą, 

skoczyły urwisy z bram, wtykały nosy —nic, 

rozeszło się bez śladu. Cały LOPP, PCK, H20, 

Ś.t.r.z..., Pp i wojsko działały — nikt jednej łez- 
ki nie uronił, w zwykłą sobotę miasto jest wię- 

cej zagazowane. — Widocznie nie tak łatwo 

zatruć wielkie miasto- pomyśleli sobie warsza- 

wiacy i westchnęli z ulgą. 

Wogóle było bardzo zabawnie. Samo po- 

łudnie — a ulice puste jak wymiótł. Właściwie 
latem codziennie o 4-tej rano jest jasno i ulice 

Są puste — ale wtedy nikt nie ciekaw patrzeć, 

teraz co innego. Albo wieczorem ciemno, że 
choć w oko bezkarnie wał | ani psa — tylko 

gdzieniegdzie policjanci. Zupełnie inne wraże- 

nie niż w Kozim Dole o północy — tam też 

ciemno i pusto, ale tam wszyscy śpią wokoło, 
tu wiadomo, że nie!! W tem cała groza. 

Schrony funkcjonowały. W operetce miało 

być przedstawienie, publiczność się zebrała — 
niema primapisku Makowskiej. Za późno się wy- 

guzdrała, alarm zastał ją na ulicy, załadowano 

ja bez dyskusji do schronu na półtorej godziny. 

Trzeba było zwrócić publiczności za bilety. 

Poseł Moltke umówił się jeszcze dawno z 

ministrem Zarzyckim — punkt pierwsza w Prze- 
myśle i Handlu. Przyjeżdża, stop; woźni w mas- 

kach zaprowadzili go do schronu, gdzie wespół 

z personelem tkwił minister. 

Не też kosztował atak? Kińa, teatry z ma- 
łemi wyjątkami były nieczynne. Tramwaje u- 

staliły dokładnie manco w dzieńnej kasie na 20 
tysięcy złotych, w kawiarniach :i barach raziły 

pustki, choć spóźnieni przechodnie woleli je do- . 

paść niż nudne schrony. 

W jedynym sklepie z maskami gazowemi 

na Ś-to Krzyskiej sprzedano ich 5.000 sztuk po 

22 zł. za sztukę! 

Mydlarnie uradowane. Nareszcie świece po- 

szły. Franaszek, wspaniały sklep z tapetami — 
zawsze pusty, zrobił majątek. Rolki papieru do 

klejenia okien sprzedawał dziesiątkami tysięcy 

tuzinów. I sukces moralny — ani jedna szyba 
jego papierem klejona nie wyleciała. Coprawda 

okna wcale nie klejone też się ostały. 

Fryzjerzy, sklepy narzekają — nie było 

obrotu. W biurach magistrackich cały dzień nic 

nie robiono — nie wiadomo, czy to zysk czy 

strata, bo robią tam prawie zawsze masę 
głupstw. 

Stracił napewno pan Kleofas, który opo- 
wiada następującą smutną historję: 

— Otwieram karty, dobry Zaratustro! czte- 
ry asy, trzy krółe, trzy damy, dwa wałety, je- 

dna dyska, — dwie duże koronki, dwie małe, 
lubuję się, rozkoszuję, oblizuję, wołam — 
wielki... * 

Gaśnie światło. — Wielki Božel krzyczą 
wszyscy, zamieszanie, gwalt, rzucają, mieszają 

karty, przenoszą stół na korytarz. Nie zgrałem 
murowanego wielkiego szlema i nawet nie wie- 

rzyli, że go miałem w ręku. Żebyż ten, co ten 
atak gazowy wymyślił, nigdy asa w karcie nie 

widział! Karol. 

Cały świat pije 
na jsziachetniejszą arglelską 

HERBATĘ 
LYON$'A 

Czerwone opakowanie — cierpki smsk 
Żółte > 

Ws: 
— łagodny smak 

qdzie dn n»byr'a 

Bunin dzieli się z Mereżkowskim 
Laureat Nobla Iwan Bunin jest dawnym 

przyjacielem Dymitra Mereżkowskiego, któ- 
kiem jako shrdluine5duRshrdiuetaoinetaołnta 
ry jak wiadomo wysuwany był przed rokiem, 
jako kandydat do nagrody Nobła, i być może 
bardziej na nią od szczęśliwego przyjaciela 
swego zasłużył. 

Względy powyższe wpłynęły zapewne na 
decyzję Bunina, który postanowił podzielić się 
nagrodą z Mereżkowskim. Czyn pisarza tem 
bardziej godzien uznania, że Mereżkowski 
znajduje się w ciężkich warunkach materjal- 

nych. El. 
  

„Ufa - Palast" zamknięty 
Z Berlina nadchodzi wiadomość o fikwi- 

dacji największego i najwspanialszego — К- 

noteatru Niemiec — „Ufa - Pałast am Zoo”, — 
Był on własnością wytwórni filmowej Ufa 
w Neubabelsberg pod Berlinem. 

Kinoteatry beriińskie oddawna wakczą 7 
ciężkim kryzysem; nikt jednak nie przypusz- 

czał, że ofiarą jego padnie najbogatsze kino. 
El. 

Literackie" w sutannie 
czną, a w każdym razie dość nieudołną i cał- 
kiem niepotrzebną obroną katolicyzmu. Nato- 
miast artykuł ks. A. Jakubsiaka będzie prze- 
czytany przez każdego inteligentnego człowie- 
ka i z pożytkiem i z zaciekawieniem. 

Z p. Skiwskim pod jednym względem zzo 
dzić się można bez zastrzeżeń, — że — „fakt, 
iż właśnie pismo literackie wprowadza dzia! 
katolicki i troszczy się o budzenie w czytełni- 
najprzeróżniejszych względów byłoby niepoż: 
turą katolieką, jest bądź co bądź bardzo cha- 

rakterystyczny* * 
O, tak. Bardzo to znamienny fakt i chy- 

ba pożyteczny. Nikogo z czytelników Wiado- 
mości na wiarę katolicką nie nawrócą, ale je- 
dnak katolików mogą pobudzić do czynu. й 
najprzeróżniejszych względów byłoby nieporzą 
dane, gdyby właśnie Wiadomości stały się dla 
polskiej inteligencji głównem źródłem infor- 

macyj o życiu katolickiem w Polsce i zagra- 

nicą, a na to się całkiem poważnie zanosi. 

Wiadomości dotychczas były zwalczane 
przez sfery katolickie tylko zapomocą bojko- 
tu, który zresztą skutków prawie żadnych nie 

miał. Dziś walka bierna na nic się nie zda. 
Trzeba się przeciwstawić czynnie. 

Nie będąc prorokiem, można przewidzieć 
powstanie poważnego katolickiego czasopisma 
redagowanego przez laika i przeznaczonego 
dla szerszych warstw inteligencji. 

To byłoby tak rzetelną zasługą Wiado- 
mości, że możnaby było darować im nawet nu- 
mer sowiecki !.., 

W. Charkiewicz. 

   



  

Jubileusz Wielkiego Dzieła К В 
Jałmużnictwa Chrześciieńskieao 
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"W dniach od 19 do 23 maja bież 

    
  
  

    ka odbył się w P. wielki kongres 
ków Konferenej. Wincentego a Paulo na 
uczczenie  stułecia założenia 

  

przez Antoniego Frydery Ozanama. i j 
pięciu towarzyszy, studentów Sorbony. 7 
chało się na tę uroczystość aż 5000 Wine 
nów z całego Świata. W wielkim cyrku Bou- 
levard du Temple odbywały się zebrania tej 
masy uezestników największego dzieła aktyw- 

    

   

nego miłosierdzia chrześcijańskiego, jakie wo- s 
góle zna świat. W głównych uroczystościach 
brał udział delegat prezydenta Franeji, pre- 
zydent miasta Paryża, delegat papieski i nun- 
cjusz paryski, korpus dyplomatyczny i 

stwo dygnitarzy duchownych i świeckich z 
<de Vałerą prezydentem Irlandji na czele, kić 

ry dłagie lata pracował nad biednymi w Kon- 
ferencjaeh Sprawdzono obecność delegatów 

32 narodów z całego Świata. Statystyka To- 

twa św. Wineentego odczytana na kon 
stwierdziła, że obecnie istnieje na świe 

14 tysięcy Konferencyj z przeszło 200 ty- 
siąeami członków czynnych, którzy ubogim u- 

<lzielili w jednym tyłko roku 1931 samej jat- 
mużny pieniężnej w kwocie 190,696,488 fran- 

ków. W maju 1833 roku niegdyś, wśród zacię- 
tego sporu akademiekiego, Ozanamowi bronią 
cemu zapamiętale Kościoła katoliekiego rzu- 

cili socjalistyczni komilitoni i zwolennicy 
Saint Simena w twarz znany zarzut, „poka: 
nam dzieła Košeiota““. Ozanam i jego towa- 

    

   

     

rzysze katoliecy — akademicy  rozgoryczeni 
tym zarzutem, zabrali się do pracy, by do- 
wieść, że rozprawianie o wzajemnej miłośc      
nie poparte czynem, nie prowadzi do niczego. 
Postanowili sobie osobiście odwiedzać  bied- 

" mych i obdzielać ich jałmużną pojętą rozun 
nie w znaczeniu katoliekiem i ściśle relig 

nem. takiej tylko jałmużnie spoczęło błe 
gosławieństwo Boże. „Nie dęby my w Koście- 
le ale wątła trawka, która ma zazielenić ruń 

Kościoła Bożego'* — prorocze te słowa o Kon 
ach pokomego Ozanama spełniły się w 

eałej pełni w świecie katolickim. Tak zaraz 
w początkach, rodzącemu się we Franeji na 
zasadach Saint Simona, Prudhona i Fou- 

rier*a soejałizmowi przeciwstawił Ozanam а- 
ktywne miłosierdzie chrześcijańskie. W roka 
jego Śmierci w 1853, już 3000 studentów po- 
święeało się tej pracy w świecie chrze: ń 
skim. Był to wspaniały czyn miłosierdzia, 
płynący z gorących serc katolickiej młodzieży 
akademickiej we Francji, jeden z wielkich da 
wodów odrodzenia się Kościoła po rewolucji 
franeuskiej. 

