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Obrady Pzństw, Rady 
Oświecenia Publicznego 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 6 b. m. 
rano pod przewodnictwem p. premjera Jędrze 

O.P. w sali ze- 
©О.Р. rozpoczęło 

jewicza jako ministra W.R. i 
brań Ministerstwa W.R. i 
się doroczne zebranie Państwowej Rady O- 
świecenia Publicznego. 

Zebranie zagaił p. premjer, wygłaszając 

przemówienie, w którem przedstawił zarys 
prac, wykonanych w zakresie oświaty. 

Mówiąc o budżecie Ministerstwa WR i 
OP, zaznaczył, że dzięki umiejętnej i oszczęd 
uej gospodarce, mimo zmniejszenia budżetu 0 
4 proc. udało się utrzymać dostateczny etat 
nauczycielski. Administracja szkolna  zosta- 
nie zreorganizowana, odpowiednio do dzisiej- 

szych potrzeb i wymagań doby obecnej. 

Mówiąc o ogólnej polityce oświatowej, p. 
premjer stwierdził, m. in., że wychowanie pań 
stwowe nie wyłącza wychowania narodowego 

i spory na ten temat p. premjer uważa za 
bezprzedmiotowe. Poruszając sprawy рговта- 

mowe, p. premjer stwierdził, że ze sprawą 
zmiany programów związana była kwestja ne- 

wych podręczników i cen książek szkolnych. 
Ministerstwo. prowadziło akcję, zmierzającą do 
obniżenia budżetu rodzinnego na podręczniki 
szkolne, dzięki czemu budżet ten zmniejszył 
się w bieżącym roku do 1/3. 

Mówiąc o szkolnictwie powszechiem, p. 
premjer stwierdził z uznaniem wysiłek podle- 

głego mu nauczycielstwa, a także społeczeń- 
stwa, dzięki czemu powierzchnia izb lekcyj- 
nych w państwie zwiększyła się w roku 1932 

— 38 o 53.000 metrów kw. a w roku biežą- 
cym o 80.000 m.. kw. w stosunku do roku po- 
przedniego. Przy całym jednak wysiłku adini- 
nistracji szkolnej i nauczycielstwa nie udało 
się uniknąć tego, że 458.000 dzieci pozostało 
poza szkołą. 

Dalej p. premjer omawiał sprawę redukcji 
katedr w szkołach wyższych i omówił zagad 
nienie uzupełnienia katedr profesorsk. przez 

nominację nowych sił. Wbrew wysuwanym с- 

bawom z różnych stron, liczba studentów, któ 
rzy porzucili studja rzekomo z powodu pod- 

wyższenia opłat, nie przekracza normalnego 
ubytku studentów w latach dawnych. Dzię- 

ki podwyższonym opłatom zakłady naukowe 
otrzymują dotacje przeszło o 125 proc. więk- 

sze, niż.trzy lata temu, liczba stypendjów 
wzrosła w stosunku do roku 1930 — 31 o 260. 
Ujednostajnienie opłat akademickich dało w 

efekcie również wydatnie zwiększoną pomoc 
Gla młodzieży, która wyraziła się w ciągu 0- 

statniego roku wzrostem od 1 i pół miljona 
zł. do wysokości 4 i pół miljona. 

Wkońcu p. premjer mówił o akcji po- 
miocy państwowej dla nauki i sztuki, infor- 
imując zebranych o jej przebiegu. 

Po przemówieniu p. premjera wywiązała 
się kilkugodzinna dyskusja, poczes odpowia- 
dał jeszcze raz p. premjer Jędrzejewicz, od- 
powiadając na poruszene w toku dyskusji za- 

gadnienia. 
W obradach wzięli udział między innemi 

podsekretarze stanu w Ministerstwie W.R. i 

OP. ks. dr. Żongołłowicz i K. Fieracki, dy- 
rektor departamentu Fr. Potocki, ks. mmetro- 

polita kościoła prawosławnego w Polsce Dyo- 
nizy, gen. Superintendent kościoła ewangelic- 
ko-augsburskiego ks. Burche, ks. Szwejnie, 
prof. dr. Szorr, przedstawiciele kół naukowych 
i parlamentarnych, władz i instytucyj oświa 

towych. 

Zmiany w Nota 
WARSZAWA (tei. wł.) Minister Sprawie- 

dłiweści zwolnił na terenie Sądu Apelacyjnego 
Wileńskiego następujących notarjuszy: Aleksan 
dra Wojciechowskiego z Rakowa, Wacława 

Hryniewieckiego ze Święcian, Kazimierza Ka. 

mińskiego z Nowej Wilejki, Stanisiawa Kró- 

laka z Iwja, Wacława Czameckego ze Stołp- 

ców, Mirona Niesiołowskiego z Brześcia, Ada- 
ma Nłemirowicz-Szczytę z Łunińca, Bolesława 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — sk Szeptyckiego — A. Łaszuk.. ь 

GŁĘBOKIE — ni, Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
UROBDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
SORODZIEJ — Księgarnia Koi. „Ruch“, 
KLŁECK — Skiep „Jedność”. 
SaDA — uł, Suwalska 13 — $. Mateski, 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck* 

FUEŚWIEŻ — & Ratuszowa — Księgarnia jaźwiństiego. 
OWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego.    ži 

Zagraniczne 
| to do miejsca. Terminy druku 

Reorganizacji Ligi Narodów 
domaga Się Wielka Rada Faszystowska 

RZYM PAT. — Wielka Rada Faszystow- 
ska na odbytem wczoraj pod przewodnictwem 
Mussoliniego posiedzeniu przyjęła rezolucję, 
wzywającą „czarne koszułe* do współpracy 
w. dziele wołnej przebudowy społecznej, zapo- 
wiedzianem przez Duce w jego przemówieriu,. 
wygłoszonem na posiedzeniu Rady Narodowej 
Korporacyj. Przebudowa ta wimma zwiększyć 
dobrobyt narodu włoskiego i potęgę polityczną 
Włoch faszystowskich. 

Po dłuższem sprawozdaniu Duce wywią- 
zała się dyskusja na temat Włoch i Ligi Naro- 
dów. Wielka Rada postanowiła uzaieżnić pozo. 
stanie Włoch w Radzie od radykalnej reformy 
tej organizacji, która winna być dokonana w 
jak najkrótszym czasie i objąć całokształt za- 
gadnienia Ligi Narodów w jej budowie, dzia- 
łatności i zadaniach. 

Następnie Rada, stwierdziwszy, że przebieg 
wypadków nie pozwolił na prowadzenie roko- 
wań w sprawie długu wojennego w Stanach 
Zjednoczonych, jak tego pragnęła Rada na po- 
siedzeniu swem w dniu 11 czerwca, postano- 
wiła dokonać spłaty 1 miłjona dołarów, aby 
dač nowy dowód dobrej woli Włoch, w ocze- 
kiwaniu, że ostateczne porozumienie zamknie 
tę wypływającą z wojny kartę. 

W GENEWIE © DECYZJI WŁOCH 

GENEWA PAT. — Decyzja Wielkiej Rady 
Faszystowskiej, uzależniająca pozostanie Włoch 
w Lidze Narodów Od rychłej i radykalnej refor- 
my Ligi, obejmującej zarówno jej organizację, 
jak metody i cele, wywołała w genewskich ko- 
łach politycznych duże zainteresowanie. 

W sekretarjacie Ligi oświadczają, że z pun 
ktu widzenia prawnego reforma Ligi jest teore- 
tycznie możliwa, bowiem pakt Ligi przewiduje 
w art, 26 możliwość poprawek, przyczem uza- 
leżnia tę możliwość od zgody wszystkich czien 
ków Rady oraz większości czienków Ligi. 

Jak dotychczas, nie wiadomo tu nic kon- 
kretnego o postulatach reformistycznych Wioch 
Tylko pewne głosy prasy włoskiej dają wska- 
zówki, w jakim kierunku idą postułaty wioskie. 
Chodziłoby e odłączenie Ligi od' traktatu wer- 
salskiego, © usunięcie reguły jednomyślności, 
w szczególności dotyczącej rewizji traktatów, 
o zniesienie zasady równości wszystkich państw 
wielkich i małych przez wprowadzenie do or- 
ganizacji Ligi zasad, z których zrodził się pakt 

4-rech. Jeśliby istotnie projekty reformy Ligi 
szły w tym kierunku, to w opinji tutejszych 
kół politycznych nie miałyby one żadnych szans 
praktycznego urzeczywistnienia. To też prze- 
waża opinja, że decyzja Wielkiej Rady Faszys- 
towskiej jest posunięciem wyłącznie taktycz- 
nem, zrnierzającem do odsunięcia na bok Ligi 
Narodów i przeniesienia głównych problemów 
na nowy teren. 

DO CZEGO DĄŻY MUSSOLINI 

ŁONDYN PAT. — Decyzja Rady Faszys- 
towskiej co do konieczności zreformowania Ligł 
Narodów wywołała w Londynie wielkie zainte- 
resowanie, Według prasy, są trzy główne pun- 
kty zasadnicze, które ma na myśli Mussolini: 
1) ograniczenie praw mniejszych mocarstw 
przy głosowaniu nad zagadnieniatni, które ich 
tylko częściowo dotyczą, 2) uproszczenie pro- 
cedury Ligi, 3) uwolnienie Ligi od ciążących 
na niej stypulacyj traktatu wersalskiego i in- 

nych traktatów pokojowych oraz powojennych. 
Stanowisko włoskie polegać ma na wzmoc 

nieniu Ligi przez stworzenie w ramach ogól- 
nych Rady Ligi specjalnej nadrady 7 mocarstw, 
mianowicie: W. Brytanji, Włoch, Francji, Nie- 
miec, Stanów Zjednoczonych, Rosji Sow. i Ja- 
ponji, celem kontroli polityki wszechświatowej. 
Według tutejszych Kół politycznych, posunię- 
cie Mussoliniego stwarza nowy kryzys w Ge- 
newie. 

PRZYJAZD LITWINOWA DO BERLINA 

BERLIN. PAT. — Według  informacyj 
biura Conti, przyjazd sowieckiego komisarza 
spraw zagranicznych Litwinowa do Berlina 
nastąpi we czwartek o godzinie 8-mej rano. 

W czasie swego krótkiego pobytu w Ber- 
linie, komisarz Litwinow spotka się z nowo- 
mianowanym ambasadorem Stanów  Ziedno- 
czonych w Moskwie p. Bulhtem. 

  

Ostateczne wyniki wyborów do Kortezów 
MADRYT PAT. — Oficjalnie ustalone 

wyniki wyborów do Kortezów są następują- 

ce: Prawica — 207 mandatów, centrum — 167 
(w tem 104 radykałów), lewica 99 (w tem 

58 socjalistów). 

PARYŻ. PAT. — Z Madrytu donoszą: 

Interpelowany w sprawie przyszłego rządu 

przywódca radykałów Lerroux oświadczył, że 

najprawdopodobniej rządy w kraju obejmie 

jego stronnictwo. W tym wypadku przysziy 

premjer oiłwoła się de mozliwie największej 

liczby stronnictw 0 współpracę. O iie tej 

współpracy nie uzyska, gotów jest uformować 

gabinet z samych radykałów. Lerronx zgóry 

wyłącza porczumienie ze skrajną lewicą, dą- 

żącą do pogrążenia kraju w chaosie i anar- 

chji. Pogłoski e rozwiązaniu nowych Koerte- 

zów Lerroux kwalifikuje jako szczyt ekstra- 

wagancji. 

  

Lindbergh prze 
LONDYN. PAT. — Pik. Lindbergh z 

małżonką wystartował swym hydropia- 
nem dziś o godz. 2 nad ranem z Bathurst 

w Gambji, na zachodniem wybrzeżu Afry 

fi, w kierunku Brazylii. Dystans ten wy- 
„ 

  

Stanowisko Francji w sprawie rozbrejenia 
nie uległo zmianie 

PARYŻ. PAT. — Koła polityczne stwier nia nie będą miały miejsca. 
dzają, że po rozmowach Paui-Boncoura z 
Hendersonem, francuski punkt widzenia nie 

uległ nżadnym zmianom, gdyż — jak to oświad 
czył Paul-Boncour wczoraj wieczorem — pra 
ce rozbrojeniowe będą mogiły być prewadzo- 
ne jedynie na gruncie ściśle określonyra, w je- 
go niędawnem przemówieniu w Izbie Deputo- 
wanych. 

Paul-Boncour miał oświadczyć  Hender- 

sonowi, że Francja pozostaje przy stanowisku, 

ustaloneim w pełnem porozumieniu z Anglją, 
Ameryką i Włochami, zaraz po wycofaniu 
się Niemiec. Paul-Boncour stwierdził również, 

że od czasu wiadomego spotkania Franęois- 
Ponceta z Hitlerem ambasador francuski nie 
rozmawiał więcej z kanclerzem Rzeszy, co je- 
dnak wcale nie oznacza, że następne spotka- 

  

rjacie Wileńskim 
Czyżewskiego z Lidy, Fortunata Szubiakowskie 

go z Kiecka, Jana Buyko z Wilna, Władysła- 
wa Swaryczowskiego z Postaw i Czesława Da- 
nowskiego z Baranowicz. 

Jednocześnie mianował: adwokata R. Su- 

ryna notarjuszem w Wołkowysku, Januarego 
Majewskiego w Baranowiczach, Władysława 

Dworakowskiego w Brześciu, Narazie innych 

nominacyj jeszcze nietha. 

Skazanie sprawców napadu w E!ganewie 
GDAŃSK, PAT. — W procesie przeciy- 

ko spraweom brutalnego napadu na bezbro:- 
ną ludność polską w Ełganowie w dniu 11 
października r.b. zapadł dziś wyrok, skazu- 
jący głównego sprawcę i przywódcę bojów- 
ki narodowo-socjalistycznej 23-letniego Lanu- 

terwalda, obywatela niemieckiego, na 2 lata 

więzienia i 3 tygodnie aresztu, pozostałych 
7 oskarżonych, na kary więzienia i aresztu 
od 4 do 8 miesięcy. Areszt Śledezy nikomu 
z oskarżonych nie został zaliezony. Wszysey 
oskarżeni pozostają w areszcie, 5-cin z nich 
przyjęło karę, rezygnując z apelacji. 

Wystawa turystyki i sportów zimowych 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 6 b. m. 

we środę w salonach Kasyna Garnizonowego, 
otwarta została pierwsza wystawa turystyki 
i sportów zimowych, zorganizowana  przeź 

Wojskowy Klub Narciarski, przy pomocy Pań 
stwowego Urzędu Wychow. Fizycznego. 

Wstępne przemówienie wygłosił płk. Ki- 

liński, zaznaczając, że wystawa jest iłustra- 
cją rozwoju i dorobku naszego w zakresie 
sportów zimowych i jako czynnik propagan- 
dowy spełni niewątpliwie swe zadanie. — 

Po przemówieniu p. wiceminister komu- 
nikacji inż. Czapski przeciął wstęgę, otwiera- 
jącą wystawę. 

  

Rozszarpana przez psy 
WARSZAWA (tei. wł.) Wczoraj zaszły 

w Warszawie dwa tragiczne wypadki. Popei- 
niła samobójstwo niejaka Czesiawa Borkowska 
lat 30, żona montera. Przyczyną samobójstwa 
było wymówienie posady, jakie otrzymał jej 
mąż, Desperatkę odwieziono do szpitala, gdzie 

też zmarła, — Nazajutrz mąż jej otrzymał cot- 
nięcie wymówienia. 

Drugi niezwykły wypadek zdarzył się w 

parku na Pradze. Na noc, stróże tamtejsi zamy- 

kają bramy i wypuszczają psy wilki, celem Od- 

straszenia złodziei. — O godzinie 2-giej w no- 

cy usłyszano raptownie straszne krzyki kobie- 

ty. Zaałarmowani dozorcy pobiegii w tym kie- 

runku, Na jednej ze ścieżek znaleziono leżącą 
kobietę, okropnie pogryzioną przez psy. Oka. 
zała się nią Helena Śliwińska, bezdomna, która 
widocznie chciała w parku spędzić rac. 

Następnie Pau!-Boncour wyraził zadowo- 
lenie z tego, że głównym celem podróży Hen- 
Gersona do Paryża, była chęć poinformowania 
się u ministra francuskiego o jego ideach, do- 

tyczących gwarancyj wykonania konwencji pz, 
rozbrojeniowej. 

Paul -Boncour przewiduje  specjalaą 
procedurę, opartą na stwierdzeniu uchybień 
przeciw postanowieniom konwencji. Procedu- 
ra ta obejmowałaby sankcje od ostrzeżenia do 
środków przymusowych, 2 następnie, w razie 
gdyby nie dało to wyników, — do uznania 
sprawcy za napastnika. Wreszcie Paul-Bon- 
cour i Henderson zgodnie stwierdzili, że 
konferencja rozbrojeniowa może i powinna 
kontynuować swe prace. —- 

LONDYN PAT. — Ambasador brytyjski 
w Paryżu lord Tyrrel niespodziewanie przy- 
był dziś do Londynu i natychmiast udał się 
do Foreign Office, gdzie odbył diužszą TOZ- 
mowę z ministrem Simonem. Nagłe przyby- 
cie amb. 'Tyrrela związane jest z sytnacja 

rozbrojeniową, a zwłaszcza wczorajszą dekla* 
racją Paul-Boucoura, że Francja niezmiennie 

stoi na gruncie oświadczenia Simona w Ge- 
newie z dn. 14 października, oświadczenia, 
którego zresztą Simon poniekąd sam się wy- 
rzekł. 

——000———— 

Žyciorysy nowomiznowanych 
księży biskupów 

Ojciec św. mianował Biskupem ordynarju 
szem przemyskim J.E. Ks. Biskupa Fr. Baz- 
dę, oraz sufraganem tej diecezji ks. prałata 
W. Tomakę. 

J. E. Ks. Biskup, dr. Franciszek Barda, 
urodzony 1880 r. w Mszanie Dolnej diecezji 
krakowskiej wyświęcony w Krakowie 1904 r. 

Był rektorem Instytutu Papieskiego dla księ 
ży Polaków w Rzymie, a następnie rektorem 
Seminarjum djecezjalnego w Krakowie. Preka 

nizowany został 10 lipca 1931 r. na biskupa 
tytularnego Medei i sufragana przemyskiego, 
a następnie konsekrowany w katedrze przemy 
skiej. dnia 30 sierpnia 1931 r. Po śmierci ks. 
biskupa Anatola Nowaka, ks. biskup Barda 
został wybrany przez Kapitułę katedralną na 

wikarjusza kapitularnego, czyli zarządcę die- 
cezji. 

Ks. prałat dr. Wojciech Tomaka urodzo- 
ny 1875 r. w Trzebowisku pod Rzeszowem, 
diecezji przemyskiej, studja gimnazjalne od- 
był w Rzeszowie, teologię studjował w Semi- 
narjum w Przemyślu, wyświęcony w r. 1899. 

Wyższe studja teologiczne odbył w Rzymie. 
Po powrocie do kraju pełnił obowiązki dusz- 
pasterskie jako wikarjusz, następnie zostaje 
profesorem prawa kanonicznego w Semina- 
rjum duchownem w Przemyślu, poczem kate- 

chetą Seminarjum państwowego nauczyciel- 
skiego żeńskiego. W roku 1928 otrzymuje ka- 

nonję przy Katedrze w Przemyślu, na której 
po dzień dzisiejszy pozostaje.. (KAP) 
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JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

leciał Atlantyk 
nosi około 1900 mil. jest to ta sama 
mniej więcej trasa, którą leciał kpt. Skar- 
żyński. 

PORT NATAL. (Brazylja). — Płk. 
Lindbergh z małżonką wylądowali o go- 
dzinie 17.55 według czasu Greenwich. 

Jak wiadomo państwo Lińdbergh wyle- 

ciełi we środę o godzinie 2 rano z miej- 

scowości Batzehurst, z zachodniego wy- 

brzeża Afryki, przebyli więc dystans 

1900 mil, dzielących Airykę od Ameryki 
Południowej, w ciągu 15 godzin i 55 mi- 
nut. 

Proces o p 
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DRUJA -— Kowkin, 
OSZMIANA — Księgarnie Spółdz. Naucz. 

=- uł Włieńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Ktacierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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PREZYDENT REPUBLIKI 
FINŁANDZKIEJ 

  

Wdniu 6 bm. jako w rocznicę proklamo- 
wania niepodległości, Republika Finłandzka ob 
chodziła swe święto narodowe. 

Na zdjęciu — prezydent Republiki Fin- 
landzkiej P. E. Svinhufvud. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ WE 
ŻMIE UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH 

W GDYNI 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Gdyni donoszą, 
że dnia 8-go bm. przybywa tam Prezydent 
Rzeczypospolitej w towarzystwie kiłku człon- 
ków rządu, na uroczystości, których program 
obejmuje poświęcenie portu, otwarcie dworca 
morskiego, wolnej strety oraz odsłonięcia ta- 
blicy pamiątkowej ku czci Stefana Żerom- 
skiego, 

ODEBRANIE DEBITU 

WARSZAWA (tei, wi.) Minister Spraw 
Wewnętrznych odebrał debit drukom zagra- 
nicznym, między innemi kilku pismom sowiec- 
kim, oraz wychodzącym w New Yorku, zaró- 
wino w językach angielskim jak żydowskim. 

PROCES KOMUNISTYCZNY 

WARSZAWA (tel, wi. _ W warszawskim 
Sądzie Okręgowym rezpoczął się wielki proces 
komunistyczny. Na ławie oskarżonych zasia- 
dły 23 esoby. Akt oskarżenia zarzuca im Or- 
ganizację jaczejek komunistycznych w wojsku. 
Na rozprawę powołano 120 świadków. 

AMBASARQD ANGIELSKI U KANCŁE- 
RZA HIFLERA 

BERLIN. 

jął wczoraj po południu ambasadora angi 

skiego w Beslinie sir Phippsa na dłaźszej au- 
djencji, w ciągu której toczyła 

na temat ogólnych zagadnień politycznych. 

odpaleni 

   
PAT. — Kanelerz Hitler przy 

się rozmowa 

            

51. SWIECIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindeł, skład apte скпу. 

uł. Mickiewicza 10. Księgaruła j. Ryppa 
SMORGONIE — ow Przyjaciół Oświaty. 

Łewia — Biuro gazetowe nl. 3 Ма ® 

£iberman, Kiosk 
WARSZAW — Kioek Księg. Kol. „Ruch“. 

  

ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej, 
& 

dostarczenie n-ru dowodowego 28 gr. į 
zez | ms 

TELEGRAMY 
NOMINACJA P. LORETA 

WARSZAWĄ. PAT. — Dotychczasowy 
kierownik Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwo 
wych p. Loret został mianowany dekretem p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej naczelnym dyre- 

ktorem Lasów Państwowych. 

GARBARNIA WCHODZI DO LIGI 

WARSZAWA. PAT. — Jak wiadomo, 
drużyna Czarnych nie stanęła do walki w Wil 

nie z WKS Śmigły o wejście do Ligi. Obec- 
nie dowiadujemy się, że lwowski klub  czaz- 
nych zdecydował wycofać się całkowicie z dal 

szych rozgrywek o miejsce w. Lidze, wobec 
<zego Garbarnia ma zapewnione I-sze miejsce 
w rozgrywkach eliminacyjnych i tem samem 
wchodzi do Ligi, raczej w niej pozostaje. 

WIZYTY BUŁGARSKIEJ PARY KRÓLEW 
SKIEJ W BIAŁOGRODZIE 

BLIAŁOGRÓD. PAT. —.Król z królowa 
bułgarską w towarzystwie księcia Cyryla zło- 
żą w dniu 10 grudnia oficjalną wizytę jugo- 
słowiańskiej parze królewskiej. W wycieczce 
do Białogrodu weźmie udział pozatem premjer 
Muszanow, oraz członkowie świty. Powrót do 
Sofji spodziewamy jest 13 grudnia. 

ROZWIĄZANIE T-WA BADAŃ FASZYZ- 
MU W BERLINIE 

BERLIN. PAT. — Na wezorajszem posie 
dzeniu T-wa Badań Faszyzmu w Berlinie pre- 
zes T-wa arcyksiążę Karol Saxen-Koburg und 
Gotha zakomunikował zebranym decyzję roz- 
wiązania T-wa z dniem 31 grudnia r.b.. Za- 
rządzenie to prezes motywował tem, że po 

zwycięstwie rewolucji narodowej dalsze ist- 
nienie T-wa jest nieuzasadnione. Agendy 
T-wa zostaną wcielone do t. zw. Klubu Naro- 
dowego, jako jego sekcja. 

POWODZIE W KALABRII. 

REGGIO CALABRIA PAT. — Z całej Ka- 
labrji nadchodzą wiadomości o wylewach stru- 
mieni i rzek, i o oibrzymich szkodach. Gwał- 

towna nawalnica z wichurą w okolicach miasta 

Paola poobalała słupy telegraficzne i telefoni- 
czne, łamiąc szereg odwiecznych pinji mor- 

skich. W miejscowości Arco na skutek podmy- 
cia ziemi po ulewnych deszczach, zawalił się 

piątrowy dom. Kilka osób, mieszkających w 
tym domu, uległo poranieniu. 

  

  

   

ŚNIADANIA MLĘCZNE W SZKOŁACH 
NIEMIECKICH 

BERLIN. PAT. — Komisarjat Rzeszy 
dla spraw gospod wa mlecznego opracował 
zarządzenie, zmierzające do wprowadzenia w 
szkołach t. zw. śniadania mlecznego. Mi 

nezniów spożywaćby miało po ćwierć Kira 
mleka dziennie, eo spowodowałoby  roczią 
kuńsunieję 55 miljonów litrów mleka, 

   

  

   

  

          5 == 
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Zakeńczenie postępowania dowodowego 
LIPSK PAT. — Na początku wczorajszej 

rozprawy zabrał niespodziewanie głos oskar- 
żony Luebbe, skarżąc się ze zniecierpliwieniem 
ta przewlekłość procesu i domagając się jak 
najprędszego wydania wyroku. 

DYMITRÓW AWANTURUJE SIĘ. 

W daiszym ciągu rozprawy  przewodni- 
czący kilkakrotnie udziela upomnienia Dymitro- 
wowi, grożąc mu odebraniem głosu i wydałe- 
niem z sali rozpraw. W pewnym momencie Dy- 
mitrow powiada: „Pan, panie prezydencie, jest 
nerwowy”, 

Przewodniczący woła: „Miłczeć! Ja z ca- 
łym spokojem prowadzę rozprawę i nerwowy 
nie jestem", Ogromna wrzawa, jakiej jeszcze 
w sali dotąd nie było, powstała w chwili, gdy 
Dymitrow oświadczył, że wszyscy świadkowie, 
powoływani przez Oskarżycieli publicznych, są 
albo psychopatami, albo kryminalistami, lub 

złodziejami. : 
Sędziowie nagle zrywają się z miejsc i u- 

dają się na naradę, poczem przewodniczący ko 
munikuje: „Trybunał postanowił, że jeżeli osk. 
Dymitrow nadał zachowywać się będzie nie- 
stosownie, używać obraźliwych wyrazów, 
względnie zabierać głos bez pozwolenia, będzie 
natychmiast automatycznie usunięty Z sali“, 

Wszystkie wnioski osk. Dymitrowa, doty- 
= powołania nowych świadków, trybunał 
odrzucił, 

LUEBBE JEST ZDRÓW NA UMYŚLE. 

Następnie zezsawał rzeczoznawca proieu 
sor medycyny sądowej dr. Bonnhoetier. Dał оп 
ponownie szczegółową charakterystykę stanu 
umysłowego osk. van der Luebbego. Rzeczo- 
znawca podtrzymuje naogóż swą pierwotną ©- 
pinję, że Holender jest zupełnie normalny, jak- 
kotwiek cechuje go wrodzona upartość, że jest 
osobą inteligentną, o przekonaniach skrajnie le- 
wicowych, Wypadki biernego oporu, jakie na 
początku procesu, a częściowo w Berlinie kil. 
kakrotnie miały miejsce, należy położyć — we- 
dług rzeczoznawcy — na karb przyjmowania 
małej iłości pokarmu i chwilowego rozstroju, 
co znalazło potwierdzenie w utracie wagi o- 
koło 22,5 kg. Stan umysłowy Holendra — we- 
dług rzeczoznawcy — nie uległ żadnej zmianie, 
Powyższą opinję potwierdzają dwaj inni rze- 
czoznawcy, dr, Lutta 7 Berlina i dr. Sachnetz 
z. Lipska, 

JAKIEM! ŚRODKAMI CZYSZCZONO MEBLE 
W REICHSTAGU? 

W daiszym ciagu rozprawy zezsawał in- 
tendent Reichstagu  Skranowitz, Na pytanie 
przewodniczącego, jakiemi środkami chemicz- 
nemi czyszczono meble w Reichstagu i wszel- 
kie urządzenia wewnętrzne, co stoi w związku 
z przypuszczeniami tak błyskawicznego rozsze- 
rzenia się ognia, świadek zeznaje, że meble 0- 

czyszczano powszechnie używanemi środkami. 
Co dwa łata odbywało się odświeżanie mebli, 
podłóg itd. sangajolem. Ostatnie gruntowne 
czyszczenie miało miejsce w roku 1931. 

Tu wtrąca Dymitrow: 
„W akcie oskarżenia powiedziane jest, że 

šwiadek Skranowitz miał widzieć często w 
Reichstagu zarówno runie, jak i oskarżonych 
Popowa i Tanewa“. 

Na te cdpowiada šwiadek: „Swego czasu, 
kiedy spisywano protokół moich zeznań, byłem 
pewien, że tych panów widziałem, później jed. 
nak nasurięły mi się różne wątpliwości". 

Podchwytuje to Dymitrow który mówi: 
„Kiedy świadka Skranowitza po raz pierwszy 
widziałem w Reichstagu, pomyślałem Odrazu, 
że to jest ów macedoński terrorysta, który za- 
mordował w Bułgarji 10 komunistów, nie po- 
wiedziałem jednakże, že jest on identyczny z 
tym zbrodniarzem (wesołość na sali). 

Następnie zeznawał świadek rzeczoznawca 
chemik sądowy dr. Schatz. Zeznaje on, że we- 
dług przeprowadzonych przez niego doświad- 
czeń, sangajol, zawierający wprawdzie dużą 
zawartość środków łatwopalnych, jak benzyna 
itp. po kilku godzinach traci jednak już zu- 
pełnie swą moc tatwopalną. 

KWITY „PIOTRA*. 

Skolei przystąpiono do badania autentycz- 
ności kwitów z podpisem „Piotr“. Badanie to 
przeplatane jest dowcipkowaniem Dymitrowa, 

w pewnej chwili odzywa się do świadka 
Schatza: „Jeżeli przedstawiony dziś przez na- 
szego obrońcę nowy anonimowo nadesłany 
kwit uważa pan za istotnie autentyczny z kwi- 
tem podpisanym pseudonimem „Piotr* przez 
świadka Hirscha, wówczas daruje pan, ałe tra- 
cę zaufanie zarówno do pana, jak i do wszyst. 
kich innych rzeczoznawców, nawet tych, którzy 
złożyli opinje w sprawie użycia płynów che- 
micznych przy podpaleniu sali posiedzeń ple- 
narnych Reichstagu. Faktycznego Piotra znam 
osobiście, Powinniście panowie doiożyć wszeł- 
kich starań, aby go sprowadzić na rozprawę”. 

Te niewinne naogół słowa powodują о- 
gromną wesołość u obecnych, nie wyłączając 
członków trybunału, oskarżycieli publicznych i 
obrońców. 