Ка tle tej praey miłosiernej, zakrojonej 
w Paryżu i we Francji na wielką skalę roz- 
począł się ruch umysłowy i literacki zara- 
zem. Salony wielkiego parlamentarzysty Ка- 
toliekiego Montałemberta rozbrzmiewają roz- 
gwarem katolickiej młodzieży akademickiej, 
gdzie widzimy cały szereg wybitnych ludzi, 
a więe i wielkiego fizyka Ampere'a, wiol- 
kiego móweę Lacordaire'a, pisarza de Lam- 
menais i wielu innych. Nawet na bohater- 
ski czyn zerwali się konferencjoniści w pa- 
miętnym roku 1848 w czasie rewolucji w Pa- 
ryżu. Chwieli pojednać walczących braci. Bi- 
skup paryski Affre, popierany przez prezesa 

Tow. Św. Wincentego Baudona i Ozanama, 
śmiało wchodzi na barykady, lecz słowa mi- 
łości zagłuszył wnet świst kul. Pada zabiiy 
biskup, pada i ciężko ranny w nogę Raudon 
a Ozanama zasypuje rumowisko walącej się 
barykady. 

W ezasach tego ożywionego ruchu win- 

centyńskiego i odradzającego się po rewolu- 
cji frameuskiej Kościoła katolickiego, zjawia 
się w Paryżu i we Francji nasza emigracja 
listopadowa. W gwar tego ruchu rzucili się 
głębszego ducha religijnego oficerowie pol- 
scy emigranci, jak Paweł Popiel, Kamocki, 
Jełowicki, w latach 50-tych Kalinka i wiela 
innych. Nawet w pismach maszych trzech 

wieszczów Mickiewicza, Słowackiego i Kra- 
sińskiego spotykamy liczne ślady wpływów 
tego ołbrzymiego ruchu katolickiego. Jeszcze 
za życia założyciela Ozanama zjawiają si 

Konferencje św. Wincentego w Polsce, na, 
pierw w Poznaniu w r. 1851, a potem ogar- 
nisją zabór pruski gdzie w czasie kulturkamp 

fu było ich 83; docierają do Lwowa w roku 
1858, do Krakowa w r. 1861 i rozszerzz 
się w Małopolsce. W roku 1863 przetłuma 
Ks. Kalinka Przewodnik Towarzystwa z 
zyka francuskiego na język polski i przycz; 
nił się tem walnie do rozrostu Konferencji 
Równocześnie rozszerza i ożywia Towarzy- 
stwo Pań Miłosierdzia Ks. Etienne generał 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Cały teu 
ruch miłosierny ogarnął u nas w Polsce prze 
dewszystkiem sfery wyższe iańsk 

po dworach, nadaje on ton i stanowi chłubę 
naszych rajlepszych rodów i  zasłażonych 
mężów, jak to nam pięknie opisuje w swych 

syłwetkach Ludwik Dębicki, prezes Rady у 
szej w Krakowie, a następca pierwszego 

prezesa Pawła Popiela. Konferencje 
do bytu mnóstwo dobroczynnych  instytueyj 
po polskich miastach w myśl zasady „Prze 
wodnika'', że żadne dzieło miłosierdzia ni 
ромышо być uważane jako niezgodne z prze- 

pisami lub przeciwne celom Towarzy: 
Krakowie zorganizowano w latach siedemdzie 
siątych przeszłego wieku konferencję akade-- 
miekę św. Jana Kantego, gdzie pracują raz 
z młodzieżą długie lata wybitni pr 
jak sstronom Karliński, prawnik Br ński, 

matematyk Birkenmajer, prof. literatury Ma- 
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powołały & 

rjan Zdziechowski obecnie mieszkaj 
nie, Stanisław Tomkowicz znany 

sta Wawelu i wielu innych. W roku 1906 tak 
zwanym wolnościowym, rozpoczyna się m 

konferencyjny w zaborze rosyjskim, lesz + 
»owany nieustannie do tego stopnia, że 
przededniu zajęcia Warszawy p 

ców, w marcu 1915 roku na sku 
jenatu Urząd Gubernjalny Warszawski 
wiesił działalność Towarzystwa,  dopatrt 

; w jego pracy „wrogiej Rosji akcji religi; 
ее 

   

        

    

   

  

nej 

Biuletyn paryski, urzędowy organ Kon- 
ierencyj, podaje nam za rek 1931 w sprawe- 

spis 77 Konferencyj w Polsce spraw- 

nie działających. Liczą one 1013 ezłonków 

czynnych, a na ubogich wydały 215 tysięcy 
złotych. Obeenie w roku 19: mamy j 

Polsce 133 konfereneyj z o 2000 ezłon- 
ków czynnych. т 

ska liczy 11 konfereneyj, 10 w Wilnie, a 
na w Grodni razem 124 ezłonków czynnych, 

ch; pod opieką Konfe- 

    

      
     

     

   

    

   
    

      

kwoty 18.085 zł. Taką 
w, ludzi woi 

Iležb 

jahmužny dosiegal 
mę zebrala ta gar: 
ych zawodów i 

mogli zebrać pienię: 
ym, gdyby większa liezba mężczyzn 

a się w Konferenejach! I roztropna 
na i bezinten a praktyk 

rytatywna nie zjawi się na komendę ani 
„Camitasie'* ani w żadnej „pracy obyw 

skiej'*, tej pracy trzeba się uczyć, a właś 
szkołami takiej akeji dobroczynnej to są Kon 
ferencje św. Wincentego a Paulo, ktė 

odwiedzanie ubogich w ich dom a 
przekony ie' się o ich biedach i r ; 

    

      

  

   

    

    

  

     

  

bach, pogłębia dusze bogatych — zdrowych, 1 

  

wzajemnie na siebie oddziaływa i ot 

nami nowe światy i, wskazuje nam 
we zadania do spełnienia. Również sko: 
kowana nasza Opieka Społeczna państwowa 
domaga się od nas głębszego ducha i pośw 
cenia. Takiej wzniosłej propagandzie pośv 

ca Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo v 
Wilnie swoją Akademję niedzielną, na ktėrą 
zaprasza szerokie koła inteligencji. 

Ks. J. Rzymełka C. M. 

1А CHRONI OD ODMROŻENI 
natychmiastowo udelikatnia i wybiela zni- 

szczone ręce 

KREM PRZŁATÓW — PERFECTION 
KRENS SERA SK SE LUES ALSS 

Dzisiejszą Czarna Kawa 
w Klubie Społecznym 

REFERAT, COREFERAT I DYSKUSJA 
O PORCIE W DRUI. 

Wiadomość o odczycie prof. 
skiego o porcie w Drui i coreferacie го- 
spodarczym dyr. Izby  Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie inż. Barańskiego wywołała du- 
że zainteresowanie w sferach inteligencji wi- 
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leńskiej. W związku z tem zrozumiałem  za- 
interesowaniem, dzisiejsza „czarna kawa w 
Klubie Społecznym zapowiada się bardzo о- 
kazale. 

Zarząd Klubu licząc się ze zwiększenie 
frekwencji stałych bywalców, powiadamia, iż 
pragnących wziąć udział w „czarnej kawie** 
obowiązuje punktualne przybycie do lokalu 
odezytowego i przypomina, że opłata wej- 

ściowa za stałemi kartami wstępu zmniejsze- 
na została do wysokości 1 złotego, zaś dla mło 
dzieży akademiekiej do 50 gr. 

Zinteresowani akcją odezytową Klubu, a 
nieposiadający dotychezas stałych kart wstę- 
pu, winni zgłaszać się do Sekretarjatu Woje- 

śdzkiego BBWR przy ul. Św. Anny 2 
gdzie uzyskają karty wstępu. Na d 
wieczór, karty wstępu wydawane będą przez 
Sekretarjat w godz. nieurzędowych prze 
ściem na salę odezytową. Początek „czarnej 
kawy'* o godz. 6 wiecz. 

  

    

    

  

: ° Podziękowanie 
Komitet Obywatelski Obchodu 15-tej Re- 

czniey Niepodległości wyraża tą drogą najser 
e ejsze podziękowanie za zupełnie 

owny udział w uroczystościach 
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LTU 

skiego na Pohulance za urządzenie 3-ch 
bezpłatnych przedstawień dla 

WEB: pakiewiezowi, 
mu, prof. M. Kriedlowi, K 
Hleb-Koszańskiej, Tatarkiew 
wi „Ieho'* pod batutą prof 
a udział w uroczystym wieczorze 

znym; 3) Dyrekeji i 
„nemu Teatru ,Rozmait 
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ch za bezpłatne s 

garnizonu  wilet 
olnym i wojskowym, kt e 
pomnianych przedstawień (5 p.p. Leg., Gi- 

mnazjum Zygmunta Augusta i Lelewela oraz 
Szkoły Handlowej im. Stasz 6) tym 

stkim, którzy brali y pracach 
Komitetu Obywatelskiego. 

n 
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DWIE KOBIETY — SIOSTRY NA CZELE ZARZĄDU MIASTA 

W mieście Bethnal Green w Angiji wy 
tramo panią L. D. Penoly burmistrzem, zas 

jej siostrę Fredę — zastępcą  burmi   strza. Na zdjęciu moment 
"ustępującego burmistrza swej następczyni oraz skarbnika i komisji rewizyjnej oraz uchwalono 

wręczania przez 

jej siostrze odznak władzy. 

      

   
    

    

   

     
     

    

      
   

    

         

   

  

      

  

   

SOBOTA 

Dziś 18 Wschód słońca g, 6,5 

zain Zachód słeńcs z 3,14 

Elžbietv    

MIEJSKA. 
— Rada Miejska. Posiedzenie Rady Miej- 

skiej wyznaczone zostało na dzień 30 bm. Na 

posiedzeniu omawiany będzie również projekt 

reorganizacji szpitalnictwa miejskiego. 

— 0 kredyty dla miasta. Magistrat poczynił 

starania o przyznanie Wilnu z Funduszu Pracy 

220 tys. zł. na miejskie roboty budowlane, a w 

pierwszym rzędzie na remont b. ratusza. 

— Plac św. Piotra i Pawła. Został opraco- 

wany plan regulacyjny placu Św. Piotra i Pa- 

wia na Antokolu. Cały płac zostanie zamieniony 

na skwer, okolony licznemi drzewami. Postój 

furmanek będzie przeniesiony na inne miejsce. 

— Sprawa szpitala żydowskiego. W dniu 

_ dzisiejszym zbiera się rada i zarząd gminy ży- 

dowskiej, w celu omówienia sprawy szpitala 
przy uł. Zawalnej. 

Regulacja okolic góry Szyszkiniej. O- 
roztopy spowodowały, że potoki wody 

cej z pagórków i licznych wzniesień 
ały formalnie ułiee w okolicy góry Szysz- 

iniej, czyniące je trudnemi do przebycia. Po- 

dobny stan wytwarza się rok rocznie w okre- 
roztopów wiosną i jesienią. Onegdaj do 
stratu wpłynęła petycja w tej sprawie 

okolicznych mieszkańców, eo spowodowało, że 

pecjalna komisja techniczna z kierownikiem 
ydziału drogowego inż. Wątorskim na cze- 

le dokonała na miejscu szezegółowej lustracji, 
" wyniku której, magistrat zamierza uregulo- 

ć tę dzielnicę najprawdopodobniej przez 
wybudowanie specjalnych spustów. 

— Wydział Elektryczny Zarządu m Wil- 
na niniejszem powiadamia wszystkich swoich 

abonentów, że w dniu 18. Xł. b. r. od godz. 

6-tej rano do godz. 14-tej — będzie przerwa- 
ny prąd z powodu robót na sieci w nierucho- 

mościach położonych przy ul. Wileńskiej od 
Mickiewicza do Ludwisarskiej pod NN. nieparzy- 

stemi i od Mickiewicza do Żeligowskiego pod 

Nr. Nr. parzystemi. Nadto będzie przerwany 
prąd: 1) po ul. Ludwisarskiej — od Wileń- 

skiej do Tatarskiej, 2) po ul. Dobroczynnej, 

3) po ul. Poznańskiej, 4) M. Pohulance — od 
Zawalneį do Gėry Bouffalowej oraz 5) Aleja 
Róż. 

ARTYSTYCZNA 
— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 

ul. Ostrobramska 9 m. 4. Dziś o godz. 18 dr. 

  

          

  

  

   

  

Limanow- Tadeusz Szeligowski będzie mówił o muzyce о- dy“ 
ratoryjnej i oratorjum šwieckiem. Biletv w ce- 

nie 50 i 30 gr., dla uczniów grupami 10 osób 

po 15 gr. 

— Czyteinia Rady Wileńskich Zrzeszeń Ar- 
tystycznych, ul. Ostrobramska 9 m. 4, posiada- 

jąca obecnie najlepszy w Wilnie wybór pism 
artystycznych krajowych i zagranicznych— о- 

twarta codziennie od godz. 18 do 21. Wejście 

20 gr. Abonament miesięczny 1 zł. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników studentów USB w 

Wilnie. W sobotę dnia 18 bm. odbędzie się w 

cukierni „Czerwonego Sztralla* Dancing Praw- 
niczy, organizowany przez Koło Prawników stu- 
dentów USB. Dochód z dancingu przeznaczony 
jest na Sekcję Samopomocową Koła. Początek 

dancingu o godz. 23-ciej. Wstęp 1,50 zł., dla 4- 
kademików 1 zł. Bufet obficie zaopatrzony przez 

  

» Związek Pracy Obywtaelskiej Kobiet. Orkiestra 
" doborowa. SET 

— Кою Połonistów USB. W niedzielę dnia 

19 listopada o godz. 1l-tej w lokalu Seminar- 

jum Połonistycznego odbędzie sie zebranię Sek- 
cji badań literackich. Porządek dzienny: 1) pro- 
gram pracy na bieżący rok akademicki, 2) dys- 
kusja na temat: „Zagadnienie problematyki w 
dziele literackiem". Dyskusję zagaja kol. M. 
Rzeuska. Goście b. mile widziani. 

— Zarząd Koła Rolników Stud, USB po- 
„ daje do wiadomości członków, iż w niedzielę 

dnia 19 bm. w sali Anatomii Porównawczej o 
-" godz. 15,30 w pierwszym terminie, o godz. 16- 

tej w drugim, odbędzie się Walne Zebranie 
członków o charakterze sprawozdawczo - wy- 
borczym. 

— Zarząd A, K. M. zawiadamia, że, dnia 
_ 19. XI. b. r. odbędzie się Zebranie Ogólne w 

lokalu koła (Wielka 64). 

Zebranie będzie poprzedzone Mszą św. 
w kaplicy o godz. 9-tej. 

Obecność członków konieczna. 

Goście mile widziani!. 

— $. К. М. А. „Odrodzenie“ Komunikuje 
- że dnia 19 b. m. o godz. 10.30 w lokalu Koła 

Prawników (Zamkowa 11) odbędzie się ze- 
branie dyskusyjne z referatem pr. ks. H. Hle- 
bowicza p. t.: „Młody ruch wobec problemów 
dobra i zła”. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
— Zebranie Sekcji Wyrobienia Wewnętrz- 

dego Sodalicji Marjańskiej Akademików odbę- 
dzie się dnia 19 b. m. o godz. 16 w lokału soda- 
licyjnym (ul. Wielka 64). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zebranie członków Stow. Właści- 

cieli restauracyj i hoteli. W ubiegłym tygodniu 
odbyło się Wałne doroczne sprawozdawcze ze- 
branie członków Stowarzyszenia Właścicieli Za- 
kładów Restauracyjnych w Wilnie, przy udziale 
wszystkich członków. 

Po zagajeniu zebrania przez p. Edmunda 
Kowalskiego i wyborze przewodniczącego w 0- 
sobie p. Krupieńczyka, przystąpiono do obrad. 
P. prezes Kowalski szczegółowo przedstawił ze- 
branym działalność zarządu i stowarzyszenia za 
rok ubiegły oraz nakreślił plan działalności na 
rok następny. P. prezes Kowalski zaznaczył, że 
choć stowarzyszenie nasze nie jest liczne, oka- 
zuje żywą działalność społeczną i stale wystę- 
puje w sprawach obrony swoich członków. Spra 
wozdanie przyjęto jednogłośnie bez zastrzeżeń 
i wyrażono podziękowanie p. prezesowi Kowal- 
skiemu za dotychczasowe przewodnictwo w sto- 
warzyszeniu, którego członkowie przeżywają о- 
becnie bardzo dotkliwy zastój w swoich przed- 
siębiorstwach i z trudnością wywiązują się ze 
swoich zobowiązań, podatkowych i innych. Ró- 
wnież przyjęto bez zastrzeżeń sprawozdanie 

budżet stowarzyszenia na rok 1933-34. Przystą- 

sŁOWO 
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piono do wyborów i jednogłośnie wybrano do- 

tychczasowy zarząd z p. prezesem Edmundem 

Kowalskim na czele. Po omówieniu bieżących 

spraw: przewodniczący zamknął obrady. 

RÓŻNE 

— Uczmy się ratować siebie. Każdy musi 

umieć zachować się na wypadek ataku gazowe- 

go. Każdy musi wiedzieć, jak ratować siebie i 

swoich bliskich. Każdy musi sobie uprzytomnić, 

że wojna przyszłości nie zna frontu, że każdy 
obywatel, w mundurze, czy w cywilnem ubra- 

niu, mężczyzna czy kobieta, dorosły czy dziec- 

ko, jednakowo są zagrożeni. Uczmy się jak na- 

leży uniknąć niebezpieczeństwa. Zapisujmy się 

na kursy ratownictwa przeciwgazowego, orga- 

nizowane przez Czerwony Krzyż. Kurs obejmu- 

je 6 godzin wykładowych. Zapisy przyjmuje i 

informacyj udziela biuro Czerwonego Krzyża, 
przy ul. Tatarskiej 5, w godz. od 9—14-tej. — 
Wykładać będą pp. prof. USB Sergjusz Sien- 
'galewicz, p. mjr. Kamiński i dr. med. Rosset— 
adjunkt I-szej Kliniki Chor. Wewn. USB.. 

— III-cia Wystawa Fotografiki pod protek- 
toratem JWPana Wojewody Wileńskiego. — 
Otwarcie wystawy, obejmującej około 300 o- 

brazów najwybitniejszych fotografików z całej 
Polski, nastąpi w dniu 19 listopada br. o godz. 
12-tej w Pałacu reprezentacyjnym (Uniwersy- 
tecka 8, gmach Muzeum, wejście przez główną 

bramę na lewo). Zwiedzanie wystawy w dniu 
otwarcia od godz. l-szej, w pozostałe niedziele 

od godz. 12-tej do godz. 8 wiecz., a w dnie 

powszednie od godz. 4-tej do 7,30 wiecz. 
— Zarząd Związku Zawodowego Pracowni. 

ków Inżynieryjnych w Wilnie podaje do wiado- 
mości członków, iż po letnim sezonie rozpoczął 

normalne urzędowanie z dniem 15 bm. w lo- 
kalu własnym przy ul. Wieikiej 34—6. 

— ZachOrowania zakaźne, W dniach od 5- 
go do ll-go listopada br. na terenie Wileńsz- 
czyzny zanotowano: 

4 wypadki duru brzusznego (w tem jeden 
śmiertelny), 6 wypadków duru plamistego, 30 
płonicy, 7 błonicy, 39 odry, 5 róży (1 šmier- 
telny), 8 krztuśca, 14 gruźlicy (1 śmiertelny), 
53 jaglicy, I zapalenia opon mózgowych, 1 о- 
spy wietrznej. 

— JEDYNA KOMPOZYCJA. Zawierając, 
tylko składniki naturalne bez domieszek che- 
micznych, woda toaletowa 5 Fleurs - Forwil jest 
o niezwykłej balsamiczności i subtelnym zapa- 
chu, jedyną w swoim rodzaju kompozycją. 