ZNOWU „MILCZEĆ*, 

Następny świadek asystent sądowy Petri 
stanowczo przeczy, ażeby wywierał jakikotwiex 
nacisk na zeznania świadków. Dymitrow jednak 
co do tego podnosi duże wątpiiwości, W pew- 
nym momencie na tle drastycznych pytań Dy- 
initrowa dochodzi do ostrego Starcia między 
nim a obrońcą Torglera dr. Sackiem, który, 0- 
burzoty nowemi' podejrzeniami Dymitrowa, 
wtrąca się w replikę. Przewodniczący kilkakrot- 
nie przerywa Bułgarowi, wołając: „Dość już 
tego- Miiczeć! Odbieram panu głos!* 

Następne zeznania — policjanta i. robotni- 

cy Kraft z Henningsdoriu, gdzie 26 lutego w 
schronisku miejskiem nocował van der Luebbe, 
mimo usiinych indagacyj Dymitrowa, nic no- 
wego nie wniosły do sprawy. W związku z tent 
Dymitrow składa znamienne oświadczenie: 

„Jest więc faktem, że kwestja pobytu i sto- 
sunków vam der Luebbego w Henningsdoriie 
nie była przedmiotem dochodzeń władz połicyj- 
nych. Mojem zdaniem — mówi Dymitrow — 
nici wspólników zbrodni podpalenia Reichstagu 
rozeszły się z tej właśnie miejscowości. Wine 
ponoszą oskarżyciele publiczni, tam bowiem 
naležaio natychmiast szukać faktycznych spraw 
ców zbrodni. Że to nie stało się, daje dużo do 
myślenia. Dziś już jest za późno, Ślady są do- 
brze zatarte”. 

ODRZUCENIE WNIOSKÓW DYMITROWA 

Na tem przesłuchiwanie świadków zakoń- 
czono. Zwraca uwagę, że obrońca Torgiera 
dr. Sack, zapytywany kilkakrotnie przez prze- 
wodniczącego, demonstaracyjnie zrezygnował z 
powołania jakichkołwiek Świadków  odwodo- 
wych. Widocznie wierzy on w skuteczność 
kwej brony. Z pośród oskarżonych jedynie 
Dymitrow objawia z tego powodu duże nieza- 
dowolenie, Kiedy jego usiłowania, przepłatane 
szeregiem nowych pytań i wniosków, skutku 
nie odnoszą, z rezygnacją macha ręką i mówi 
na zakończenie: 

„Wczoraj żądałem przeczytania wyroku o 

pucz hitlerowski w Monachjum i dostarczenia 
odpisów pewnych artykułów działaczy komit- 
nistycznych. Czy panowie zapomnieliście o tem? 
Bo ja pamiętam". 5 : 

Przewodniczący zwraca uwagę, że —jak 
wiadomo — sąd wniosek ten odrzu- 
cić. Nadprokurator sprzeciwia się również kate- 
gorycznie doręczaniu oskarżonym literatury ko- 
mumistycznej, nie stojącej w związku ze spra. 
wą © podpalenie Reichstagu. W tejże chwili 
podnosi się Dymitrow, mówiąc: 

„Czy możliwe jest w takim razie, ponie- 
waż postępowanie dowodowe zostało zamknię- 
te, abym swobodnie obcował z oskarżonymi, 
w szczególności z Bułgarami? Od 9 miesiecy— 
mówi Dymitrow — nie mówiłem z nimi am 
słowa. Sądzę, że nadprokurator nie będzie te- 
mu przeciwny”. 

Wniosek Dymitrowa zostaje. jednak od- 
rzucony. 

Zirytowany tem Dymitrow, żywo gestyku- 
łując, żąda opublikowania w prasie całego aktu 
oskarżenia. Wniosek ten zostaje również od. 
тгисспу. = 

Na tem drugi procesu 0 podpalenie 
Reichstagu, tj. postępowanie dowodowe, osta- 
tecznie został zakończony. Trzecia część pro- 
cesu rozpocznie się w najbliższą środę o 9,45, 
przemówieniem nadprokuratora Wernera. Wczo 
rajszy 52-gi dzień procesu, nazwać można pe- 
wrego rodzaju rekordowym. Rozprawa trwała 
bez przerwy 10 godzin od 9,30 do 19,30.
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SiLVA RERUM 
O DŁUGICH WŁOSACH DUCHOWNYCH 

PRAWOSŁAWNYCH. 

W ogradie cerkownoj — prawosławny or- 
gan od dłuższego czasu, bo w czterech kolej- 

nych numerach (10—13) zastanawia się nad 

tradycją długich włosów duchowieństwa pra- 
wosławnego. Czy zawsze — jak to przypusz- 

cza wiele osób, — kapłani wschodni różnili się 

długiemi włosami od zachodnich?... 
Zresztą, co do kapłanów katolickich, do- 

brze wiemy, iż przez dłuższy czas (do wieku 
XVIII), mieli oni przeważnie dość długie wło- 

sy i nosili wąsy i brody. 
Jakże było z prawosławnymi? Otóż, jak wy- 
kazuje gruntowne studjum P. Znamieńskiego, 

noszenie długich włosów było aż do XVIII w. 
'uważane przez prawosławnych kapłanów za 

nieprzyzwoitość!.. Kapłani prawosławni pod- 
strzygali włosy i mieli na głowie duże ton- 
zury. 

$ Zwyczaj podstrzygania włosów znajduje 
potwierdzenie w istnieniu „papal и @ш- 
chownych starej Rusi: jak się okazuje, Rosja- 
nie przejęli od Greków razem z praktyką pod- 
strzygania włosów i ówczesną grecką „modę* 
„wystrzygania na głowie „papalitry"... 

| Ta „papalitra“ sprawiała, iž wlosy Ota- 

czały głowę naokoło w formie wieńca, co mia- 

ło przypominać wieniec cierniowy Chrystusa. 

Długie włosy, dopuszczalne u świeckich, były 

dla duchownych wyrazem lekceważenia god- 

ności kapłańskiej, — wywoływały więc pow- 

szechne zgorszenie. Czasami kapłanom, którzy 

dobrze zawinili, kazano nosić długie włosy, 

jako znak kary. 
Kiedyż zjawiły się długie włosy, jako od- 

znaka godności kapłańskiej? 
Zwyczaj ten zapanował od czasów Pio- 

tra Wietkiego. Wówczas była rozpowszechnio- 
na wielkoświatowa „moda* noszenia długich 
włosów, albo — kto włosów nie miał, — pe- 
ruk, moda, zapożyczona przez Piotra z Zacho- 

du. I oto najpierw rosyjscy archiereje... zaczęli 
nosić długie włosy, naśladując ówczesną ary- 

stokrację, później zaś modę tę przejęło ducho- 
wieństwo miejskie, a następnie nawet wiejskie... 

A więc długie włosy duchowieństwa by- 

najmniej nie są tradycyjnie związane ze zwy- 

czajami Cerkwi prawosławnej, — jest to mo- 

da, wprowadzona przez Piotra i obowiązująca 

(jeżeli moda może obowiązywać duchowień- 

stwol...), tylko kapłanów rosyjskich !... 

P. Znamienski kończy. swe ciekawe roz- 

ważania stwierdzeniem dwóch bezsprzecznych 

pewników: 
1) Zwyczaj noszenia przez duchowieństwo 

długich, niepodstrzyganych włosów _ najmniej 

może być uzasadniony zapomocą Pisma św., 

kanonów i zwyczajami dawnej Cerkwi, Był to 

dwuwiekowy zwyczaj rosyjskiej Cerkwi Piot- 
r0wsk0-S: 0 Okresu. 

2) Zwyczaju takiego nigdy nie znała Pra- 

wosławna Cerkiew w Polsce: nie należy on do 

jej historycznych tradycyj. 

A więc długie włosy prawosławnego du- 

chowieństwa w Polsce są anachronizmem, są 

tylko śladem niewoli!... Słusznie więc robią ka- 

płani prawosławni, zwałczając ten obcy zwy- 

czaj i zostawiając kultywowanie synodalno 

rosyjskich tradycyj kapłanom obrządku wschod 

niego, którzy tak szczerze starają się być — 

„wsiech popow popieje“... sa 

Sprawa długich włosów została wyjaśnio- 

na. Byłoby dobrze, gdyby prawosławny organ 

zechciał zastanowić się nad ubiorem księży 

е 

“ 

prawosławnych. 

Przecież i strój nie jest zgodny z tradycja= 

mi Cerkwi prawosławnej w Polsce, — jeżeli 

zaś chodzi o wschodnie tereny Rzeczypospoli- 

tej, czyli obszary dawnych ex-unickich djece- 

zyj: białoruskiej i litewskiej, to na podstawie 

dekretu Mikołaja I, duchowieństwo prawosław 

me może golić brody i nosić sutanny!... 
Lector. 

Kanonizacja Bernadetty 
Soubirous 

Dnia 8 grudnia, w sam dzień Niepokałane- 

go Poczęcia N. M. Р., będzie miała miejsce 

'w Rzymie, w bazylice św.. Piotra uroczystość 

ikanonizacji błogosławionej Bernadetty Soubi- 

rous. Będzie to jedna z większych manifestacyj 

religijnych Świętego roku. W tych dniach dzie 
sięć pociągów 'specjalnych przybywa do Rzy- 

mu, wioząc pielgrzymki ze wszystkich krajów 

Europy. Prócz tego z Francji nadchodzą liczne 

pociągi specjalne. Osoby duchowne ze wszyst- 

Ikidh stron świata tłumnie nawiedziły Rzym. 

Spodziewany jest przyjazd dalszych poboż- 

mych. Jak w czasie Świąt Wielkanocnych, 

wszystkie hotele i pensjonaty są tak przepel- 

nione, że wiele osób musi poszukiwać poko- 

jów w okolicach Rzymu. 
Uroczystość kanonizacyjna zakończy się 

wspaniałą iluminacją bazyliki i kopuły św. 

DWA ŚWIATY 

  

    Žo iš LLA 

Amerykanski wodnopiatowiec  najnowsze- 
go typu wita fregatę „Constitution*, będącą 
dokładną rekonstrukcją historycznego typu da- 
wnego okrętu wojennego. 

—-0— 

Adwokat Bonnet czyta Dumasa 

Ex-adwokat Bonnet, przypuszczałny spraw 
ca morderstwa Marji Moulin, o czem donosi- 
fiśmy wczoraj, podał się za chorego. Leży о- 
becnie w infirmerji więziennej w Saint-Etienne 
i zabawia się lekturą kodeksu, na przemianę 
z romansami Aleksandra Dumasa. Oznajmił on 
jednemu z współtowarzyszy więzienia, że za- 
chowa zupełne milczenie aż do chwili gdy ma 

sędzia nie sprecyzuje, jakiego to dnia dokład- 

nie posądza go o zabicie Marji Moulin. 

Tymezasem sędzia śledczy Martin otrzy- 
muje codziennie stosy listów w związku z aie- 
ra Bonnet'a i bada licznych świadków. L. 

AŻ 

  

Sekrety stratosfery 
Dwie wyprawy prof. Piccarda w stratosie- 

tę rozpętały na świecie istną epidemię „wzno- 

szeń”, gdzie zawodnicy zdają się przedewszyst- 

kiem pobić rekord wysokości. 

Dwóch śmiałków sowieckich osiągnęło 

przeszło 17.600 metrów, porucznik amerykański 

Settle około 19.000 metrów. A oto inny amery- 

kanin Mr, Mark Ridge współpracując z proie- 

sorem uniwersytetu oxfordzkiego Haldane i prze 

mysłowcem Sir Robertem Davisem, wynalazł 

specjalny rodzaj ubrania, rodzaj skafandra nur- 

kowego, które umożliwia mu przebywanie w 

bardzo rozrzedzonem powietrzu. Ma też zamiar 

na przyszłe tato wyruszyć z Anglji i wznieść 

się na wysokość 40.000 metrów w balonie z 

otwartą gondoią, w której będzie mógł swobod- 

nie się poruszać, 
Czy wyprawy podobne mają wielkie zna- 

czenie dla nauki? Istnieją wszak balony-sondy, 

tóre mogą wznosić się do niesłychanych wy- 

sokości bez niebezpieczeństwa dla życia ludz- 

kiego, zaopatrzone w przyrządy notujące zja- 

wiska na tych wyżynach. 

Znany geofizyk francuski, M. Maurain, dzie- 
kan wydziału i członek Akademji Nauk, jeden 

z najlepszych znawców problemów fizycznych 

naszego globu, utrzymuje, że bezwzględnie wy- 
prawy uczonych powinny dać ciekawsze rezulta 
ty niż loty balonów-sond. Balony te, pozbawio- 
nie ciężaru gondoli i człowieka, wznoszą się do 

wysokości 20 do 25 tysięcy metrów, rzadko 0- 

siągając 30 tysięcy metrów. Począwszy od 20 
tysięcy tmetrów powietrze jest mocno rozrze- 

dzone, siła wznoszenia się bałonu jest więc 

bardzo ograniczona i staje się coraz mniejsza 

w miarę lotu w górę. A właśnie to zanikanie 

atmosfery jest niezmiernie ciekawe dla obser- 

wacyj. Promieniowanie słońca, promieniowania 
świetlne, elektryczne, magnetyczne i inne nie 
podlegają już spaczeniu przez atmosterę. 

Pewne fenomeny nie dadzą się tak dobrze 
zanotować jedynie przez przyrządy umieszczo- 
ne w bałonie-sondzie. Tak więc badanie styn- 
nych „promieni kosmicznych”, promieni, które 
niewiadomo skąd się biorą, utrudnione jest wiel- 
ce przy pomocy jedynie aparatów sprawozdaw - 
czych, nawet bardzo subtelnych, nie biorąc cho- 
ciażby pod uwagę ryzyka zniszczenia takiego 
aparatu w chwili powrotu na ziemię. Móc być 
na miejscu, skontrolować aparat, zanotować od 
razu wyniki — to zupełnie co innego. 

Pozatetn, prócz zjawisk, o których wiemy 
i które staramy się zbadać, można się spotkać 
tam w górze, w rejonach dotąd mienawiedza- 

nych, z fenomenami i czynnikami całkiem no- 

wemi, których istnienia nawet nie przypuszcza- 
liśmy, a które mają niesłychanie ważne zna- 
czenie dla nauki, 

Nie zapominajmy, że to tam wiaśnie, na 
wysokościach, przygotowują się pod wpływem 
promieniowania słonecznego, wszystkie zjawi- 
ska meteorologiczne, które nawiedzają naszą 
ziemię czasem w iniesiące, a czasem w całe la- 
ta później. Znając je, moglibyśmy istotnie prze- 

SŁOWO 

Zniesienie prohibicji w St. Zjednoczony 
Oficjalna proklamacja Roosevelta 

WASZYNGTON. PAT. — Roosevelt ogło 

sił proklamację, zawiadamiającą o zniesieniu 

prohibicji. Prezydent wzywa obywateli do 
współpracy z rządem w dziele przywrócenia 

pełnego poszanowania prawa i domaga się, 

aby żaden stan nie udzielał pozwolenia na 
otwieranie t. zw. saloons. 

Powinniśmy — kończy prezydent — usu- 
nąć ostatecznie niebezpieczeństwo  bootlege- 
rów i innego rodzaju przestępców, odnoszą- 

cych korzyści kosztem rządu, prawa i ładu. 

Prezydent Roosevelt oświadcza, że wierzy w 
zdrowy rozsądek narodu amerykańskiego, któ 
ry uniknie przekleństwa nadmiernego użycia 

napojów wyskokowych ze szkodą dla zdrowia 
moralnego. Zadaniem naszem jest wychowa- 

nie każdego obywatela w duchu jak najwięk- 

szego umiarkowania. 

LONDYN. PAT. — Stan Utah, który pod 
naciskiem sekty mormonów groził  opóźnie- 

niem kilkugodzinnem ratyfikacji ustawy, zno- 
szącej prohibicję w Stanach  Żjednoczonych 

А. Р, aby pokrzyżować uroczyste przygoto- 
wania w całym kraju, w ostatniej chwili zmie 

nił swe postanowienie i dokonał ratyfikacji. 
Po niespełna pół godziny ogłoszona zosta- 

ła oficjalna proklamacja o zniesieniu prohi- 

bicji. 
'W Ameryce zapanowała powszechna ra- 

dość. 14 lat prohibicji kosztowało Amerykę 
45.549 ofiar ludzkich, zabitych i zmarłych w 
związku z nielegalnym handlem napojami wy- 
skokowemi. Dotychczas w więzieniach amery- 

kańskich przebywa 3.765 osób, odbywających 
ciężkie kary więzienne za wykroczenia prze- 

ciwko zniesionej od dziś prohibicji. 

WINO SIĘ LEJE DO AMERYKI 

We środę, 6-go grudnia wino oficjalnie 
zagarnęło w swe władztwo Amerykę. Trium- 

falny jego powrót uroczyście był święcony.. 
Punktualnie o godz. 3 po poł. wszelkie napit- 
ki opuściły składy, gdzie były dotąd złożone 

i zostały porozsyłane po barach i restaura- 

cjach. 

     

Z zawodów piłki nożnej Poiska—Niemcy 

ów skład oficjalny, wywóz spirytualij w 
wozach z pieczęcią urzędową, dostawcy zmu- 
szeni do formalności odcisków palców — 
wszystko to ma na celu uniemożliwienie boot- 
leggerom sprzedaży alkoholi, sprowadzanych 
nielegalnie. Podobno duża ilość statków boot- 
leggerskich krąży u wybrzeży, starając się do- 

bić do ziemi amerykańskiej. 
Radość powszechna nad śmiercią suche- 

go regime'u ponosi Amerykanów. 
Zakłady we środę dostały pozwolenie na 

otwarcie do godziny 4-tej rano. Masę 
uroczystych przyjęć w świecie towarzyskim 
fetowało powrót wina. 

Jednakże prawa sprzedaży alkoholi nie 
są jednakowe we wszystkich Stanach i nawet 

miastach. Tak więc w Kalifornji można bę- 

dzie przy jedzeniu pić piwo i wino — ale 
likierów, broń Boże! Wolno je będzie tylko 
kupować na butelki w magazynach. Fo samo 
prawo panuje w stanie Connecticut. 

W Luizjanie, Wisconsinie i New Jersey 
można sobie pozwolić na picie prawie bez o- 
graniczeń. 

W New-Yorks, w hotelach i restaura- 
cjach wolno będzie pić napoje wyskokowe je- 

dynie siedząc przy stole. Na stojąco zezwala 
się na picie jedynie piwa. W barach tylko pi- 
wo zyskało prawo obywatelstwa. 

Wreszcie szczegół charakterystyczny: po- 
tworzyły się specjalne kursy dla amatorów pi- 
cia uczące ieh rozróżniać różne gatunki win 
podczas posiłków. Tu 

Misjonarz polski wysłannikiem cesarza Chin 
do Papieża 

Na uniwersytecie genewskim otrzymał 0s- 
tatnio doktorat współpracownik „Journal des 

Debats*, p. Robert Chabrie. Praca doktorska p. 

Chabrie, która została wydana drukiem i 
zyskała wielkie powodzenie jest niezmiernie cie 
kawym przyczynkiem do historji misyj katolic- 
kich na Dalekim Wschodzie. Zasługuje ona po- 
zatem na specjalną uwagę ponieważ dotyczy 
działalności misjonarza jezuity Polaka. 

W ogólnych ramach apostolstwa w Chinach 
p. Chabrie szczegółowo opisuje akcję misyjną 
OO, jezuitów w owych czasach, gdy Chiny 
przechodziły jeden z najtrudniejszych i najbar- 
dziej powikłanych okresów, tak pod względem 
politycznym, jak i gospodarczym. Tatarzy, któ 
rych dzikie hordy przybyłe z Mandżurii stale 
wichrzyły w cesarstwie, poczęłi poważnie zagra_ 
żać tronowi starej dynastji Ming, która zachwia 
ła się w swych posadach. Podczas panowania 
ostatniego cesarza z powyższego rodu, Young 
Li, jezuita o. Michał Boym, Polak, dzięki swe- 
mu niezwykłemu wykształceniu i świętobliwoś- 
ci potrafił tak wpłynąć na żonę cesarza, że przy 
jęła wiarę chrześcijańską. Za przykładem cesa- 

  

  

z obrony bramki 
polskiej, podczas międzynarodowych zawodów 

Emocjonujący moment piłki nożnej, które się odbyły w ubiegłą nie- 
dzielę w Berlinie. 

  

Statek przestępców 
Dnia 4 grudnia statek, karny „La Marti- 

niere'* zabrał z portu La Rochelle ponury 
„ładunek'': kilkuset przestępców, wysyła- 
nych z więzienia w Saint-Martin (Ile de Rė 

na Atlantyku) na zesłanie do Guany. 
„La Martiniere'', statek handlowy, o 114 

m. długości, wynajęty przez administrację kar 

ną, został odpowiednio przysposobiony do tej 

„wielkiej podróży'', jak to nazywają jego o- 
becni pasażerowie. Pływające więzienie, za- 

opatrzone w klatki o solidnych prętach i ma- 

leńkich drzwiczkach z doskonałemi zamkami. 

Każda z nich może pomieścić setkę więźniów. 

Wzdłuż klatek o cementowej podłodze, 

biegnie wąziutka ławeczka, na której mogą 
przysiąść zmęczeni staniem przestępcy. Z su- 

fitu zwieszają się haki dla zaczepiania hanta- 
ków na noc. We dnie klatki są oświetlone 
przez maleńkie okienka, zamykane w sposób: 
skomplikowany. Źródłem światła są lampy 
elektryczne z reflektorami umieszczone w wol 
nej przestrzeni pomiędzy dwiema  klatkami, 
gdzie też przechadzają się ustawicznie dozox- 

dostarczanych do każdej klatki. Pożywienie 
nie różni się od strawy marynarskiej na stat- 
kach rządowych. Na śniadanie kawa osłodzo- 
na z sucharami, lub chlebem, na obiad i ko- 
lację: zupa i mięso (400 gr. na dzień) z kar- 
toflami, fasolą, lub kluskami. Prócz tego każ- 

dy skazaniec otrzymuje ćwierć litra wina 
dziennie, w każdej chwili może też ugasić pra 
gnienie wodą, która znajduje się poza klatką 
w beczce, zaopatrzonej w rury z kranikiem, 
dochodzące do wnętrza klatek. 

Dwa są rodzaje kar ula nieposłusznych: 
przywiązuje się im nogi do kółek żelaznych, 
umocowanych przy sztabie koło prętów klatki, 
lub tėž zamyka po jednemu do żelaznej cie- 
mnicy, bardzo wązkiej i nieprzewietrzanej. 

W razie wybuchnięcia buntu, specjalna 
sieć rur biegnących wzdłuż krat napełniłaby 
klatki w przeciągu kilku sekund parą wodną. 

Skazańców, skarżących się na chorobę, 
bada dwóch lekarzy kolonjalnych, eskortują- 
cych partję. Chorych kładzie się do infirmerji 
lub w małej celce szpitalnej, mieszczącej 19 
łóżek. Obok znajduje się mała apteczka i ła- 

rzowej poszło niebawem kilka księżniczek oraz 
zaufany doradca cesarza kanclerz Pang - Achi- 
lles. Ponieważ w dalszym ciągu położenie dy- 
nastji Ming było nader niepewne, a Portugalja, 
która jako pierwszy „odkrywca”* Chin posiadała 
tam znaczne wpływy, nie mogła nic pozytywne 
go przedsięwziąć celem obrony przed Tatarami 
na dworze Young Li powstała myśl wysłania 
specjalnej delegacji do Stolicy Apostolskiej. 

„ „Projekt ten świadczy najlepiej o wpływach 
misjonarzy katolickich, a więc w pierwszym rze 
dzie o. Michała Boym'a. Delegacja miała złożyć 
należny hołd Papieżowi Aleksandrowi VII od 
cesarzowej, księżniczek i kanclerza Pang - Achi 
llesa, oraz przedstawić stan cłirześcijaństwa na 
Dalekim Wschodzie, właściwym jednak jej ce- 
lem było zwrócenie uwagi Ojca świętego i wład 
ców katolickich w. Europie na wielkie możliwo- 
Ści i korzyści, jakieby powstały dla świata 
chrześcijańskiego, gdyby Rzym zechciał po- 
przeć dynastję Mingów, z trudem odpierającą 
nawałę pogańskich hord tatarskich z Mandżurii. 

Delikatna ta misja nawpół polityczna, a 
nawpół religijna, wymagająca umiaru i taktu, 
powierzona została przez cesarza Young Li poł 
skiemu misjonarzowi, który też wyruszył w dro 
gę do Rzymu w listopadzie roku 1650, przyby- 
wając do Wiecznego Miasta w lutym 1653 roku. malwoać i 

Początkowo posłannictwo o. Boym'a na- 
potykało na rozliczne trudności spowodowane 
w pierwszym rzędzie przez intrygi rządu portu- 
galskiego, któremu nie było wcale na rękę za- 
interesowanie się innych państw europejskich 
Dalekim Wschodem. Również niechętnie spoglą 
dały na delegata cesarza Young Li zakony kato 
lickie, widząc w tem możliwość nadmiernego 
rozszerzenia się wpływów Jezutów. Wkońcu o. 
Boym zostaje przyjęty na uroczystej audjencji 
u Ojca świętego lecz dopiero w grudniw 1655 
roku, a więc w dwa lata po przybyciu do Rzy- 
mu. Dopiąwszy w ten sposób celu, o. Boym 

natychmiast rozpoczyna podróż powrotną, by-do 
nieść cesarzowi Young Li o pomyślnych rezui- 
tatach swej misji. Niestety jednak, gdy misjo- 
narz wreszcie dociera do Chin, niosąc pociesza- 
jącą wiadomość, dowiaduje się o śmierci cesa- 
rza, cesarzowej i Pang Achilleesa oraz upadku 
dynastji Ming. Dzielny misjonarz polski w nied- 
ługim czasie potem również kończy życie. 

Uryginalna pułapka na myszy 
| Pan Marius Gautrenon, właściciel sklepu 
kolonjalnego w Charron, nabył partję ostryg i 
złożył je na pułce w swym sklepie. Jakież było 
jego zdumienie, gdy nazajutrz rano stwierdził, 
iż w ciągu nocy dwie myszy złapały w 
pułapkę w skorupy dwóch ostryg. zę 

Biedne myszki musiały się pokusić na spró 
bowanie mięczaków, podważyły skorupy, które: 
się zatrzasnęły, więżąc je pomiędzy dwoma po- ło: . н 

Burzliwe przedstawienie 
Dnia_29 listopada w teatrze miejskim: w 

Rennes (Bretanja), trupa przyjezdnych aktorów 
odgrywała sztukę pt. No: Sztuka ta 
została osądzona przez w jako ba 

przóds tawienia w fałszywem świetle ać it 
gijnych, tak żywych w Bretanji, oraz jako $го- 
dek propagandy antylderykalnej, działającej w 
gmachu subwencjonowanym przez wszystkich 
Obywateli. 

Е Wieczorem znaczny tlum zebrał się u: wej- 
ścia do teatru, wykrzykując w rozmaity sposób 

Le adresem osób, udających się na przedsta- 
wienie, 

Wkrótce zebrało się również sporo kontr- 
manifestantów. Przez cały wieczór katolicy i an. 
tyklerykali wyšpiewywali „Marsyljankę“ i „In- 
ternacjonał", kio kogo przekrzyczy. Padały też 
różne wzajemne obelżywe uwagi na: temat osób. 
wysoko postawionych w mieście. 

Policja i setka żandarmów placi 
ratuszowego i głównych pomników.. Musiano na. 

W WIRZE STOLICY. 
PĘDZLE I PIENIĄDZE 

Jaka to nędza wśród obywateli, kiedy na- 
wet obrazy kradną! Gdy rabusiom z muzeum 
Krasińskich powiedziano, iż uniesione przez 
nich bohomazy, są warte 3.000.000 zł. naprzód 

się śmieli do łez, a wreszcie uwierzywszy da- 
lej płakali: mieli otrzymać za nie 300 zł w 
dwuletnich spłatach. 

Ten obraz jest warty!.. Efektowne powie 
dzenie, ale głupkowate. Za zdechłego konia — 
choćby on wygrał Derby i Walji zeń 
spadł — nikt nie da Kilku tysięcy funtów. 
Był wart. Z obrazami jest to samo. 

Miesiąc temu państwo Malinowscy sprze 
dali relikwję rodzinną: Śmierć Krółowej Be- 
ny, pędzla Matejki za 15.060 zł. Skarb za 
grosze, to jakby kto sprzedał murzynom, lu- 
dożereom córkę jedynaczkę za 2 zł. 

Inni znów ziemianie z pod Miechowa zo- 
stali nawiedzeni przez tajfun, który wymiótt 
eały dom. Obraz Juljueza Kossaka szczęśliwie 

ocalał, bo był schowany w kasie ogmiotrwałej 
— sekwestratorowi nie przyszło nawet do zło 
wy tam zajrzeć. — „Jakoś to będzie, myśleli 
ziemianie, dawano nam przecie za tego Kos- 

saka 40.000 zł., teraz go sprzedamy““. 

Musieli opuścić na 20.000, by nie brano 
ich za warjatów i wogóle chciano gadać. 
Sprzedać za 10.000 nie było sposobu, za 5.000 
tylko na podejrzane weksle, za 3600 na raty 

trzyletnie, 800 zł. dawano gotówką. 

Obrazy Malisza idą dobrze — 300 — 500 
zł. Jedyna przykrość to że ich tak mało. Ża- 
miast sobie podeinać arterje powinnaby Mali- 
szowa kontynuować dzieło męża.  Gorzejby 
chyba nie bazgroliła. : 
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acym malarzom tak się žle po- 
wodzi, to cóż dopiero tym, co jeszcze dyszą. 
Powodzenie ma Kossak. Ledwie smarnie 
konia — już kupują. Trzeba podziwiać bez- 
interesowność tego artysty — gdyby prze- 

szedł ua pehły, mógłby malować nie jak obec- 
nie trzy obrazy dziennie, ale sto trzydzieści. 
Amerykanie kupowaliby z równym zapałem 
byle był wyraźny podpis pod tylnią nogą — 
konia czy pehły obojętne. 

Członkowie Szkoły Warszawskiej, Kapi- 
stów, czy bractwa św. Łukasza stosują z po- 
wodzeniem regułę św. Franciszka — aby dziś 
przeżyć! jutro jakoś to będzie! może gdzie 
płot uda się pomalować, może gdzie szyld na- 
malować i zabrać mu 90 groszy na obiad. 

zabrać mu 90 groszy: na obiad. 
Karol. 

  

Japonja modli się o następcę 
tronu 

Z Tokio donoszą, iż cały naród: japoński: 
zanosi teraz dzień w dzień gorące modły, aby 
Nieba obdarzyły parę cesarską następcą tronu. 
W ciągu grudnia cesarzowa spodziewa się po- 
tomka, nosi już tak zwany „pas macierzyństwa 
odwiecznym ceremonjałem przepisany. 

Od roku 1924 wydała cesarzowa na świat 
cztery dziewczynki, z których jedna zmarła po 
sześciu. miesiącach życia. L 

Nowy napad na pomnik 
Obrazoburcy paryscy, którzy tak szpetnie 

zniszczyli pomnik Deroulede'a, o czem donosi- 
liśmy w swoim czasie, znaleźli wdzięcznych na. 
śladowców na prowincji. 

W mieście Saint-Omer (Pas de Calais) 
nieznani sprawcy zaatakowali w nocy pomnik 
ministra Suger, którą to statuę przewieziono 
sześć lat temu z Wersalu i ustawiono na pla- 
a= starożytną wieżą opactwa Saint- 
Martin. 

Podobnie, jak w Paryżu, nikt nie zauważył 
ich „przy pracy”. Nazajutrz dopiero okazało: się, 
że twarz słynnego mnicha-ministra ma namalo- 
wane wąsy i brodę z dziegciu. 