BALE I ZABAWY 
— Sobótka ZOR. Zarząd Koła Wileńskiego 

ZOR podaje do wiadomości, iż w dniu 18 bm. 
w lokału związkowym przy ul. Mickiewicza 22a 
m. 4, odbędzie się druga z rzędu sobótka towa- 
rzyska ZOR, na którą zaprasza członków z ro- 
dzinami i wprowadzonych gości. Zaproszenia 
w sekretarjacie Koła. Wstęp członkom 1 zł., za- 
proszeni zł. 1,50. 

TEATR I MUZYKĄ 
= TEATR MIEJSKI POHULANKA. „Dzia- 
— Premjera! Dziś, w sobotę 18 bm. o g 

8 ww Teatrze Miejskim na Pohulance odbę- 
dzie się uroczysta premjera „Dziadėw“ у rewe- 
lacyjnej inscenizacji Leona Schillera, w deko- 
racjąch Andrzeja Pronaszki, z muzyką specjal- 
nie dobraną z dzieł Mozarta, Beethovena, Cho- 
Dina, Pergolesiego, Moniuszki, Paderewskiego, 
гоа2 о@ motywów ludowych. W wykonaniu ar- 
cydzieła Mickiewiczowskiego bierze udział cały 
zespół Teatru Miejskiego, zwiększone zespoły 
chórów i statystów. 

Teatr Objazdowy gra doskonałą komedję 
St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba — 
dziś 18 bm. w Nowogródku, jutro 19 bm. w 
Nieświeżu. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, sobota 18 b. 
m. (pocz. seansów o godz. 4-tej), doskonały 
film „Królewski kochanek". Na scenie arcywe- 
soła aktówka „Chrapanie na rozkaz”. 

— Teatr muzyczny „LUTNIA*. „Czar wai- 
ca“. Dziš wraca na repertuar jedna z najpopu- 
larniejszych operetek Oskara Strausa „Czar wal- 
ca", której pubiiczność słucha z zachwytem, za- 
równo gry aktorskiej, jak i przepięknych melo- 
dyj. Ceny zniżone. 

, Dzisiejsza pópołudniówka dla dzieci Ó sierotce Dorotce"... bajkę fantastyczną W. Sta- 
nisławskiej, wysnutą z prawdziwego natchnie- nia i umiłowania duszy dziecka, dziś Teatr „Lu- 
tnia“ przedstawi przed oczyma młodocianych 
„widzów. Udział biorą artyści: Dunin-Rychłow- 

MAŻ CZIECI I WNU*I. 

Jak płacić zobowiązania dsiarowe 
WILNO. Sąd Najwyższy wydał ostat- kursie dla płatności zobowiązania. Doty- 

nio oczekiwane od dawna orzeczenie w czy to wypadku, gdy dłużnik honoruje 
sprawie uregulowania wierzytelności do- swoje zobowiązania dolarowe w terminie 
larowycn S. N. orzekł mianowicie, że płatności. Gdy bowiem zwleka z zapła- wszelkie wierzyteiności dołarowe należy tą zobowiązania, wierzyciel ma prawo 
uiszczać tylko w dolarach i to w tej żądać odszkodowania za straty kursowe 
samej kwocie, na jaką dokument lub wek powstałe wskutek niedotrzymania ter- sel opiewał, ewentualnie w złotych po minu. 

Rrboty na górze Zamkowej 
WILNO. Onegdaj na górze Zamkowej 

rozpoczęto roboty przy odkopywaniu dolnej 
części baszty zamkowej. Roboty te są prowa- 
dzone z wielką ostrożnością, gdy gwałtowne 
odkopanie zamku może spowodować runięcia 
baszty. Jednocześnie kierownictwo tych ro- 

bót (urząd konserwatorski) odremontowało je 
dyne autentyczne okno na baszcie, jakie do 
dziś dnia zachowało się. Okno to znajduje się 
w górnej części zamku od strony miasta. 

Odkopywanie zamku potrwa, jak się 
dowiadujemy, czas dłuższy. 

J. E. ks. biskup pslowy W. P. 
przybywa na Wileńszczyznę 

Dnia 19 b.m. o godz. 8.20 przybywa z War 
szawy J.E. ks. biskup Józef Gawlina do N. 
Wilejki, by dokonać póświęcenia kamienia 
węgielnego pod nowobudujący się kościół gar 
nizonowy pod wezwaniem Św. Stanisława Ko- 
stki. 

Piękną tradycję naszych przodków sław 
nych rycerzy kresowych kontynnują, pielę- 
gnują nasze pułki wileńskie. Tak jak tamci 
po odniesionych zwycięstwach wznosili ex vo- 
to przepiękne Świątynie, tak i spadkobiercy 
ich sławy w 15-lecie swego istnienia wznoszą 
jakby ex voto kościół ku czci Bożej pod we- 
zwaniem św. Stanisława Kostki, Patrona na- 
szej młodzieży. Piękny wzór do naśladowa- 
nia będzie miała nasza młodzież kresowa. 

Na ścianach świątyni zostaną umieszczo- 
ne marmurowe tablice z wypisanemi imiona- 
mi poległych bohaterską śmiercią żołnierzy 
85 p.p. Strzelców Wileńskich, 13 pułku uła- 
nów Wileńskich i 19 pułku artylerji lekkiej, 
Kościół ten będzie przeto wspaniałym pomni- 
kiem ku czci bohaterów ukochanych Dzieci | s - + ь Ё 
Wilna i Wileńszczyzmy, którzy okryli chwałą _Wileńszczy. РО Dore Arcybiskupa we 2 
na tylu polach walk nasze stołeczne miasto i EPL pyatało ua emo ks S ю |. katolickiego i jak wypada uczeić Największe 

Jak to u nas inaczej, inaczej jak zamego>NOJ 
szych wschodnich i zachodnich 
Tam niszezą świątynie Pańskie, a naszą zwy- 
cięska armja je wznosi. Tam  apostarja, 
walka z religją, a u nas odbudowanie ojczy- 
zny zaczyna się od zakładania fundamentów 
pod Domy Boże, buduje się ściany gnachi 
ojezystego na niewzruszonych podstawach — 
zasadach ewangelicznych. 

Liczne świątynie wzniesione, odrestauro- 
wane, lub wznoszone przez wojsko jaknaj- 
chlubniej świadczą o jego duchu, o ideałach 
naszych dowódców i żołnierzy. Nie szezę- 
dzą ofiar na Domy Boże, nasi Najwyżsi Do- 

Ostateczne wyniki wyborów 
do rad gromadzkich na Wileńszczyźnie 

WILNO. W akcji wyborczej do rad gro- mandatów, z ó w pów. brasławskim przy- 
miadzkich w dniu 16 bm. na terenie wojewódz- padło 212 mandatów, w dziśnieńskim 60, w mo. 
twa wileńskiego brało udział 48 gromad, stano- łodeczańskim 290, w oszmiańskim 64, w postaw- więsuch 154 okręgi, o 886 mandatach. W 147 skim 110, w święciańskim 68, w wilejskim 72, 
okręgach nie odbył się głosowanie z powodu Przeciętna frekwencja wynosiła 50 procent, — 

Nadmięnić nalęży, iż w dniu 16 bm. akcja wy- złożenia jednej tylko listy BBWR. Głosowanie 
jawne Odbyło się w 4 okręgach, tajne za w 8 bółcza zakończyła się całkowicie w powiecie 
okręgach; w tych 7 okręgach większość man- Oszmiańskim, przyczem wybrano ogółem 1408 
datów przypadła BBWR, opozycja zaś uzyskała radnych. ; 

  

wódcy, ani brać szeregowa, co im chlubę 
przynosi wobec obecnego i przyszłych poko- 
leń. Przykład ofiarności na ten zbożny cel 
a zwycięski Wódz Marszałek Józef Piłsud 
ski. 

Po nabożeństwie Arcypasterz W. P. ut 
dzieli żołnierzom Sakramentu Bierzmowania, 
a następnie dokona poświęcenia kamienia wę- 
gielnego w obecności wojska i zebranej lu- 
dności cywilnej., * 

Z N. Wilejki uda się dnia 20 b.m. J.E. 
Biskup Polowy na wizytację pasterską do 23 
pułku ułanów grodzieńskich w Podbrodziu, 
oraz do pobliskich oddziałów KOP, 

J. E. Ks. Biskup Gawlina powrócił świe- 
żo z Rzymu, gdzie bawił przeszło miesiąc 
skąd przywiózł błogosławiaństwo Ojca św. 
dla wojska polskiego i złoty medal jubileu- 
szowy dla Marszałka Józefa _ Piłsudskiego. 
Ks. Biskup podzieli się wrażeniami z podró- 
ży do Wiecznego Miasta z naszemi Korpusa- 
mi Ofieerskienit. į 

-go Zwierzehnika Duchownego 
ska. + 
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a S tów. Ogółem zatem BBWR uzyskał 876 REZ „dziecięcy, oraz balet Sawiny-Dolskiej.. = Ё : = 
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Jutro, w niedzielę trzy widowiska: o g. 12,30 poranek specjalny dla dzieci, bajka Stanisław- skiej „O sierotce Dorotce"... z Wyrwicz-Wich- rowskim na czele. Ceny najnižsze, O g. 4-tej pop. i 8,15 w. po cenach zniżonych, wystawiona z przepychem operetka Strausa „Czar walca” w premjerowej obsadzie. 
‚ — Chór rosyjski w sali Konserwatorjum, — Dziś 18 i jutro 19 bm. występy Chóru Rosyj- skiego pod dyrekcją Eugenjusza Kryłowa, przy udziale znakomitego tenora-solisty Opery Ro- syjskiej w Paryżu, W programie pieśni syberyj- skich włóczęgów, Wołgi, Bajkału, Donu pio- senki ludowe, charakterystyczne, nastrojowe. hu 

iej ; 
asa romanse cygańskie. Bilety do na. O zasadniczej koncepcji projektowanych EJ kę był mó oł: ycia w kasie konserwatorjum robót dowiedzą i : Тажная ой 4 procy tell a 