Suger, opat Saint-Denis, piastował godność 
ministra za panowania Ludwika VI i Ludwika: 
VII, był reformatorem dyscypliny w swem 0- 
pactwie i bronił spraw królewskich: przeciwko 

aa R az ĖS gentem państwa żył na tytuł „Ojca 
Ojczyzny”, Był też autorem „życia. Ludwika i 
VI“. Umari w roku 1152. E 

Kot — wybawca 
Z Dessau (Niemcy) donoszą; że trzydzieści 

osób uniknęto śmierci od zatrucia gazem, je- 
dynie dzięki pewnemu kotowi, 

Robotnik Volkoi, zdradzający od pewnego 
czasu objawy pomieszania zmysłów, udawszy 
Się na noc do swego pokoju,, rozbił w przystę. 
pie szału rurę gazową. Gaz napełnił wkrótce 

a potem rozszedł się na cały dom. Pe- 
wna kobieta, śpiąca na wyższem piętrze, zosta- 

ła rozbudzona przez  rozpacziiwe mianczenie 
swego kota, który nawpół zatruty, czepiał sie 
jej pościel. Obudzona, poczuła zapach gazu, 
otworzyła odrazu okna i zaałarmowała wszyst- 

cy więzienni. : „wet użyć kilkakrotnych szarży, dia usunięcia kich lokatorów, przestrzegając ich przed zapa- 

Piotra, co się zdarza tylko przy wyjątkowo waż powiadać stan pogody na kiłka dni lub kilka Więzień po rannem wstaniu, zwija swój zienka, wyposażona w jedną wannę. L.  nifestantów, W Peatże POD kilka ze Dzie: łaniem zapałek. W ten sposób ar Osób 

nych okazjach. L. tygodni naprzód. L. hamak i myje się wodą morską w cebrach, — — — — sięć osób zostało aresztowanych. L. zostało uratowanych, ТЕ 
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Forsan et haec olim meminisse invabit 
Uroczystości historyczne w  Słonimie, o 

których tak pięknie i serdecznie opowiedział 

w „Słowie'* dr. Walerjan Charkiewiez, poru- 
ruszyły w duszy mojej wspomnienia o Słoni- 

mie: 
„Znów się jawicie powiewne postacie? 

Oczy me łzawe niegdyś was widziały!:* 

_I Wspomnienia moje patrzą na słonim- 

skie stosunki z przed laty 36-ciu. Daleko jesz- 

cze przedtem p. Klementyna Hryniewiezowa 

zapaliła swoje ognisko oświatowe, tworząc 

przy ul. Studenekiej, we dworku hr. Pusłow- 

skich, małą ukrytą pensyę dla panienek mia- 

"sta Słonima. Uczono tu po polsku: czytania, pi 

* sania. katechizmu, historji świętej i polskiej, 
arytmetyki, a nawet gry na fortepjanie. Był 

to zarys wiadomości najkonieczniejszych i 
ochronnych, gdyż pamienki ze sfery mieszczań 

skiej,wskutek ciemnoty, były bardzo narażo- 

ne na wpływy i ponęty rosyjskie: zachęcano 

do zawierania małżeństw mieszanych. W podo 

bnyeh wypadkach p naczelnik powiatu (ispra 

wnik) z oficerami towarzyszył w cerkwi i by- 

wał na weselu k'woli uświetnienia obrzędu i 
obchodu. Ta okoliczność miała swój skutek. 

Opłata za naukę i utrzymanie na pensji 

p. Hryniewiczowej była bardzo małą i przez 

10 wszystkie prawie mieszezanki słonimskie wy 

chowywały się pod kierunkiem p. Hryniewi- 

czowej na pożyteczne obywatelki, świadome 

swojej narodowości i obowiązków względem 

wiary i swego kraju. Żują jeszcze tacy, którzy 

pamiętają p. Hryniewiczową i jej pomocną pa 

nnę Sabinę. 

  

II Po powrocie z więzienia w twierdzy 
Piotro - Pawłowskiej i wygnania do Mezenia, 

osiądł w Słonimie dr. Stanisław Bielski, wy- 
chowaniee Akademji Chirurgicznej w Peters- 

burgu i doktór medycyny uniwersytetu dor- 

packiego. Jako lekarz i człowiek głębokiej na- 
uki i wielkiego serca, odznaczał się dr. Bielski 
niepospolitą czujnością umysłową i inteligen- 

cją. W medycynie cechowała go zdolność do 
trafnego rozpoznawania chorób. Nieraz, gdy 

do poważnie chorych sprowadzano z daleka 

profesorów, razem « z nimi zapraszano dra 

Bielskiego. Pamiętam powiedzenie prof. P. 
— Na co sprowadzacie profesorów, kiedy 

macie takiego Bielskiego? 
Niejednokrotnie zapraszano go do uni- 

wersytetu krakowskiego, ale zawsze odmawiał 

się : 
— Ee — już jestem za leniwy... 

Z nauką jednak nigdy się nie rozstawał. 

Najnowsze wyniki wiedzy medycznej były mu 

znane dokładnie. 

Nie zdarzyło mi się w życiu spotkać czło- 

wieka wykształconego, któryby umiał tak pię- 

knie, wyczerpująco opowiadać o książce prze- 
czytanej. Najpoważniejsza książka, omawiana 

przez dr. Bielskiego, stawała się przezroczystą 

i opowiadającą o rzeczach, które dla czytelni- 

ka były, jakby ich nie było . 2 
Dr. Bielski, pomimo cierpień ostrej mig- 

reny, był zawsze w usposobieniu dobrem, szla- 
chetnem i świecił dowcipem niebanalnym, za- 
wsze trafnym, czasami ostrym. Można byłoby 
przytoczyć wiele jego powiedzeń i słów 

  

skrzydlatych. Każdemu mówił: „ty**. Od pra- 
wdy nie odstępował, nazywając rzeczy po imie 
niu, ważące słowa sprawiedliwie i odręcznie. 
Myśli jego zawsze były mężne i proste. Zag- 

ród stronniezych nie znosił. Ze szlaków myśli 

polskiej nigdy jednak nie zbaczał, a myśli te 
zawsze były wysokie. 

Na początku wojny rosyjsko-japońskiej, 

dowódca pułku jarosławskiego, na zehraniu w 
sprawie pomocy ranionym, zwrócił uwagę, że 
wśród rosjan krążą pogłoski, jako przychyl- 
ność Polaków skłania się na stronę Japorńeży- 

ków. O głos prosi dr. Bielski: 

— Panic pułkowniku, cheę panu wytło- 
miaczyć, dla czego polacy sympatyzują Z japoi 
czykami, bo to widzi pan pułkownik, na świe- 
cie tak się dzieje: jeżeli tanie ktoś ciśnie, — 
czuję to dotkliwie; jeżeli zaś ktoś zaczyna z 
kolei bić tego, kto mnie trapi, — czuję ulgę.... 
C'est tout, panie pułkowniku. 

   

Naczelnikiem żandarmerji był wówczas 
rotmistrz Ilja Siemionowicz Klimow. Uskar- 

żał się, że dr. Bielski stawia go często w poło- 
żenie przykre: znalazłszy -bowiem książk w 
Rosji zabronioną, przynosi rotmistrzowi i ra 
dzi koniecznie przeczytać... Naczelnikowi żan- 

darmerji, oczywiście „nie łowko''. Swoją dro- 

gą, p. Kliimow każdą złapaną książkę bez eer- 

zury, dawał zawsze do przeczytania dr. Biel- 

skiemu. 
Pewnego razu, po skończonej lekcji w 

szkole żeńskiej, szliśmy z O. Kuźmińskin, ka- 
płanem prawosławnym, na wykłady do szkoły 
męskiej. W drodze spotykamy dr. Bielskiego. 

Witamy się i rozmawiając idziemy ówczesną 
ulicą Afanasowską. Przy ogrodzie miejskira, 
zwanym „Brechałką'', przyłącza się do nas p. 

Szter, ówczesay marszałek szlachty pow.eta 
słonimskiego. Był to samowtór urzędnika pe- 
tersburkich departamentów. Lubił zawsze coś 
powiedzieć takiego, żeby wydawało się dowei- 
pnem i ciętein. Widząe tedy popa i księdza 
razem idących w zgodzie, odzywa się p. mar- 
szałek do 0. Kuźmińskiego. 

— Cóż to, ojeze, może zaczęliście wierzyć 

w papierza ? 

— A wy, ojeze Michale, może przestaliś- 
cie wierzyć w papieża? 

Milezymy. Podehwytuje dr. Bielski. 
— Nie, panie marszałku, O. Włodzimierz 

do papieża nie przystał, a O. Michał od pa- 
pierza nie odstąpił, ale obaj przestali wierzyć 

w dowcip marszałków szlachty... 
Scena niema; marszałek nas pożegnał; 

doktór zawrócił do swego domu, a my w mil- 
czeniu doszliśmy de szkoły męskiej. Dopiero 
przy wejściu 0. Kuźmiński odezwał się: 

— Nu, Stanisław Iwanowicz skazał, nu 

skazał !... 
W sprawach społecznych i oświatowych 

dr. Bielski brał zawsze udział żywy. Za jego 
przewodem zawiązało się towarzystwo spół- 
dzielcze chrześcijańskie i otwarto sklep spoży 
wczy ; sformowano ochotniczą straż pożarną i 

założono ochronkę dla dzieci. 
Na cmentarzu słonimskim, staraniem hr. 

Jezierskiej, postawiono pomuik Š. p. dr. Biel- 
skiemu. Popiersie przypomina rysy zmarłego, 
może tylko oczy osadzono zbyt głęboko. Na 
pomniku mamy wiersz Siostry Moniki Sopoć 
kówny ze Zgromadzenia Niepokalanek słonim- 
skich: 

„Zacnego, drogiego człowieka, tu zwłoki, 
Na ziemi ojczystej mogiła ta kryje, 
Lecz choć go pochłonął grób zimny, głeboki, 

W pamięci i sercach współbraci on żyje!... 

      

Zasadom tym wierny, co wlała mu matka, 
Nie szukał dostatków, poklasków, próżności, 
Lecz wiedzą i pracą swą wciąż do ostatka 
Osładzał niedolę cierpiącej, łudzkości. 

Więc chociaż zawodów doznawał on wiełe, 
I ciernie życiowe miewała dłoń droga, | 
Lecz ręka go Stwórey przywiodła do celu, 
Bo kochał w nim bliźnieh, a w bliźnich 

swych Boga. 

HI. Gdy zaczęto budować drogę bitą do 
Baranowicz, zamieszkał w Słonimie p. Alek- 
sander Grabowski, jako kierownik robót, czło- 
wiek całem sercem oddany sprawie oświaty i 
uświadomienia narodowego. Zbierał on dzieci, 
uczni i uczenie, sam uczył czytania i pisa- 
nia polskiego. Nie było w Słonimie panny 
Średnio wykształconej, któraby na prośbę p. 
Grabowskiego, nie zajmowała się nauczaniem 
dzieci. Liczono do 300 takich młodszych i 
starszych uczni i uczenie. Było to prawdzi- 
we przeszkolenie dziatwy polskiej. Z czasem 
stworzono ezytelnię i rezdawano książki. Pan 
Grabowski wszystkiem kierował, wszystkiego 
doglądał i, choć sam małomówny, wszystkich 
do pracy zachęcał i budził. 

IV. Przyjechał do Słonima w charakterze 
urzędnika p. Mroczek z żoną swoją p. Euge- 
nją, Pan, zajęty pracą urzędową, nie: miał cza 

su na sprawę społeczną, ale za to, pani Euge- 

nja wszelkich starań dokładała, ażeby ludzi 
inteligentnych pobudzić do pracy umysłowej. 
W tym celu utworzyła eoś w rodzaju wieczo- 
rów czytania wspólnego. Dwa razy w tygodniu 
po kolei, zbierano się i czytano: powieść wy- 
bitną, rozprawę naukową, poezję i t.p. Po 

czytaniu rozmowa o rzeczach styszanych, Mi- 

strzem tu był dr. Bielski. 

  

V. Żyją jeszcze w Słonimie dwie siostry, 
panna Zofja i Józefa Czarnobejanki, praw- 
dziwe artystki w grze na fortepianie. Nie ma- 
ło przyczyniały się one do obudzenia smaku 
estetycznego, bo dobra muzyka rodzi w du- 
szy odwagę sięgnięcia po rzeczy wyższe, pięk-. 

ne — po chleb dla dueha. 

VI. Pamiętam w Słonimie panią Sume- 
rokową, matkę żony p. Piotra Walewskiego, 
„głowy'* miasta. Była to osoba bardzo pode- 

szła w leciech. Opowiadała o przejeździe pzzez 
Słonim cesarza. Aleksandra 1-go. Cesarz był w 
przyjaźni z katoliekim proboszczem w Róża- 
nie, odległej od Słonima o 35 klm. Aleksan- 
der I nocował zwykle w Różanie, więc. wieczo- 
rem wkładał ciepły szlafrok probęszeza i 
grzał się przy kominku, rozmawiająt przyjaź: 

nie”). 

W roku 1905 opusściłem Stopim  uwoażąc 

wspomnienia  najmilsze i  najserdeczniejsze. 
Później przyszły nowe czasy, nowi ludzie i 
nowe pieśni. Prawdą jednak pozostanie to, co 

Skarga powiedział :„Kto Ojczyźnie swej służy, 
sam sobie służy, bo w niej, wszystko się jego 

dobro zamyka, 

„Nie dwór, bogactwa, majątki i sługi, 

Karjera, sława, szęroka, daleka, 

Lecz praca tylko, a dla dobra drugich, 

Stanowi miarę wartości człowieka '. 

(Z kalendarza). 

X. Michaż Rutkowski. 

*) Do dziś dnia pokazują w Różanie drze 
wo zasadzone jakoby ręką Aleksandra I. 
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w sprawie handlu i cen zboża 

Qd jednego z naszych czytelników 0- 
trzymujemy następujące uwagi, jako ma- 
terjał do dyskusji w tak pałącej spra- 
wie, jaką jest dla rolnictwa kwestja cen 
zboża. 

Wskutek spadku cen produktów rolnych 
przy jednoczesnem powiększeniu podatków, - 
przy wysokich procentach od pożyczek i prze 

różnych kosztach (upomnienia, odsetki karne, 

egzekucje, koszta sądowe i t. d.) powstaje eo- 
raz większe obdłużenie, niemożność wywiąza- 

nia się z zobowiązań (więc nowa fala. kosz- 
tów), upadek warsztatu rolnego i jego obniże- 
nie, — Zresztą są to rzeczy znane już. 

Powoduje to nowe ujemne skutki, gdyż ob 

niżkę plonów i ich jakości, a to z przyczyny, 
w obecnych warunkach rolnik nie ma moż- 

i odświerzania i uzupełniania żywego i 
artwego inwentarza, wskutek czego uprawa 

w dodatku często zmuszony jest 
ię ze zboża, a prz, siewach 

ennych korzysta z ziarna bylejakiego, ja- 

kie mu się udało zdobyć na b. ciężkich wa- 

runkach, w dodatku sianego zapóźno. Dla za- 
pobieżenia temu, należałoby już obecnie zbie- 
rać dane o ilości potrzebnego ziarna do siewu 

wiosennego, a w lutym - marcu wydać je z oko 
licznych majątków państwowych już przygo- 

towane do siewu a ze zbiorów otrzymać ziar- 
no zpówrotem z pewnym dodatkiem na koszty. 

Oprócz więc możliwości wcześniejszego 
siewu, podniesie się i sam gatunek zebranego 
potem ziarna i zrobi się krok ku ujednostaj- 

nieniu tegoż. Wydane ziarno winno być użyte 
li tyłko do siewu i traktowane jako depozyt. 

Wyczyn taki podniósłby upadłych na da 
chu i zdeprecjonowanych rolników, gdyż wła- 
śnie tacy, biedniejsi, korzystaliby z tego dob-- 
rodziejstwa. z 

Ceny zbóż obniżyły się poniżej oplacalno 
SC1. 

W eelun podniesienia cen zboża Państwo 

wypuszcza bony zbożowe w odcinkach od 100 
złotych, jednocześnie podnosi cenę 4-ch zbóż 

o, dajmy na to, 100 proc. i zabrania wwoza 
ich do Polski. Następnie, po żniwach zakupu- 
je zboża od producentów, płacąc owymi bona- 

Bony przyjmowane być winny na opłatę 
wszelkich podatków, świadczeń publicznych, 
ubezpieczenia, jak również na raty i procenty 
w bankach, Kasach Kom.. i Spółdzielniach. 

Dla umożliwienia obrotów gotówkowych 
(robocizna i inne), bony mogą być lombardo- 
wane na przeciąg roku gospodarczego. 

Zakupione zboże dostarczone winno być 
do elewatorów, młynów, składów i t. p. ew. po 
zostać może u poprzedniego gwłaściciela, ja- 
ko depozyt Państwa, z obowiązkiem przewie- 
trzania, ubezpieczania itp. 

Państwo rozporządza zakupionym zbo- 
żem, sprzedaje je młynom i wszelkim prze- 

twórniom, oznaczające jednocześnie odpowied- 
uią obowiązującą cenę mąki i ustalając gra- 

nieę cen innych przetworów. 
Resztę, poza zapasami mob., likwiduje czy 

to eksportem, ezy to przerobem żyta (najwię- 
kszy objekt) na wyrób wódek na wywóz, do 
czego przyczyniłoby się walnie zniesienie Mon. 
spiryt., zaś wyroby te mogłyby być opodatko- 
wane na wywóz. (Wyroby spir. polskie zaw- 
sze były cenione zagranicą, a przypuszczalnie 
Ameryka byłaby obeenie dobrym odbiorca). 

Oczywiście powstałyby i inne sposoby zli- 
kwidonania tego zboża. 

Po roku operacyjnym — bony zostaną za 
mienione na obiegowy pieniadz. 

Zrozumiałem jest, że jednocześnie podnie- 
ię cena chleba, lecz jednocześnie też pod- 

tiesie się siła nabywcza ogółu, gdyż powsta- 
nie możność zarobkowania, ponieważ rolnik 
będzie w stanie wreszcie poczynić odpowiednie 
zakupy, odświeżyć swój warsztat, a więc oży- 
wić całe życie gospodarcze Polski. 

W ten sposób Państwo podniosłoby całe 
gospodarstwo nie żadną drogą pożyczki i bez- 
powrotnych zapomóg, a jeno z ryzykiem zależ 
nym od tego, jak rozporządzi zakupionem zbo 
żem. Uwzgłędnić też trzeba, że przez cały rok 
gospodarczy Państwo miałoby wpływy i obrót 
gotówkowy ze sprzedarzy zboża, gdy samo pła 
<iłoby gotówką dopiero z końcem tegoż roku 
gospo: . 

Mogłoby to poniekąd umożliwić wyzby- 
wanie się nadwyżki zboża po cenach dumpin- 
gowych. 

Wyłożenie gotówki więc nastąpi dopiero 
po roku gospodarczym. 

System ten umożliwiłby punktualny 
wpływ podatków, gdyż mogłyby być odrazu po 
bierane przy zakupie zboża; odrazu daliby 
ja do dyspozycji. 

A że ludzkość, szczególnie obeenie, pełna 

jest złudzeń, nadziei, fatalizmu, — możnaby 
dostosować do bon pewne losowanie wygra- 
nych na każde 1000 złotych (mniejsze odcinki 
dostawałyby odpowiednią część wygranej na 
cały bon), co stanowiłoby pewną premję i spo 

Dalsze ulgi dla drobnego roinict- 
wą w postępowaniu rozjemczem 

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporzą- 
dzenie ministra rolnictwa i reform rolnych, ob- 
niżające opłaty w postępowaniu wyłącznie przed 
powiatowemi urzędami rozjemczemi, t. za. dła 
spraw drobnego rolnictwa, z 1,5 procent war- 
tości przedmiotu postępowania na 0,5 procent 

— w tych wszystkich wypadkach, w których 

drobny rołnik wnosi ponownie sprawę, rozpa- 

trzoną już na podstawie poprzednio obowiązu- 

jącego rozporządzenia P. Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. 

Rozporządzenie to zezwałało na obniżanie 
odsetek ой długów do 6 procent w stosunku 
rocznyin i na rozkładanie długów na okres do 
fat trzech, przyczem opłaty były wysokie i wy- 
nosiły od 2 do 3 procent wartości przedmiotu 
postępowania. 

Ponieważ nowa ustawa o urzędach rozjem- 
czych z dnia 28-go marca 1933 r. pozwała na 
udzielanie większych ulg, gdyż przewiduje dwu- 
letni Okres, w którym nie Opłaca się rat kapita- 
towych przy płaceniu procentów od długu, 1 
daje możność rozkładania długów na czas do 
lat 7-miu, przy jednoczesnem obniżaniu Odse- 
tek do 4,5 procent, przeto ustawodawca upraw- 
nił rolników do ponownego wnoszenia do urzę. 
dów  rozjemczych spraw już rozpatrzonych 
przez urzędy rozjemcze na podstawie poprzed- 
uiego rozporządzenia, 

Celem ułatwienia drobnym rolnikom wyko- 
rzystania tych zwiększonych ulg, p. minister 
rolnictwa i reform rolnych obniżył w tych wła- 
śnie wypadkach opłaty. Ponadto powyższe roz- 
porządzenie pozwala urzędom rozjemczym о- 

graniczyć opłatę wnoszoną przez drobnego rol- 
nika do 100 zł., podczas gdy dotychczas urzę- 
dy rozjemcze mogły zwalniać od opłat dopiero 
powyżej 200 zł. 

   
   

  

    

    

    

  

   

  

    

pułaryzowałoby bony i rozszerzyłoby możność 
lombardowania ich. 

Na powyższe, jak również koszty przy 
zakupywaniu, magazynowaniu i t. p. pobierać 

by należało w naturze pewien minimalny pro- 
cent, bacząc, żeby nie nastąpił przerost perso- 
nelu, a dając zarobek różnym  półinwalidom, 

nieemerytowanym pracownikom bez pracy itp. 

Ponieważ najdrobniejsze rolnietwo nie za- 
wsze mogłoby sprzedać zboża o jednorazowej 
wartości 100 złotych (bony od 100 złotych), 
więc ew. wypadałoby nabywać je za gotówkę 
z potrąceniem lombardu, a przypuszczalnie i 

kupcy dostosowaliby się wtedy do cen usta- 
lonych, a może i w pojedyńczych wypadkach 
podwyższali je. — Obrót handlowy zbożem nie 

powinien zaniknąć, gdyż zawsze mógłby obra- 
cać się w granicach lombardu, kosztów, no i 
pewnych kłopotów formalistycznych. 

System ten nie odrazu uporządkowałby 
stosunek rolnika do wierzyciela, więc należało 

by przystąpić w sposób ryczałtowy i do tej 

sprawy, a więc: 

Ogłasza się moratorjum na długi prywai- 
ne w rolnictwie na lat 3 - 5 z obowiązkiem 

płacenia minimalnego procentu wierzycielom 
(Rumunja oznaczyła na 1 proc.). — Dałoby 
to moratorjum asumpt obu stronom do dob- 
rowolnego wejścia w układ eo do spłaty i ew. 
wpłacania umówionych rat bonami płatnymi 
po zbiorach, na które to zresztą bony mogłaby 

paść premja losowania. 

Rolnik więc pozbyłby się zobowiązań, a 
wienzyciel dostałby, prawda, zmniejszoną sumę 
ale w droższym pieniądzu (wartość złotego 
przecież znacznie wzrosła), więc w myśl przy- 

słowia: „lepszy rydz — niż nie*'... obie strony 
mogłyby być względnie zadowolone. 

Tranzakcje takie ożywiłyby obrót pienię- 
żny w kraju, a w ciągu owego moratorjum na- 
stąpiłoby ekonomiczne ożywienie i unormowa- 

mie stosunków ekonomicznych. 

Wacław Jeziorański. 

TSS STATE 

PRZED ODSLONIĘCIEM POMNIKA 
MICKIEWICZA. 

    

Adam Mickiewicz: — Czy i teraz ich nie stać 
było na jakiś garniturek dła mnie? 

   

KOŁO PRZYJACIÓŁ 
AKADEMIKA 

Z okazji imprezy „Tydzień Akademika" 
uważamy za obowiązek przypomnieć społeczeń 
stwu wileńskiemu, że my, akademicy, chwiło- 
wo przebywający w Warszawie, Lwowie i Po- 
znaniu, duszą i sercem związani z Wilnem, ży- 
jemy, czerpiąc i pogłębiając naszą wiedzę na 
innych uczelniach z zamiarem, jednak, powrotu 
po studjach na kresy i pracy dła nich. 

Akademickie Koło Wiłnian w Warszawie 
jest jednem z najstarszych kół prowincjonal- 
nych. Inicjatywa jego utworzenia wyszła w r. 
1922 od kilkunastu zaledwie akademików Wil- 
nian, którzy znalazłszy się na terenie Warsza- 
wy, postanowili jednak utrzymać węzły, jakie 
ich dotąd łączyły ze sobą w mieście rodzinnem 

Koło początkowo pod nazwą „Kolo Wil- 
mian“, (jako część składowa „Koła Akademic- 
kiego Kresów Wschodnich*), zajęło się w 
(pierwszym rzędzie pracą samopomocową, u- 
dzielając zapomóg i pożyczek swym członkom. 

Mimo ciężkich warunków Koło rosło i roz- 
wijało się, stając się na terenie stolicy jednem 
z najbardziej ruchliwych kół prowincjonalnych. 

Pracę Koła można podzielić na wewnętrz- 
ną i zewnętrzną. Wewnątrz Koła rozwija się 
przedewszystkiem akcja somopomocowa, oraz 
życie akademickie. Koło udziela swym człon- 
kom pożyczek krótko i długoterminowych, do- 
pomaga przy uzyskaniu pomocy naukowych о- 
raz kwalifikuje przy staraniach o stypendjum. 

Dużą pomocą służy nam „Koło Przyjaciół 
Akademika", istniejące w Wilnie i przejawia- 
jące ożywioną działalność dzięki energji pp. 
dyrektorki Rodziewiczowej, dyrektorki Stanie- 
wiczowej, senatorowej Jundziłłowej oraz pp.: 
inż. Glatmana i mecenasa Zagórskiego. W ten 
sposób powstał stały łącznik między społeczeń 
stwem wileńskiem a młodzieżą wileńską prze- 
bywająca w Warszawie, Lwowie i Poznaniu. M1 
mo zmieniających się rok rocznie zarządów, 
praca w Kole szła zawsze w dwu kierunkach, 
a więc z jednej strony — kulturalna propagan- 
da Wileńszczyzny na terenie Warszawy, z dru 
giej strony — utrzymywanie kontaktu z Wil- 
nem, z jego społeczeństwem starszem t. zw. 
senjorami oraz młodszymi kolegami jeszcze ze 
szkolnej ławy. 

Działające w Wilnie Koło Przyjaciół Aka- 
demika, organizacja autonomiczna w stosunku 
do Komitetu Wojewódzkiego, bierze czynny u- 
dział w Tygodniu, przyczem koordynuje swą 
pracę z Komitetem Wojewódzkim i informuje 
go o niej. 

Dzięki staraniom Koła Przyjaciół Akade- 
mika przyszło nam z pomocą Wileńskie Sto- 
warzyszenie Techników, udzielając nam bez- 
płatnie swego lokalu na zebrania i dopomaga- 
jąc nam w urządzanych przez nas imprezach. 

W najbliższym czasie Koło Przyjaciół A- 
kademika przy pomocy Akademickich. Kół Wii- 
nian Warszawy, Poznania i Lwowa, urządza 
w Wilnie w dniu 30 grudnia br. w sali Izby 
Przemysłowo-Handlowej zabawę taneczną. 

Mam niezłomną nadzieję, że społeczeństwo 
wileńskie dopomoże nam i przyczyni się do po- 
wodzenia Tygodnia Akademika, a tem samem 
zasili fundusz Akademickich Kół Wilnian, stu- 
djujących w Warszawie, Lwowie i Poznaniu. 

  

St. Zapaśnik, wiceprezes AKW w Warszawie. ® 

     

  

SŁOWO ) 
dowi" 

KRONIKA 

 WPRESOCJWAZSESZ 
CZWARTE 

Dziś 7 

Ambrożego 
Iniro 

Niepok,Par:, 
MESZEDWSSRSKYA 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 6 grudnia 1933. 

Ciśnienie średnie: 753. 
Temperatura Średnia: 0 

Temperatura najwyższa: --2 
Temperatura najniższa: —2 

Opad w mm.: 1. 
Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA. 
W caiej Połsce najpierw pochinurno Z 0- 

padami śnieżnemi, potem Zmienni 
od północy kraju. Lekki mróz. 
wiatry zachodnie i półńocno-zachodnie. 

NABOŽENSTWA 
— Roraty. Dnia 8 grudnia br. o godzinie 

8 rano w košciele šw. Jerzego odbędą się „Ro- 
raty“ pracownikėw Wileńskiego Banku Ziem- 

skiego, Państwowego Banku Rolnego, Banku 

Polskiego i Wileńskiego Prywatnego Banku 
Handlowego, a w sobotę 9 grudnia o godzinie 
7 rano żałobne nabożeństwa. 

— Roraty iirzędników państwowych. — 

W niedzielę dnia 10 grudnia br. o godz. 7,30 

rano odprawione zostaną w kościele św. Jerze- 

go doroczne roraty urzędników państwowych. 

Nabożeństwo celebrować będzie Ks. Kanonik 

A. Cichoński. Kazanie wygłosi Ks. Piotr Śle- 
dziewski. — Uprasza się o wzięcie jak najlicz- 

niejszego udziału w tem nabożeństwie. 
Zebrane z dobrowolnych składek sumy, po 

pokryciu kosztów, związanych z organizacją 
rorat, będą przekazane częściowo na gwiazd- 

kę dla najbiedniejszych m. Wilna i częściowo 
na remont Bazyliki. 

MIEJSKA. 
— Fundacja Rockeiellera. Przyznane Wilnu 

z fundacji Rockefellera 25 tysięcy dolarów na 
zorganizowanie ośrodka zdrowia, zostło w rO- 

Wschód siefica g, 7,29 

Zachód słeńca g. 2.51 

  

nych funduszów utworzono szereg poradni. 

POCZTOWA 

— Minister Kaliński. 
Wilnie, p. minister Poczt Kaliński dokonał ins- 
pekcji urzędu Wilno 1, oraz skontrolował szereg ru przez młode członkinie związku, złożą się 
biur pocztowych na terenie miasta i prowincji. ną program, który pociągnie liczne członkinie 

— lLinje pocztowe. W ubiegłym sezonie 
dyrekcja poczt przeprowadziła ogółem 235 re- 
montów linij we wszystkich kierunkach, u- 

sprawniając je nałeżycie. Ponadto wybudowa- 
no nową linję do Białegostoku, która otrzyma- 
ła przewody bronzowe 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja, Dziś. dnia 7 bm. o godzinie 

13-tej w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbę= 
dzie się promocja p. Cynka Bolesława na dok- 
tora filozofji w zakresie fizyki na wydziale Ma- 
tematyczno-Przyrodniczym. Wstęp wolny. 

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

dnia 8 grudnia br. o godz. 10 odbędzie się ze- 
branie miesięczne w lokalu własnym. Zebranie 
zagaja prof. two Jaworski. Obecność członków 
konieczna. Msza akademicka o godz. 9-tej w 
kościele św. Anny. 

— Koło Połonistów USB. W piątek dnia 
8-go grudnia o godz. 1l-tej w lokalu Seminar- 
jum Połonistycznego odbędzie się zebranie Sek 
cji badań literackich z referatem kol. H. Mił- 
kowskiej pt. Miler Freienfels „Poetik“. — Po 
referacie dyskusja. Goście mile widziani. 