Go Aga ze bez IE ję 7 się nasi Czytelnicy z arty Zawsze wzywał do pracy nad wpajaniem > e a JĄ KINACH kułu Prezesa Komitetu Geologicznego, prof. n:oralności, która jest podstawą istnienia spo AN — Pożegnanie z i ieczysława 
Ё тр x : : 3 

„ASP ienas е „Bronių * М Limanowskiego który umie- łeczeństw, bezinteresowność cenił bardzo, a ści wiza mumerze naszego pisma. honor jeszcze więcej. CASINO — Szalona noe yw MZ A Pan Medard Hetman-Hemnański aż 8-miu ROXY — Sekretarka osobista c S TIENTOS ERENEGSA organizacjom brzeskim hetmanił a na. ławie LUX — Człowiek - małpa. Przy dziecku była kartka z napisem: „Proszę DZE znalazł się za zdefraudowanie... 
WYPADKI I KRADZIEŻE. państwa mojem dzieckiem zaopiekować się, za- 5,24 | с — maszynę do pisania, Z lokalu nim ja trochę dojdę do zdrowia, niech bedzie + В рг’:е‘[і) laty drobnych urzędnikiem po- Kursów Handlowych przy ul. Rudnickiej Nr. 6 tym medalikiem, polka, niechrzczona”. Podrzut- © 2 в aa dy ac OE mieznan' Sprawcy skradli maszynę do pisania ka umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. a kz di PE firmy „Underwood“ Nr. 125 ааНОа 250 > 0 działacz społeczny. 

złotych. 3598 — Miła sublokatorka. Lubnosiówna Geno- , W Sądzie Okręgowym, z właściwym  so- S 3 Sia nis wefa, sublokatorka Szerman Rozy (Nowogródz- bie tupetem nie przyznał się, że jest Hermań- 

Nr. 6a przy ulicy Subocz znaleziono podrzutka, 

Prace na Polesiu 
Zaprojektowane na ołbrzymią skalę zmierzające. do osiszenia bit piłalddi po- DEFRAUDANT — MORALIZATOR 

woli, ale wytrwale posuwają się naprzód. — — w Brześciu Litewskim konsternacja, 
Obecnie prowadzą się gruntowne badania te. "ef Pepi sze KI miły, uczynny, przystojny i ktoby renu według planu OE Geologicznego, pomyślał, że to defraudant. 2 którego skład jest następujący: Prezes: „ Do bractwa różańcowego należał, wszyst 
Limanowski, członkowie prof. Rydzewski z kie organizacje społeczne dobijały się o niego Wilna, prof. Lencewicz z Poznania, i prof. Pa- Žako że był wypróbowanym działaczem i fi- : ; antropem. Zdawało się, że nietylko cudz. włowski z Poznania. nie weźmie, lecz jeszcze i ze swego daje. 

Z SĄDÓW 
  

Ka 20), Gadki ina dejsikadk nało: slRiaskie skim z Dzisny mimo, że miał przed soba . 2. ° ‚ swych b. kolegów, którzy go ali. płci żeńskiej w wieku około dwóch tygodni. wartości 27 zł. Lubnosiównę zatrzymano. kasa Olaf. Pas a wyrok 
2——7——————>—2———————— ———— —— Viervszej instancji, skazujący Hermańskiego $ h Ii sejf mę tę do Mt Bega PZ 

amo ójstwo po cjanta Przesunięcie terminu 
WILNO. Wczoraj w nocy popełnił samo- dem rozpaczliwego kroku, ,był przypuszczal- ROZLOSOWANIA OBRAZÓW ZAOFIARO— 

bójstwo wystrzałem w usta przodownik poli- nie roztrój nerwowy. Zmarły pozostawił żo- WNYCH NA POŻYCZKĘ NAR. 
cji śledczej Franciszek Szczęśniak lat 38, za- nę i dwoje małych dzieci. Wileński Wojewódzki Pracowniczy Ko- mieszkały przy ul. Tuskulańskiej 12. Powo- mitet Pożyczki Narodowej podaje do ogólnej 

wiadomości, iż termin rozlosowania 20 obra- 

Wichura na Jeziorze Narocz i iriloss Xn 
nych, na Pożyczkę Narodową, У 

№е№№*№№ч-№*:№№№щфщз)‚п'№ technicznych został backich. brzegu. a przesunięty na dzień 3-XII 1933 r. jako osta 
Dwaj bracia Łukaszewicze, którzy zdołali 

zów, zaofiarowanych przez Wil. Towarzy- 

WILNO. Podczas onegdajszej wichury na dostać się spowrotem do łodzi, przez 3 godziny na dzień 19 listopada r.b. (Sala BBWR św. 

teczny. Komitet. 

  

  R -



  

| grodźięhzka 
— Qdnawianie Zamku. Pod protektoratem 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 

Mościckiego i Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego oraz pod honorowem przewodnictwem p. 

" Marjana Łyndram-Kościałkowskiego, wojewody 

białostockiego, Wojewódzki Komitet Uczczenia 
Króla Stefana Batorego z siedzibą w G'odnie, w 
związku z przypadającą w roku bieżącym 403)- 

ną rocznicą urodzin i w roku 1936 350-tą rocz- 

nicą zgonu Wielkiego Króła w Grodnie, prag- 

nąc przyczynić się do wiekopomnego i godnego 

uwiecznienia pamięci jego bohaterskich i twór- 

czych czynów, zamierza dawną siedzibę króła 

Stefana Batorego i Sejmów Rzecżypospołitej — 
Królewski Zamek Stary w Grodnie — doprowa- 

dzić do należytego wyglądu z przeznaczeniem 

na siedzibę Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 

jednoczesnem umieszczeniem w tym Zamku 

skarbnicy pamiątek krajowych — Muzeum Wo- 

jewódzkiego. 
Prace swe zamierza Komitet wykonać w cią 

gu 3 lat, czyli do roku 1936. W roku bieżącym 

uroczystości odbędą się w dniach 25 i 26 listo- 

pada w obecności Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej. ь 

— „Tydzien Dziecka“. Pod honorowym pro 

tektoratem wojewody białostockiego Władysła- 

wa Zyndram-Kościałkowskiego rozpoczął się w 

Grodnie „Tydzień Dziecka”. 
Celem zorganizowanego „Tygodnia" jest u- 

możliwienie poprawy losu biednej dziatwie. 

— Wiadukt na trakcie im. Marszałka Piłsud 
skiego. W przyszłym sezonie budowlanym Za- 

rząd Drogowy w Grodnie przystępuje do budo- 
wy wiaduktu na trakcie im. Marszałka Piłsud- 

skiego (Grodno — Wilno). 
Roboty przygotowawcze są już na ukoń- 

czeniu. 

— Nagroda za wskazanie fub ujęcie za- 
bójcy. Komenda Wojewódzka P. P. przezna- 
czyła 1000 złotych nagrody za ujęcie lub 

wskazanie zabójcy sierżanta 81 p. p. Anto- 
niego Kojdy, co miało miejsce w Grodnie 
przy ul. Podolnej w dniu 16 kwietnia b. r. 

Jak już podawaliśmy w swoim czasie, Ś. p. 

Kojda zastrzełony został będąc w swym mie- 

szkaniu. # 
— Usiłowanie samobójstwa. W dniu 15 b. 

m, usiłowała popełnić samobójstwo przez wy- 

picie esencji octowej Adasiuk Marja (Podol- 

na 30). Denatkę po udzieleniu pierwszej pomocy 
lekarskiej w domu przewieziono do szpitała 
Miejskiego. Przyczyną rozpaczliwego kroku był 
rozstrój nerwowy. R 

nówoqtódzka 
— Urzędowa. W dniu 17 bm. p. wojewoda 

Świderski przyjął pp: mjra Naimskiego, wice- 

prokuratora O. Klasse, insp. Zakrzewskiego, Wie 
senfelda i p. Saka, naczelnika urzędu pocztowe 

go w Baranowiczach. Ё 

— Konierencja pracowników oświatowych 
wojew. nowogródzkiego. Program zapowiadanej 
przez nas konferencji pracowników oświatowych 

z terenu województwa nowogródzkiego w spra- 

wie pracy w zespołach teatralnych i chórach lu- 

dowych, organizowanej z inicjatywy Wileńskie- 

go Związku Teatrów i Chórów Ludowych, w 

dniu 19 bm. jest następujący: 

1) Zagajenie i wybór prezydjum, 2) powi- 

tania, 3) „Rola społeczno - oświatowa teatrów 

i chórów ludowych” — referat p. jędrzeja Cier- 

niaka, ministerjalnego wizyt. szkół, 4) „Zada- 
nia Wileńskiego Związku Teatrów i Chórów Lu 
dowych" p. Edwarda Stubiedo, prezesa tejże 
organizacji, 5) „Organizacja pracy w zespo- 
łach* — referat p. Jana Adamskiego, 6) insce- 
nizacje i.produkcje chórów, 7) mamknięcie konfe 
rencji. Początek konferencji o godzinie 12,30. 

Konferencja odbędzie się w sali teatru miejsk. 

— Wypadek samochodowy. W dniu 15 bm. 
autobus powracający z pasażerami z Nowojelni 

do Nowogródka, wskutek defektu w łożysku kie 
rownicy wjechał do rowu, wskutek czego jeden 
z pasażerów, Jakob Ajzikowicz (zaułek Gro- 
dzieński Nr. 10 w Nowogródku) odniósł lekkie 

obrażenia ciała. Zauważyć należy, że prowadzą- 

cy autobus szofer, Kozłowski Edward, posiada 

jedynie zielone prawo jazdy. 