— Z Kola Polonistów. Koło. Polonistów u- 
rządza w niedzielę 10-go bm. w sali Śniadec- 
kich Wieczór Sienkiewiczowski, pomyślany ja- 
ko próba zbadania stanowiska młodzieży wo- 
bec Sienkiewicza. Przemawiać będą przedsta- 
wiciele akademickich  organizacyj ideowych, 
sfer pedagogicznych, młodzi krytycy wileńscy 
etc. Publiczności będą przedłożone dwa pyta- 
nia: czy uważa że twórczość H. Sienkiewicza 
ma trwałą wartość artystyczną i czy twórczość 
Sienkiewicza spełnia obecnie rolę wychowaw- 
czą. Początek o godz. 6-tej. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 
ków USB w Wilnie zawiadamia swych człon- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt posła St. Mackiewicza. W pią- 

tek dnia 8 bm. o godzinie 6-tej wieczorem na 

Czarnej. Kawie w sali konferencyjnej Sekretar- 

jatu Wojew. BBWR w Wilnie, przy ul. św. An- 
ny 2 m. 4, sekretarz komisji konstytucyjnej 

'Sejmu poseł red. Stanisław Mackiewicz wygło- 
si odczyt na temat ostatniej redakcji projektu 

konstytucji. Odczyt ten jest zorganizowany 
przez Klub Społeczny. 

Zarząd Klubu powiadamia, iż zastosowane 

na poprzedniej Czarnej Kawie zniżkowe karty 

wstępu (1 złoty od osoby, akademickie 50 gr.) 
nadal obowiązują. Zaproszenia specjalne nie bę 

dą rozsyłane. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nych, Ostrobramska 9 m, 4. W piątek dnia 8 
grudnia br. odbędzie się odczyt ks. dr. Śle- 
dziewskiego pt. Zamek Królewski w Wilnie — 
Początek o godz. 18-tej. Wstęp 50 i 30 gr. 

—Zarząd Polskiego Towarzystwa Przy- 
rodników im. Kopernika Oddział wileński, po- 
daje do wiadomości, że we czwartek dnia 7-go 
grudnia br. o godz. 19,30 w lokału Wileńskie- 
go Towarzystwa Lekarskiego, Wilno Zamkowa 
24, odbędzie się naukowe posiedzenie oddziału 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Dr. J. Kruszyński: Wrażenia z pobytu 

nad krzepnięciem krwi i odpornością. 
— Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjalnej po- 

daje do wiadomości, że w dniu 8 bm. w Ż. T. 
K. przy ul. Gdańskiej 3 o godz. 21-szej p. Wi- 
told Zahorski wygłosi odczyt pt. „Morze i Po- 
morze*. Wstęp wolny. 

— Klub Włóczęgów. We czwartek dnia 7 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
138 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o 
godz. 19,30. Na porządku dziennym referat p. 
Wincentego Hryszkiewicza, lektora języka bia- 
łoruskiego w Szkole Nauk Politycznych w 
Wilnie pt. „Metody walki z kulturą białoruska 
w BSSR“. lInformacyj w sprawie zaproszeń 
udziela p. St. Hermanowicz codziennie w godz. 
18—20 tel. 99. Wstęp dla członków Klubu, kan- 
dydatów oraz członków Klubu Włóczęgów Se- 
njorów bezpłatny, dla gości 50 gr., dla gości- 
akademików 20 gr. 

— Zarząd Towarzystwa Pszczełniczego Z. 
Wileńskiej zawiadamia uprzejmie wszystkich 
swoich członków © Zebraniu Informacyjnem, 
które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. o g. 
15-tej w lokalu izby Rolniczej przy ul. Jagiel- 
lońskiej 3. 

Podczas zebrania wygłosi p. Stefan Żu- 
kowski referat pt. „Pszczoły kaukaskie i bie- 
żące czynności w pasiece". Miłośnicy pszcze- 
larstwa mile widziani. 

о ża — Koło Miodych przy Związku Pracy O- 
aku bieżącym całkowicie wypłacone. Z uzyska- bywatelskiej Kobiet urządza we czwartek dnia 

7 bm. o godz. 7 wiecz. herbatkę zapoznawczą, 
zapraszając wszystkie członkinie związku do 
wzięcia w niej udziału. Ciekawy reportaż z ży- E 

Podczas pobytu w са akademickiego i mila pogawędka z atrak- kan Dr. Ignacy Świrski. Godz. 12. Akademja 

  

Dnia 13 marca 1919 r. wraz z grupą Peo- 
wiaków znalazłam się w więzieniu na Łukisz- 
kach. 

Razu pewnego, gdy wyglądałam oknem 
na podwórze więzienne, skąd czasem mogłam 
obserwować współwięźniów, zauważyłam nie- 

wiastę, która lekko i swobodnie przechadzała 
się po ciasnem podwórzu. Rzucając wzrokiera 
na niektóre okna, uśmiechała się pogodnie — 
jakby chcąc dodać otuchy współtowarzyszom 
niedoli. Byia to -— jak się później dowiedzia- 
łam — hr. Marja Kossakowska. 

Po kilku tygodniach spotkałyśmy się w 
Mejszagole. W pamiętną noc 19 kwietnia 1910 
roku, bolszewicy zdążyli uprowadzić część 
więźniów politycznych, kilku księży i grupę 
zakładników. Co nas ezekało? Nikt tego nie 
wiedział. Każdej chwili mogli nas rozstrze- 
lać... Wojska, idące na odsiecz Wilnu, chęt- 
nieby się na miejscu rozprawiły z „białoar- 
miejeami““ i „buržujami““ — jak nas nazy- 

wano. Konwoj nie dopuścił do tego. Miał wy 
raźny rozkaz dostarczyć wszystkich żywych i 
calych... Dokąd? Nie wiedzieliśmy. Dzień mi- 
jał za dniem, a nas gnano i gnano, byle prę- 
dzej, byle dalej od „białych. 

O głodzie i chłodzie, w obuwiu, które 
je, począwszy "a Stacji Morskiej na Helu (z przeźroczami). dosłownie z nóg spadało, dobrnęliśmy wresz- 
Umiarkowane 2) Prof. dr. K. Pelczar: Z najnowszych badań cje do Dyneburga. Ś.p. Marja Kossakowska 

z pogodą i humorem znosiła trudy pieszej 
wędrówki. Nie dała się nigdy namówić, by 
poza kolejką skorzystała z furmanki, którą 
bolszewicy rekwirowali, gdy część więźniów 
już zupełnie iść nie mogła. 

W więzieniu dyneburskiem, sześć nas mu- 
siało się pomieścić w małej celi t na wąskich 
narach. Gdy któraś z nas upomniała się o 
sienniki, „jeszcze czego** —usłyszała. drwią- 
cą odpowiedź — „a może, jasne panie pozwo- 
lą pierzyny?** Spałyśmy więc na gołych de- 
skach, wyciągnięte jak struny i tylko na bo- 
ku, gdyż tyłko w tej pozycji mogłyśmy sie 
wszystkie pomieścić. Oczywiście, caią noe 
starałyśmy się pozycji nie zmieniać, gdyż naj- 

mniejsze poruszenie mogło obudzić obie są- 

siadki. Pamiętam, że ś.p. Karolina. Mączyń- 

ska zdołała ocalić jakąś poduszeczkę. Sama 

biedaczka, miała już rany na bokach, ale co 

   

Ś. p. Marja Kossakowska 
wieczór starała się namówić siostrzenieę, aby 
z miej skorzystała. 

— Pamiętaj, — mówiła — że masz dzie- 
ci, musisz się dla nich oszczędzać. 

Dopiero wówczas się dowiedziałam, że &. 
p. Marja Kossakowska zostawiła sześcioro 
dzieci. Najmłodsze — bodaj, że jeszcze dwóch 
lat nie miało. Czasem z tkliwością wspomi- 
nała to maleństwo, mówiła też o innych, star- 
szych, ale nigdy się nie skarżyła, nie wyrze- 
kala... tylko w nocy, gdy sądziła, że  Śpią 
wszyscy, pozwalała łzom płynąć... 

Wspólna niedola zrównała wszystkich 
niezależnie od wieku i stanowiska społeczne- 
go. Wyznaczyłyśmy sobie dyżury przy sprzą- 
taniu, dźwiganin kotłów z „kipiatkom““ eho- 
dzeniu po zupę, (której przez kiłka pierw- 
szych dni żadna z nas w usta wziąć nie mo- 
gła, potem — głód zmusił). Ś.p. Marja Kos- 
sakowska nigdy się nie dała w niczem wyrę- 
czyć. Przeciwnie, z radością, a nawet jakby 
z obawą, by jej kto w tem nie uprzedził, po- 

dejmowała się każdej, najbardziej nawet przy 
krej i ciężkiej pracy. 

W ciągu długich tygodni, co noc prawie, 
pod bramę więzienną zajeżdżał samochód... 
Zgrzyt klucza... ciężkie kroki na korytarzu... 
Może to do nas?... nie, jeszcze nie.... minęli 
nas.. Z sąsiedniej celi dochodzą krzyki i sza- 
motanie a czasem tylko głos: — Sobi- 
rajtieś s wieszczami! — Wiemy co to znaczy.. 
Leżymy cicho, udając jedna przed drugą, że 
śpimy, że nie nie słyszymy. Co przeżyła w 

i tych okropnych nocy ś.p. Marja Kossa- 
ka o tem wiedziała tylko Ona i Matka 

Najświętsza, do której się zawsze gorąco mo- 

dliła... dla otoczenia miała zawsze pogodne 
czoło. Gdy wreszcie, po kilku miesiącach, 
mogła już wrócić do kraju, żegnała nas jakby 
zakłopotana, że nas, współtowarzyszki niedoli 
zostawia. 

Skromność, prostota, wielkie, kochające 
serce i pogoda wewnętrzna, którą umiała za- 
chować w najcięższych nawet chwiłach, budzi 
ła szczere, serdeczne przywiązanie i podziw 
we wszystkich, z kimkolwiek się zetknęła. 

Cześć Jej pamięci. 
Marja Nagrodzka-Młodkowska 

  

    
ci 

Ohchėd Uniwersytecki 
WILNO. W sobotę dnia 9 grudnia b. r. 

odbędzie się uroczysty obchód ku czci 400-le- 

cia urodzin Króla Stefana Batorego z nastę- 

pującym programem: godz. 11. Nabożeństwo 

żałobne za spokój duszy Króla Stefana Bato- 

rego odprawi w kościele św. Jana Ks. Dzie- 

cjami przygotowanemi na drugą część wieczo- ww Ą uli Kolumnowej Uniwersytetu, na którą 

na ten „młody* czwartek. 
Pozatem będą fporuszane ważne sprawy 

bieżące (Kurs Samorządowy). 

RÓŻNE 
— Bazar wyrobów chałupniczych. 

pomocy Komitetu Pomocy nad wsią wileńska 
ma być zorganizowany 'w Wilnie bazar wyro- 
bów chałupniczych. Bazar urządzony będzie w 
jednej z hal na placu przy Tow. Rolniczem — 
Będzie on miał na celu popularyzację drobnego 
rzemiosła i umożliwienie zbytu wyrobów cha- 
łupniczych. 

— Wystawa wyrobów siatkarskich _ (file- 
tów) w ZPOK. Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet urządza od dnia 6 do 10 bm. włącznie 
wystawę robót siatkarskich tzw. „filetow“, wy 
rabianych sposobem chałupniczym przez włoś- 
cianki pow. gostynińskiego woj. warszawskie- 
go, pod kierownictwem ZPOK. Wyroby te (fi- 
ranki, story, kapy, serwetki, motywy bieliž- 
niane), są wysoce artystyczne, ceny niskie. — 
Warto zobaczyć. Wystawa otwarta od godz. 
11 rano do 8 wieczorem. Wstęp 20 gr., dla 
młodzieży 10 gr. od osoby. Ź 

—-Spółdzielnia Artystyczna zawiadamia, 
że w programie „Czwartku Artystycznego" w 
dniu 7 grudnia br. wezmą udział p. L. Jaskolt- 
Gabszewiczowa i inni, oraz przygotowane są 
niespodzianki przez studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych USB. Początek o godzinie 20-tej. 

— Baczność Oficerowie Rezerwy! W po- 
rozumieniu z dyrekcją Teatru Wielkiego Sekre- 
tarjat ZOR (ul. Mickiewicza 22a m. 4) od g. 
20-tej w piątek 8 bm. przyjmuje zapisy na 
przedstawienie „Batory pod Pskowem”, pióra 
kolegi Walerjana Charkiewicza, mające się od- 
być w sobotę 9 grudnia w Teatrze na Pohu- 
lance. 

— Turniej warcabowy o mistrz. m. Wilna 
na rok 1933, Dnia 4 bm. zakończył się turniej 
wareabowy o mistrzostwo m. Wilna na row 

Przy 

złożą się: 1. Chór akademicki, 2. Przemówie- 

  

TEATR I MUZYKA 

medja Deval'a „Stefek. 
Teatr Objazdowy gra dziś, świetną kome- 

dję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nie- 
ba” i 8 bm. w Słonimie. 

„Stefan Batory pod Pskowem*. W sobotę 
dnia 9 bm. o godz. 8,30 wiecz. w związku z 
uroczystościami 400-lecia urodzin króla Stefa- 
na Batorego — Teatr Miejski na Pohulance 
daje jedyny raz historyczne widowisko W. 
Charkiewicza „Batory pod Pskowem*. W wido 

wisku bierze udział cały zespół męski, liczne 

chóry, orkiestra. Ceny miejsc zwykłe. 
„Emil i detektywi". W piątek @та 9 bm. 

odbędzie isię premjera współczesnej sztuki dla 
młodzieży młodszej „Emil i detektywi", roz- 
grywającej się na terenie Wilna. Początek o g. 
4-tej pop. Ceny miejsc zniżone. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, czwartek 7 
bm. (początek seansów o godz. 4-tej), wy- 
świetla się najnowszy film genjalnego Cecila 
de Mille'a pt. „Bunt młodzieży”. Na scenie: 
wykład astronomii w 1 akcie pt. „Przejście We 
nery“. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. Dziš 
„Pod bialym koniem“, widowisko operetkowe 
Benatzkiego, posiadające szereg barwnych о- 
brazów. W rolach głównych: Halmirska, Ła- 
sowska, Kaupe, Dembowski, Rewkowski, Szcza 
wiński, Tatrzański i Wyrwicz-Wichrowski na 
czele. Piękne tyrolskie melodje. Ceny miejsc 
normalne. Zniżki ważne. 

„Gejsza* na piątkowej popołudniówce w 
„Lutni*. Cały aparat teatralny jest zajęty odno- 
'wieniem i pokazaniem w nowej szacie nie- 
śmiertelnej operetki Jonesa „Gejsza*. Partję 

ków, że w dniu 8 bm. o godz. 8,15 odbędzie się 1933. — Pierwszą nagrodę i tytuł mistrza Wil tytułową śpiewać będzie Marja Kaupe; balet- 
Msza św. z Komunją św. w kaplicy sodalicyj- na zdobył p. I. Bobrowski, drugą nagrodę i ty- mistrz Ciesielski przygotowuje nowe tańce i e- 
nej (Wielka 64), poczem w lokalu sodalicyj- 
nym śniadanie i zebranie ogólne z referatem 
prof. Cywińskiego pt. „Kult Matki Boskiej w 
Polsce". Goście z pośród akademików mile wi- 
dziani. 

— Zarząd S. M, A-czek w Wilnie zawia- 
damia wszystkie sodaliski, że dnia 8 grudnia 
o godz. 10 rano- (punktualnie) odbędzie się w 
kaplicy SS. Urszulanek (Skopówka 4) Msza 
św. i Komunja św., poczem o godz. 11 w Og- 
nisku Sodalicyjnem (ul. Uniwersytecka 9—9) 
zebranie ogólne. 

— Komunikat AZS. Dziś, dnia 7 grudnia 
w lokalu własnym (Ś-to Jańska 10) o godzinie 
19 w !-szym terminie i o godzinie 20 w 2- 
gim terminie, odbędzie się Nadzwyczajne Wal- 
ne Zebranie członków AZS. 

Na porządku dziennym: 1) Przyjęcie no- 
wego statutu. 2) Wolne wnioski. —Obecność 
członków AZS konieczna. 

SZKOLNA 
— Powrót Kuratora, Kurator Okręgu Szk. 