— Spłoszeni złodzieje. W dniu 15 bm. póź- 

  

ną nocą, mieszkaniec wsi Strumiłowszczyzna, ; 

gm. poczapowskiej, Kromieniewski jan, usłyszał y 

w swoich zabudowaniach podejrzane szmery, 
wobec czego zmobilizował domowników i zro- 

„bił wypad z mieszkania do zabudowań, wypła- 
szając kilku amatorów cudzej własności, którzy 

  

LARL DLRR LIGGERS 

Chińczyk — 
— Właśnie, właśnie! — ucieszył się Lof- 

ton.— Ja też tak myślę. Poco mielibyśmy wspo 
minać o naszych podejrzeniach przed osobami 
z naszej grupy? Toby rozbiło naszą partję i 
rozpędziło na cztery wiatry jej członków. A 
przecież nie byłoby to w pańskim interesie, 
chyba pan wolałby, żebyśmy pozostali skleje- 
ni wszyscy razem, dopóki pan nie wyjaśni ta- 
jemnicy ? 

Duff uśmiechnął się ponuro. 
— Pan wywodzi to wszystko bardzo lo- 

gicznie i przekonywująco, doktorze. Chciałbym 
znów zebrać wszystkich pana „pupilów** ra- 

zem i pogawędzić z niemi, a potem zobaczę, 
eo się da zrobić z tutejszą policją. 

Lofton odszedł, a Duff patrzał za nim w 
zamyśleniu. Potem spojrzał na Mrs. Luce. 

— Więc Honywood twierdził, że Lofton 
nie jest odpowiednią osobą do przechowywa- 
nia jego koperty? 

Kiwnęła głową 2 moenem przekonaniem. 

— Wypowiedział to bardzo wyraźnie. 
Do hallu weszła Pamela Potter i Marek 

Kennaway. Duff ukłonił się i podszedł do 
mich. Oni również przyśpieszyli kroku. 

— Inspektor Duff! — zawołała dziewczy- 

na, z widocznem zadowoleniem. — Jak mi mi- 
ło ujrzeć pana znów.. * 

— Hello, „Misę Pamelo, Mr. 
państwo wracają z przechadzki ? 

— Tak, — odpowiedziała amerykanka, — 
Udało się nam uniknąć naszego bystrookiego 
„Maperon'* i pospacerować po wybrzeżu. 

* Kennaway, 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

wyprowadzili wóz, załadowali nań sieczkarnię, 

parę worków żyta i zamierzali ujść z łupem. — 
W czasie akcji Kromieniewskiego, uchodzący 

przed pościgiem złodzieje oddałi jeden strzał, 

lecz na szczęście chybili. Policja jest już na tro- 
pie złodziei. 

  

— Organizacyjne zebranie Dni Przeciwgru 
źliczych. W dniu 19 listopada o godz. 16-tej 
w lokalu Magistratu odbędzie się o i j 
ne zebranie „Komitetu Dni Pr 
czych'*. 

— Zimno, mróz — trzeba się zaopatrzyć. 

W dniu 12 jistopada mieszkańcowi wsi Łotni- 
cze gm. Mołczadź Aleksandrowi Leszko skra- 
dziono kożuch wartości 30 zł. 

— Skradziono żyto. W n 

   

y na 14 listo- 

    

pada mieszkańcowi wsi & any gm. Mot- 

czadź z zamkniętej stodoły skradziono żyto 
wartości 30 zł. 

Nie długo cieszył się złodziej zdobyczą, 

    

gdyż na drugi dz polieja nstaliła, że kra- 

dzieży dokonali mieszkańcy tejże wsi Deuman 
Adam i Deuman Włodzimierz, u których 
skradzione żyto odnaleziono. 

-— Pożar. W nocy na 14 listopada we 
wsi Czernichów gm. Wolna powstał pożar w 
zabudowaniach Marji Gryszan, wskutek czego 
spaliła się stodoła z tegorocznemi zbiorami 
oraz obora i 5 świń, 1 krowa, 2 jałówki, 2 
owce, koń oraz narzędzia rolnicze. Przyczy- 

na pożaru narazie nie ustalona. Wypadku z 
Indžmi nie było. 

Aoniširka 
— Odpust w Byteniu. W dniu 12 b. m. 

w kościele rzymsko - katolickim w Byteniu 
odbył się odpust ku czci św. Józefata Ar- 

cybiskupa ówczesnego  Ihumena klasztoru 

OO. Bazyljanów w Byteniu. Oprócz miejsco- 
wego ks. Proboszcza w uroczystości wzięło 
udział 4-ch innych księży obrządku rzym- 

sko - katolickiego. : 

— WyrOki sądowe. Sąd Okręgowy w Grod- 
nie na sesji wyjazdowej w Słonimie rozpatry- 

wał sprawę mieszkańca wsi Czepielewo gminy 

szydłowickiej -- Bondarowicza Aleksego — 05- 
karżonego o to, że w czasie gaszenia pożaru 
w os. Ałbertyn wypowiedział się pod 

adresem jednego ze strażaków „polacka mor- 

da“. 
(Po zbadaniu świadków Sad wydał wyrok 

skazujący Bondarowicza па 2 miesiące aresztu 
z zawieszeniem wykonania kary na okres 2-ch 
lat. 

pm 

W KILKU WIERSZACH. 
W dniu 18 bm. o godz. 10 w lokalu Okrę- 

gowego Ośrodka W. F. odbędzie się pokaz le- 
kcji bokserskiej oraz wolne walki 2-wu tyg0- 
dniowego kursu bokserskiego. 

DOW 2 1. 

" W niedzielę odbędzie się we Lwowie ju- 
bileusz 25-letniej pracy na polu  dziennikar- 
stwa sportowego prof. Wacka, znanego w swo 
im ezasie sportowca, zasłażonego działacza i 

wytrawnego publicysty sportowego. 
W ramach jubileuszu odbędą się różne 

imprezy sportowe, a lwowsey dziennikarze or- 

ganizują specjalne zebranie koleżeńskie. 

  

  

+ * * 

Polski Żwiązek Piłki Nożnej otrzymał za- 
wiadomienie, że dwa francuskie kluby piłki 
nożnej „Excelsior Roubaix" (mistrz 1933) i 
„Stade Rennais" zamierzają zorganizować w 
Polsce w okresie od 15 maja do 15 czerwca 

1934 roku, zawody z drużynami polskiemi. 
Kluby, które zamierzają skorzystać z owych 

propozycyj winny do dnia 2 grudnia r. b. 

zawiadomić o tem Ligę Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

Do dnia 21 stycznia w Paryżu reprezen- 
tacja Połski południowej wakzyć będzie z re- 
prezentacją Paryża. 

“+ 

Dyrektor Międzynarodowego Biura Skautów 

w Londynie, sir Herbert Martin, zwrócił sio 
do Naczelnietwa Harcerstwa Polskiego ż pro- 

+ o instrukcje i wskazówki do organizowa- 
a ruchu szybowcowego wśród skautów an- 

gielskich. 

Jest to jeszcze jeden sukces, jaki odniost: 

wyprawa harcerzy polskich na tegoroczny 
zlot międzynarodowy w Gódóllóć na Węgrzech. 

   
   

  

   

ча 

21) 

Zwyciezca 
Wszystko tu jest niebiańskie, przynajmniej 
tak mi się wydaje. A. powietrze, gotowa. jeste:a 

uznać, za równie wzmacniające, jak powietrze 
Północnych Wybrzeży, w Massachusetts! 

Kennaway wzruszył ramionami i chciał 
coś powiedzieć, gdy ukazał się Mr. Tait. Zbli- 
żał się szybkiemi krokami, z twarzą purpuro- 
wą, co nie było dobrą oznaką dla człowieka 
chorego na serce. 

— Gdzie, do djabła, o, hello, Mr. Duff, 
— przerwał sobie, — gdzie, do djabła pan gi- 
nie, Kennaway ? 

*— Młody amerykanin poczerwieniał gwa 
łtownie. 

— Byłem na spacerze z Miss Pamelą, — 
powiedział cicho.. 

— No tak, pan to zrobił, naturalnie, zosta 
wiając mnie samego z całym tym kramem 
przebierania się. Czy pan pomyślał o tem? Ma 
siałem sam zawiązać krawat, — to mówiąc 
szarpał fantastyczny wązeł koło szyi. — Pa- 
trzcie na tą przeklętą szmatę, nigdy nie u- 
miem tego zawiązać ! 

— Nie byłem uprzedzony, — Kennaway 
podniósł głos, — że zostałem zaangażowany 
na lokaja. 

— Pan wiedział doskonale na kogo pan 
był angażowany. Miał mi pan towarzyszyć. 
Jeżeli Miss Potter potrzebuje „kompanjona'', 
to niech sobie go najmie! 

— Tego rodzaju usługi, — zaczął gorąco 
Kennaway, — nie wszyscy. 

  

  

  

ma FiLmMOWEJ TAŚMIE Wkrótce HELIOS ROZENTUZJAZMUJE CAŁE WILNO! 
„KRÓLEWSKI KOCHANEK'' I „CHRAPA 

NIE NA ROZKAZ'' 
„Parada miłości'* znalazła swój odpowie- 

dnik „na poważno*'. Fabuła „Królewskiego 
kochanka** jest niemal powtórzeniem tamtej 

   operetki — oczywiście z pewnemi zmianami 
i odchyleniami. I tu i tam piękna królowa 
upodobał: bie przystojnego młodziana. I tu 

      

   

i tam książę małżonek ma kłopoty, — tylko, 

że odmiennego rodzaju. I tu i tam rzecz 
> sie w bajkowem królestwie, nieozna- 

„onem dotychczas widocznie przez pomyłkę, 
na mapie. Itu i tam wreszcie mamy moż- 

ność podziwiać amerykański tupet w malowa- 
niu owego tajemniczego królestwa, gdzie kró- 
lowa nazywa się Nadia (?) a marszałek dwo- 
ru Krisz (może Grisza?). — Razem z ten: 

wszystkiem „Królewski kochanek'* ma. sporo 

uroku i sentymentu. Para kochanków Clau- 
dette Colbert i Fryderyk March "napewno 
wszystkim się podoba, zarówno dzięki swym 
walorom zewnętrznym jak i dzięki doskona- 
łej grze. Te dwie gwiazdy głównie upiększa- 
ją film i podnoszą jego wartość. 

Na scenie „dowcip marynarski'* z chra- 
paniem. Dowcipnisiem jest p. Borski a „chra- 

paczem'* p. Janowski. Stroną pokrzywdzo- 
ną miała być p. Stanisławska, ale się nie da- 
ła. w ostatecznym rozrachunku odniosła 

zwycięstwo. Tad. C. 

    

7.00 — Czas. 
11.30 — Przegląd prasy 

11.50 — Muzyka z płyt. 

11.57 — Czas. 
15.25 — Program dzienny 

15.30 — Giełda rołn 

15.40 — Chwilka strzelecka. 

15.50 — Muzyka żydowska (płyty). 
16.00 — Audycja dla chorych. 

16.40 — Francuski. 
16.55 — Rozmait. 
17.00 — Tygodnik litewski. 
17.15 — Koncert organowy 
17.50 — Przegląd prasy. 
18.00 — Odczyt . 
18.20 — Koncert. 

18.55 — Sylwety Akad. Literatury IX — 

Prof. Tadeusz Zieliński — wygł. prof. B. Przy- 
chocki. 

19.10 — Kwadrans akademicki. 
19.20 — Koncert muzyki łotewskiej. 
20.50 — Sport. 

20.57 — Dziennik wieczorny. 

21,05 — Skrzynka techniczna. 

21.20 — Koncert chopinowski. 
22.00 — Odczyt. 
22.15 — Muzyka lekka. 

23.00 Kom. meteor. 
23.05 Muzyka taneczna 

Pb i i YARO RAW AERO 

  

PUDER O SUBTELNYM 
TRWAŁYM ZAPACHU 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 
siłających pudry o łudząco podobnych opako- 
wanmiach i nazwach, sprzedawać zamiast огу- 

ginalnego 5 Fleurs Forvil Paris, 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvil Paris posiada 

napis na denku 

„POÓUUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody ko- 
lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz 

inne zapachy. 

  

  

vs AL) i is HEAT 

PACZKI dg R i 
odzieżowe UÓ BS 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
| Wilno, ui. Mickiewicza Nr. 1.     

ETOZRZZEZEA, $ 

— Chwileczkę.. — Pamela Potter wystą- 
piła naprzód z ugodowym uśmiechem, — Niech 
mni pan pozwoli poprawić ten krawat... o tak, 
już jest lepiej. Niech pan zajrzy do lustra i 

przekona się. — Tait złagodniał nieco, nie 
mógł dać sobie rady z tą dziewczyną! Ale 
wciąż jeszcze zezował w stronę ehłopea. Nagle 
zawrócił się i odszedł. 

— Przepraszam, Mr. Tait, — zatrzymał 
Duff, — wszyscy uczęstnicy wycieczki są pro- 

szeni do saloniku na dole, dla rozmówienia 

się ze mną. 

Tait zawrócił się na pięcie. 
— A to poco? Znowu te wasze przeklęte 

śledztwo? Może pan marnować czas innych, 
ale nie mój, nie mój, sir! Pan jest niedołęgą 
Inspektorze, nieumiejętny niezdara! Zauważy 
łem to już w Londynie. Dokąd z tem zajdzie- 
my ? Do piekła z temi waszemi zebraniami! — 
odwrócił się i zrobił parę kroków. Twarz miał 
zamów zmienioną, zawrócił: Proszę mi wyba- 
czyć, panie Inspektorze, przykro mi bardzo! 
To wszystko moje nerwy i nieprawidłowe ci- 
śnienie krwi. Doprawdy, sam nie wiem, co mó 
wię! 

— Nie nie szkodzi, — uspakajał Duff, — 
ja to rozumiem. Proszę tędy, proszę... 

— Ja zaczekam tam, — zgodził się potu- 
Inie Tait, — Czy idziecie ze mną, Marku? 

Młody człowiek wahał się, ale wzruszył 
ramionami i poszedł za swym  chlebodawcą. 
Za niemi ruszyły Mrs. Luce i Pamela Potter. 
Duff tymczasem załatwiał hotelowe formalno 
ści. W biurze natknął się na Mr. i Mrs. Elmer 
Benbow. 

— Właśnie myślałem o panu, — wołał 

  

Wkrótce HELIOS zaprezentuje n:jwiększą obecn e kreacje ekrana! 
Y COOPER w spólnym pochodzie miłości i zdrady 

- pokaże 2 SE*WY, u+-Ibi ne pr ez caly Šw at, ktėre u giy dctą1 nie ukazały się iatem Og1 sts, peł- 
Wk: 0tce HELIOS na czarn JOAN CRAWFORD i bożyszcze kcbiet G:R 

w kapitaliem arcy dziala 

„DZA Т У ' E A y s. Korons sezomu? 
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Nadzwyczajny atrakcyjny program! Niezapomniana „KOBIETA Z BOCZNEJ ULICY'* — 
м sw 

najnowszej 

i najgłośn. 

к са i SEKRET KOBIETY 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA'', tryskająca humorem komedja z genjalnym 

__.komikiem BUSTEREM KEATONEM. Wzruszenie, emocja... i śmiech! Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. 
  

  

Oz Śp «njerai Po raz pierwszy w Wilne! Potężny superfi.m ost. doby! 

"Szalona noc 
z GENE RAYMONDEM i LORETTĄ JOUNG 

Nieinscerizow:ne scezy buntu w Zoc! Bunt ncznć i zwierząt, w rolach gl. 
Oiwieczny pr bi+ m ku wolaoś i! 

  

  

CAŁE; 
PON ==: 

м041 Е 

Požegnanie 
z bronią 

z GARYM COOPEREM 

Ceny biletów: 
dz. baikon 40 gr. 

dz. parter 75 gr. 

- wiecz. balkon 54 gr. 

wiecz. parter od 85 gr. 
  

  
Dźwięzowe kino 

ROXY" 33 
MIGKIEWICZA 22, 

iel 15 28 

    

GIEŁDA _ ZBOŻOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

Za 100 kg. parytet Wilno. | 
CENY TRANZAKCYJNE: 

Żyto II stand. 15,10 
„Pszenica zbierana 20—20,50 

Owies zedeszczony 13—13,25 
Mąka pszenna 0000 A luks. 38,125 

Mąka żytnia 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia 65 proc. 21,50 
Mąka sitkowa 17.— 
Mąka razowa 13— 
Gryka zbierana 19,50 
Ziemniaki jadalne 6— 
Siemię Iniane 90 proc. 

CENY ORJENTACYJNE: 
Žyto I stand. 15,75--16.— 
Pszenica zbierana 20—20,50 
Owies stand. Us -15,20 
Mąka pszenna 0000 A luks. 34,25— 33,25 
Mąka żytnia razowa szat:ow. 18,50—19.— 
Otręby żytnie 10,50 
Otręby pszenne cienki: 10—10,50 
Otręby jęczmienne 9 
Pozostałe artykuły — bez zmian. 

  

CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 

MASŁO za 1 kg zł.: ; 
Wyborowe hurt 3,60, detał 4,00. 
Stołowe hurt 3,40, detal 5,80 

Solone hurt 3,00, detal 3,30 

SERY za 1 kg. zł.: 

Nowogródzki hurt 2,10, deta! 2,40 

Litewski hurt 1,60, detal 1,80 
Lechnicki hurt 1,80, detal 2,10 

JAJA za kopę (60 sztuk) zł: 

Nr. 1 7,20 zł., Nr 2 6,60 zł., Nr 3 6,00 zł. 
JAJA za sztukę groszy: 

Nr 1 13 — Nr2 12 — Nr3 H. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA PAT. — (ielda DEWIZY: 
Belgja 124,20 — 124,51 —- 123,30. 
Holandja 359,60 —- 4u0,20 — 358,40 

Londyn 28,76 — 28,00 -- * 
Nowy York czek 5,59 — 5,42 — 5,36 

  

   

    

   

Nowy York kabel 5,40 -- 5,43 -- 5,37 
Paryż 34,86 — 34,95 — 34,71 
Praga 26,43 — 26,19 —- 26.37 

Stokholm 148,50 — i4: —- 141,30 

Szwajcarja 172,60 — 154,03 — 172,17 
Włochy 46,93 — 47,05 - 

Berlin w obr. pryw. 212. 

Tendencja mocniejsz 1. 

DOLAR w obrotacir prywatnych 5,40. 

RUBEL 4,71—4,73. 

przyjechał o wiele wcześniej, niż przypuszcza 
łem. Jakie to okropne z Honywoodem, niepra 
wdaż ? 

— Bardzo mi go żal, — przyznał Duff. 

— A coż pam o tem myśli? 
— Nie wiem, co mam myśleć. in... myślę 

że lepiej będzie powiedzieć mu to, Nettie? 
— Naturalnie, powiedz mu to!-— przy- 

znała Mrs. Benbow. 
-- Nie wiem, ezy to ma coś wspólnego z 

tą sprawą ale zdarzyło się raz w Paryżu, że 
po powrocie z teatru, zauważyliśmy, że nasz 
pokój był wywrócony do góry nogami, Wszy- 
stko było pootwierane, każdy drobiazg prze- 
trząśniaty, ale niczego nie brakowało. Nie wie 
działem, co mam z tem zrobić? Czyżby to 
była rewizja ze Scotland Yardu? 

Duff skrzywił się. 
To niemożliwe. Scotland Yard nie pope- 

mia takich niezręczności. A więc, ktoś zrewi- 
dował rzeczy państwa? Czy państwo rozma- 
wiali z Mr. Honywoodem po wyjeździe z Lon 
dynu? 

Tak, rozmawialiśmy. Jego pokój sąsiado- 
wał z naszym w Paryżu. Trochę zadawaliśmy 
się z nim tam.O0n znał miasto równie dobrze, 
jak ja znam Akron Czy pan wierzy, że on po- 
pełnił samobójstwo? 

— Pozory są. za tem. Czy zechcą państwo 
zaczekać na mnie w saloniku? 

— Oczywiście, — oboje małżonkowie wyra 

zii gotowość i ruszyh naprzód, a detektyw 
za niemi. W drodze spotkali Minchinów i Ma 
xy przywitał się dziwnie uprzejmie z przy- 
jezdnym inspektorem. ; 

— Ho, cóż nowego draba machnęli? — 

Dzis! Dwugod.inna ncsia dia miłosnikó* kina — film o 

оыа 
  

35,40--36,55 | 

  

WYKAZ 
5% listów zastawnych Twa Kredytowego m Wilna, 
wylosowanych w dniu 15 listopada 1933 roku (10 losowanie). 

przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytnacjacie 

ekretarka osobista" 
W rol. gł Rozkoszna MARY GLORY oraz piękny JEAN MUPAT. Cudowne melodje. ital. 

N:d orogr-m: Rewela.yjne dodatu: dzwiąkowe je. Kapitalca gra. fimo. 

  

  

5 proc. listy zastawne konwersyjne serji 
kuponami: po złotych 25. — 

1772 1803 1806 1814 į 

1827 1830 1853 i 
263 778 1104 1336 1434 1501 1761 1781 

J Nr. Nr. 107 191 671 708 887 
1135 1146 1157 1167 1194 1195 1202 1223 1232 1366 1748 

1923; po złotych 50 Nr. Nr.: 
133 141 174 281 549 601 611 798 1141 1377 1515 1618 1619 

1855; po złotych 250 Nr. Nr.: 205 261 

Nauczyciela 
domowego dia chłopce 
potrzebuję. Kurs 6 go 
oddziału Zgłoszenia z 
podaniem wsrunków 
B Kisteisk“, 
maj. Orwidó s 

„kn 

123 

2167 2169 i 2307. 
5 proc. listy zastawne emisji przedwojennej w ru- . R 

* blach zwaloryzowame: po rubli 100 (złotych 77,50) —- 191 Na Kursy „Kroja 
367 629 719 796 832 842 971 1122 1198 1418 1508 1648 1870 1 szycia przyjmię u- 
1942 2203 2204 2622 2850 i 3300; po rubli 500 (złotych Lom = ią > 
387,50) — Nr. Nr.: 231 261 564 861 1120 1159 1270 1730 tą. Nauka 1731 1879 1912 2272 2286 i 2292; po rubli 1000 (złotych ewska 5 —11. 
775—) — Nr. Nr.: 12 183 411 552 573 673 708 830 872 1036 e 
1403 2242 2266 2641 2929 3067 3257 3380 3477 i 3516. 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej 
uskuteczniona będzie poczynając od dnia 

    

wartości 
2 stycznia 1934 r. Różne 

| ia A przez Kasę Towarzystwa w Wilnie, Jagiellońska Nr. 14. 

  = 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

    

    
   

      

Modystka 
przyjmaje wszelką re- 
botę w zakres kapeln- 
sznictwa wcho — 
Wykonnje tanie i cie- 
gancko, Wielka 3 m, 16 
— — — — — — 

Е 
` А 

ciepłego suchego i 
słonecznego z wy- 
godam , 4—5 pokojo- 
wego. Zgłoszenia do 
Adm. „Słowa* dla A. B. 
______ Litošci 

Prow, A. PA KA. paki Ы CA —, naszych kaw 

5 = Do odnajęcia KS PR — = K6J trojgiem dzieci, Nię r DO SPRZEDANIA stonėc . Uni- d ` Leka ze z mebie w itoldowa sai A ag rodza Na > 
Or. Janina : O (Mozus korzystsć z w produktach i ubre. . - *- pianin:) Q niu prz. Aómtmt- PIOTROWICZ- OKAZYJNIEK— _ _ _ © strasja „Słowa= dla. A, JURCZENKOWA „70, SPRZEDANIA POKÓJ = więć waka garnitnr=meoii salono* ze wszelkiemi wygoda- T- 5 Wiac Ordynator szpit. wych, obrazki, wyży- mi z nżywalnością te- alio Poaoc dla 57 Sawicz maczka, lampy etc. Ja- lefonn (-*ntra'ne ogrze- 
Choroby skórne, gielloūsks 7 m. 6 wej- 

weneryczne, kobiece  Ście z dziedzińca ed g. 
WILENSKA 34. a= 

Od 5 — 7 wiecr.. | AnantALaL LADA BABA 

Kumo — оКа 
i SPRZEDAŻ Pokoju 

NYTWYWYTTYTYGYTY"WE: poszukuje ofcer, bar- 
» dzo dobrze umeblowa- 

nego 

  

SPRZEDAJE SIĘ 
bardzo dszy FiGUS kiępującego z prawem 
al Jasna 29—1 Zwic- używania łasienki — 
rzyniec 0 Zgło zsnia do redakcji 
— — — — _— —— „Slowa“ dia B, K. 0 

FUTRA BA 
do sprzedania męskie 6 pokaż 
prawie nowe i damskie 

noszose, Miłs 11 m. 4, 
Tamże pokój do wyna- 
jęcia 
— ——————— 

wszystsie wygody wan. 
ma, oszklona weranća. 
słozeczne ciepłe, tanie. 
Dobra 1 m. : lub Rzecz- 
na 4. o 

robotę między nami! Co pan o tem myśli, Ofi 
cerze? 

— A pan? — zagadnął Duff. 
— To za głębokie dla nas, — zapewniał 

Maxy. Ja tego nie wyłapię końca. Ale, że ten 
Honywood nie zakatrupił się własnoręcznie, 
możesz pan wziąć moją głowę! Widziałem ta- 
kich. On tak wyglądał, jakgdyby prosił, żeby 
odkryć z której strony wpadł w niego ołów! 

— Chciałbym pana prosić, Mr, Minehin, 
żeby pan tą opinję swoją zatrzymał dla siebie, 
podczas dzisiejszego śledztwa, dobrze? 

— Znam się na tem, — skinął porozumie- 

wawczo Minchin. 

Nadehodzili i inni członkowie wyprawy 
dookoła. świata. 

— Wszyscy są zebrani, za wyjątkiem Fen 
wieków, — oznajmił Lofton Duffowi. — Wi- 
docznie wyszli, a ja mie bardzo starałem się 

odnaleźć ich, bo ostatecznie jeżeli załatwimy 
sprawę, bez tego małego warjata, tem lepiej! 

Duff skinął twierdząco i przyjrzał się о- 

beenym. 
— ŻZmów jestem między wami, — rzekł 

ponuro. — Chciałbym pomówić z państwem o 
ich planach w związku z nieszczęśliwym wy- 
padkiem wczorajszym. Mam na myśli saano- 

bójstwo Honywooda. 
— Samobójstwo? — powtórzyła słabo 

Mrs. Spicer. Była dziś wyjątkowo elegancka, 
w białej sukni i strojnym kapeluszu, nasu- 

niętym głęboko na jej błyszczące oczy. 

— Mówię „samobójstwo'', czy miałby 
ktoś z państwa jakieś wyjaśnienie w tej spra- 

wie? — Nikt nie zabrał głosu. 
— Dobrze — zaczął Duff. — w takim ra- 

Benbow, po czułem powitaniu, — Ale pan szeptał zachrypniętym głosem. — Ktoś ma tu zie będziemy.... : 

  

Drukarnia „Siowa“ Wilno Zamkowa 2, 

ab-olninie nie MIESZKANIE 

MIESZKANIE 

letuiego starce 
wanie) Teatralna 4 m.8 go wk Synu = 

O gruzlik przy mim z 
DO WYNAJĘCIA czworga małemi dzieć- 

mi najmłodsze reczu 
MIESZKANIA jnż grozliczne — R 
2 pok«jowe, 3 pokojo: dza zrzycząca, Busk - 
we i 4 pokojowe, Wi- ubrań, chleba, miesz- 
leńska 37. O ksnie fatalne O naj- 
Do WYNAJĘCIA 7 drobniejsze ofiary pre- 

    

  

  

szę skł:dać pod literę 
N. do Redskcji „Słowa* 

Sześciopokojowe == = z ws<elksemi w;godami Miłosierdziu 
ul Dąbrowskiego 7 czyteln ków połeca się 

abłożnie i nienieczstnie 
chors, nie mająca ŻEd- 
nych środków de 

2 posojowe z wygeds- Zofje Ukrynówna zem. 

Potrzebne 

  

mi Liskawe slerty do Berasrdyński zaałek & 
adminiżtscji dls W, Ł, m, ! 6 

A > 272 T EITI VS AOPEN 
— Przepraszam, — przerwał Vivian. Bh- 

zna na jego skroni zarysowała się. ze szezegół 
uą wyrazistością w pełnym słońca pokoju. — 
Właściwie chodzi o drobny wypadek, pawie 
Inspektorze. — To może nie mieć żadnego zna 
czenia, Otóż jechaliśmy tutaj z Mr. Honywoe- 
dem we wspólnym przedziale sypialnym. Po- 
znałem go lepiej w Paryżu 

Wyszliśmy do wagonu restauracyjnego. Po pe 

wrocie znaleźliśmy moje walizy  rezrzncoce, 

widocznie ktoś szukał w niech czegoś. Rzeczy 
Honywooda. były nietknięte. Te mi się wydało 
dziwne, a jeszcze dziwniejszy byt jego wyraz 
twarzy, gdy patrzał na to: był śmiertelnie bła 
dy i drżał, jak liść. Zapytałem, co mu jest, ale 
zbył niezem moje pytanie. Temniemniej wiem, 
że był poważnie zaalarmowany, a właściwie te 

słowo jest zbyt słabe na określenie jego stanu. 

— Dziękuję. To bardzo ciekawe, ale nie 

wyklucza możliwości samobójstwa. 
— Więc pan jest zdania, że te była sa- 

mobójstwo? — w głosie Viviana brzmiała wy 
raźna nuta niedowierzania. Е 

— Tak sądzi policja franeuska, a ja 
skłonny jestem podzielić zdanie mych kolegów 

— odrzekł Inspektor, — Mr. Honywood eier- 
piał na rozstrój nerwowy. Jego żona, którą wi 

docznie bardzo kochał, odjechała od niego. 
Właściwie scena była przygotowana do tak tra 
gicznego zakończenia !! 

— Być może, — rzekł Vivian, — bez prze 
konania. 

Redaktor w.-2. Witołd Tatarzyńcii. 

i polubiłem go. я 
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