K. Szelągowski powrócił do Wilna i objął u- 
rzędowanie. 

HARCERSKA 
— Komunikat harcerski. Dnia 9 i; 10 bm. 

odbędzie się doroczna odprawa drużynowych 
Chorągwi Harcerek. Obrady odbędą się w lo- 
kalu szkoły powsz. „Šwit“, przy Małej Pohu- 
lance 4. Noclegi dla przybywających druhen 
są zamówione w gospodzie T-wa Krajoznaw= 
czego przy ul. św. Anny. 

KSIĄŻKI 
dla rodaków na obczyźnie 

Stowarzyszenie Opieka Polska 
nad Rodakami na Obczyźnie 
zwraca się z gorącą prośbą do spo- 

łeczeństwa o książki i pisma polskie 
dia wysłania ich dla naszych emi- 
grantów zagranicę, Składsć można je 

w Redakcji „Stowa“ lub na Orzesz- 

kowej 11— 19. 

  

  

tuł wicemistrza zdobył p. J. Kaczanowski, wolucje japońskie. Ceny miejsc zniżone. 

Echa napadu na urz 
WILNO. Dochodzenie władz policyjnych, 

w sprawie onegdajszego napadu na urzędnika 
skarbowego Sobolewskiego, toczy się w dal- 
szym ciągu. 

Jak dotychczas na śład sprawców nie zdo- 
tano natrafić. 

ednika skarbowego 
Policja przeprowadziła szereg aresztów 

wśród elementów: przestępczych, a to wobec 
posziak, że napadu dokonali zawodowi zło- 
czyńcy. 

Czy przypuszczenia te są słuszne, okaże 
najbliższa przyszłość. 

Odgryzł nos 
WILNO. Ulica Zawalna, jeśli chodzi o od- 

cinek od Hal do Wielkiej Pohułanki jest stałem 

i ułubionem miejscem wypadów t. zw. „poto- 
karzy“, czyli złodziei wozowych. 

W dnie targowe ofiarami potokarzy pa- 
dają chłopi, zwykle zaś okradane są furmanki, 

a nierzadko i dorożki, Wystarczy chwila nieu- 

wagi i już walizka lub pakunek ginie, porwa- 

ny przez czatującego złodzieja. 
Podobne stosunki datują się na ul. Zawal- 

nej jeszcze z przed wojny i mimo usilnych sta- 
rań policji, potokarzy z okolic rynku drzewne- 
go i Hal nie można wyplenić. Na nic się zdają 

wszystkie obławy. Złodziejaszkowie po paru 
dniowym odpoczynku z tem większą energją 
zabierają się do „szpringów*. Policja ma stale 
z tą bandą masę kłopotów. Właśnie wczoraj 
potokarze znowu dali znać o sobie, a że przy 

tem wynikło dość oryginalne zajście, należy 
temu wypadkowi poświęcić kilka wierszy. 

Około godziny 6-tej wiecz. jechał ulicą 
Zawalną z furą naładowaną towarem, mieszka- 
niec Oszmiany, Szmul Trapocznik. Z uwagi na 
późną godzinę, Trapocznik poganiał konia, 
chcąc jeszcze przed północą stanąć w karcz- 

mie, na połowie drogi do domu. 
W momencie gdy wóz mijał posesję Nr. 

57, jakiś osobnik krzyknął do furmana, wska- 
zując mu ręką na pobliską bramę. 

Był to naturalnie jeden z potokarzy, a gdy 

Trapocznik oglądnął się w jego stronę, inniy 
złodziej ściągnął z wozu paczkę z towarami, — 
Furman zdołał go jednak przychwycić i pacz. 
kę odebrał, zaś zatrzymanego usiłował odpro- 
wadzić do komisarjatu, Wywiązała się bójka 
w trakcie której stawiający opór złodziej odką- 
sił Trapocznikowi nos. Mimo tak bolesnego о- 
brażenia, ranny nie puścił napastnika, któremu 
znów z pomocą przyszedł jeszcze jeden poto- 
karz. Traf jednak chciał, że Trapocznik znał 
tego złodzieja. W roku zeszłym iniał z nim po- 
dobne zajście. Nie oddał go wówczas policji, 
czem zaskarbił sobie jego wdzięczność. 

Potokarz również poznał swego „klijenta”, 
więc zarządał od swego kolegi, żeby nie na- 
stawał na jego towary, 

Na tem tle doszło skolei między złodzieja- 
rmi do ostrej scysji, a następnie bójki. Potokarz, 
który prześladował Trapocznika otrzymał kil- 
ka ciosów w szczękę i to tak silnych, że utra- 
cił cztery zęby. Omdlały z bółu padł na chod- 
nik, więc wezwano do niego Pogotowie Ra- 
tunkowe, Po opatrunku osadzono go w a- 
reszcie. 

Trapocznika z uwagi na utratę części no- 

sa skierowano do szpitala. W czasie zamie- 
szania obrońca furmana zdołał zbiec, Zgodnie 

ze zwyczajami złodziejskiemi, poszwankowany 
potokarz nie ujawnił jego nazwiska, 

— TEATR MIEJSKI PÓHULANKA. Dziś, 

czwartek 7 bm. o godz. 8 w. współczesna ko- 

ku czci króla Bataregn 
nie wstępne wygłosi J.E. Rektor dr. Witold 
Staniewiez, 3. Orkiestra p.p. Leg. wykona hy- 
mny narodowe Polski i Węgier, 4. Odczyt: 
„Stefan Batory w czterechsetletnią rocznicę'* 
— wygłosi Prodziekan Dr. Stanisław Kościał- 
kowski, 5.. Chór akademicki z towarzyszenie 
orkiestry. Wstęp do kościoła wolny, do Auli 
Kolumnowej tylko za zaproszeniami. 

     

  

TEATR MUZYCZNY LUTNIA 
  

Dziś 

Podbiałym 
koniem 

„O sierotce Dorotce“... Bajka W. Stani- 
sławskiej na żądanie kierowników szkół pow- 
szechnych, grana będzie raz jeszcze w nie- 
dzielę najbliższą o g. 12,30 pop. Ceny miejsc 
od 20 groszy. 

Studjum Muzyczne. W sobotę 9-go bm. 
odbędzie się odczyt dr. Szeligowskiego, oma- 
wiający twórczość fortepianową Liszta, Schu- 
manna i Mendelsohna. Będzie to ten sam od- 
czyt, który odwołany został dnia 2 grudnia. 
Początek o godz. 18 (6 pop.) — Czytelnia R. 
W. Z. A. otwarta codziennie od 6—9 wiecz. 

CO-GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Szpieg w masce. 
HELIOS — A. L. 14 zatonęła. 
CASINO — X-ty kochanek. 
ROXY — Hotel studentów 
LUX — Mata Hari. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
—Skradli drzewo. W lesie pp. Pimonowych 

na Karolinkach skradziono drzewo wartości 
kilkudziesięciu złotych. Sprawcę ujęto. 

— Zasłabnięcie. W Cielętniku zasłabła z 
nieznanych bliżej przyczyn  60-letnia Petagja 
Morozowska (Nowoświecka 13). Przewieziono 
ja do szpitala Sawicz. 

— Bezmyślny wybryk. Jakiś żartowniś u- 
łożył ogień w nieczynnej budce z napojami 
chłodzącemi przy ul. Witołdowej 12. Pożar zo- 
stał na czas zauważony i ugaszony. 

— Alarmy pożarowe. Wczoraj zanotowano 
w mieście dwa pożary. Na ul. Zawałnej róg 
Stefańskiej w jednem z mieszkań zapaliła się 
podłoga, zaś przy ul. Subocz 95 spalił się dach. 

— Wyniešli garderobę wartości tysłąc zł 
Mir. Sawicki kiemu (Nowogródzka 14) wykra- 
dziono z mieszkania ubrania, wartości tysiąc 
złotych. 

— Śmiertelne zaczadzenie. W mieszkaniu 
płk. Cehaka (T. Zana 6) zmarł wskutek zatru- 
cia czadem ordynans Michał Rynkiewicz. Wy- 
padek zauważono nad ranem, gdy Rynkiewicz 
ju żnie żył. Z wieczora napalił on u siebie w 
piecu i widocznie nie dobrze go zamknął, co 
pociągnęło za sobą tak tragiczne skutki. 

— Wykradli z kieszeni. A. Rymszewiczo- 
wi (Zarzecze 30), podczas bytności w 2-gim u- 
rzędzie skarbowym wyciągnięto z kieszeni kil- 
kadziesiąt złotych. 

ŚWIĘCIANY 

— POSTRZELONY PRZEZ GAJOWEGO. 
W pobliżu Łyntup gajowy A. 

broni i zak Sza nich, miano- w j 2 ką. 

wicie Wasyla Piotrowa page. łyntupskiej — 
Utokowano go w szpitalu. 

\ ORANY 

= osios ż POCIĄGU. Pod 0- 
ranami w czasie wyskakiwania z pociągu uległ 
dotkliwym poranieniom robotnik kolejowy Cze- 
sław Szyjkowski. W stanie ciężkim przewie- 
ziono go do szpitala na Wilczej Łapie. 

Ofiary 
Jokób i Anna Jaroszeccy na rzecz Żeń- 

skiej Zawodowej Szkoły im. Św. Józefa ul. O- 
strobramska ofiarowują zł. 50. (pięćdziesiąt). 

1 
4 ! 2 

 



  

Ze Związku Stražy Požarneį 
dzieinicy Ž:rze 2е 

Dnia 30 listopada br. pod przewodnictwem 
pana Starosty Grodzkiego Wileńskiego Wacła- 
wa Kowalskiego, prezesa zarządu okręgowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilnie, odbyio 
się w Starostwie Grodzkiem organizacyjne po- 
siedzenie Zarządu Oddziału Straży Pożarnej, 
dzielnicy Zarzecze. 

Na posiedzeniu tem omówiono szereg 
spraw organizacyjnych i wybrano zarząd. Na 
prezesa wybrano jednogłośnie księdza Florjana 
Markowskiego, na wiceprezesa p. Marjana Szy 
dłowskiego, na skarbnika p. Nemzera Izraela, 
na sekretarza p. Michałą Kaszyca, oraz pp.: 
Lipskiego Teodora, Farberowa Josela, Holstej- 
na Sergjusza i Żebrowskiego Feliksa na człon- 
ków zarządu. 

Oprócz wyżej wymienionych do zarządu 
wchodzi z urzędu naczelnik Och. Straży Poż. 
Zarzecza p. Skut Edward. 

Stosownie do uchwały zarządu już w naj- 
bliższą sobotę, tj. dnia 9 grudnia br. odbędą 
się dwa odczyty z przeźroczami, zorganizowa- 
ne przez zarząd pt. „Obrona przeciwgazowa“ i 
„Samolotem naokoło świata”, które wygłosi 
ksiądz F. Markowski. W przerwie między odczy 
tami dział koncertowy. Kilka pieśni odśpiewa 
p. Ero — baryton, oraz koncert na gitarze w 
wykonaniu znanego wirtuoza p. R. Serafinowi- 
cza. Odczyty odbędą się w lokalu przy ulicy 
Zarzecznej Nr. 15 m. 3. Początek o godzinie 
7 wieczorem. Wstęp 20 groszy. Członkom wol- 
ny. Zysk przeznacza się na cele Oddziału Och. 
Straży Poż. Zarzecza. 

Zarząd liczy na poparcie tej pożytecznej 
placówki przez szeroki ogół ludności a prze- 
dewszystkiem mieszkańców Zarzecza. 

BA FPRKCWEJ TAŚMIE 

„DZIESIĄTY KOCHANEK'' — „CASINO'' 

Tytuł nie nie mówiący. Okazuje się jed- 
nak, że film naprawdę nazywa się w orygina- 
le „Kiki'*. Była już jedna Kiki — Mary Piek- 
ford. Teraz tę samą rolę zagrała po swojemu 
przemiła Czeszka Anny Ondra. Ciekawie wy- 
pada zestawienie. 

Podczas, gdy Mary Piekford  zabarwiła 
swą rolę złośliwością, Anny Ondra położyła 
nacisk na figlarność. Zdobywanie serca dyre- 
ktora teatru przez rezolutną Kiki, pełne jest 
zabawnych sytuacyj, to też publiczność bawi 
się szczerze. * 

Bawiłaby się jeszeze lepiej, gdyby treść 
napisów odpowiadała treści djalogów i gd;- 
by kopja obrazu była bardziej wyraźną. 

Film jest raówiony po francusku. Бейу- 
serował Karol Lamacz. 

Prócz „Kiki'* idzie w tym samym progra 
mie „Biała trucizna''. Seans trwa ponad trzy 
godziny. Kto zna „Białą truciznę'* może 
wyjść, kto nie zna, ma okazję za jednym za- 
machem ubić dwa zające. Tad. C. 

  

O D*BRY DODATEK 

Przyznam się, że wolę dobry dodatek 
długi, choćby najbardziej „gwiaździsty! 

film. Idealny program kinowy — to dobry, 
niezbyt długi film i debre dodatki. Szezegól- 
nie to drugie. 

Dobór dodatków jest sprawdzianem gustu 
właściciela czy też kierownika kina. Zapycha 

nie kwadransa lub półgodziny, przeznaczonej 
na dodatki tandetą, posklejana z różnych od 
padków taśmy, świadczy o małej kulturze i 
niezrozumieniu własnego interesu. 

Publiczność lubi dodatki. Tygodniki Foxa 
lub: Paramountu (o ile są oczywiście dość ak- 
tualne, a nie wygrzebane z lamusu) krótko- 
metrażowe filmy krajoznawcze lub dokumen- 
ialme, a przedewszystkiem wspaniały dorobek 
kinematografji dźwiękowej — kreskówki czy 
В & zw. popularnie filmy rysunkowe. 
Mistrz synchronizacji Iwerks artysta niepra 

wdopodobnych pomysłów, Flitscher, twórea 
kreskówek kolorowych (jeszcze w Wilnie nie 

wyświetlanych), Disney — ci ludzie są ma- 
gami filmu. Mniejsza o ich benedyk: 
pracę, mniejsza o technikę nakręcania i 

kowych bajeczek, — wszyscy lubią je 
ć. Figlarna Betty Boop ma więcej i 

T niż Greta Garbo, Marlena Dietrich i 

xia Sydney wzięte razem. 
Każdy film rysunkowy witany jest przez 

publiczność uśmiechem. Zapowiedź na afi 
zach — „dodatki dźwiękowe'* musi być roz 

"zona; 

Trzeba wymienić, czy wyświetla Bie ty 
godnik, czy będzie kreskówka i jaka. 

Cheemy widzieć wszystkie najnowsze 
„PFleitscherdwki“ i kolorowe filmy Disneya 
t. zw. „Silly Symphonies'*. 

Dobry dodatek to powodzenie kina. Ziy — 
grobowa deska i zamknięcie inieresu. Wybór 

łatwy. Tad. ©. 

  

  

   
     

  

52 

  

  

  

ŁARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Proszę! — zawołał Chan. 
Drzwi otworzyły się i na pregu 

Inspektor Duff ze Scotland Yardu. 
Zazwyczaj Chińczyk nie okazuje swych, 

uezuć i nigdy się nie dziwi, a dobry  de- 
tektyw w początkach swej karjery uczy się pa 
nowania nad sobą. Nie więc dziwnego, że Cha- 
xłie Chan, który łączył w sobie cechy obu tych 
typów był zazwyczaj niewzruszonym. A jed- 

uak jego oczy rozszerzyło zdumienie i na chwi 
lę zwykły wyraz twarzy opuścił go. Zdawało 

się, że osłupiał. Lecz za chwilę zerwał się na 
nogi i pośpieszył ku drzwiom. 

— Mój wielce szanowny przyjaciel! — 

— Nie mogłem przez chwilę uwierzyć własnym 

oczom! : 
Duff z uśmiechem wyciągnął rękę: 
— Inspektorze Chan! 
Charlie potrząsnął dłonią przyjaciela: 

о„ — Inspektor Duff! 

| Anglik położył teczkę na biurku. 
-— Qto jestem nareszcie, Charlie. Zrobi- 

łem ei niespodziankę, prawda ? 

— Na krótką chwileczkę. zabrakło mi 
tehu, — uśmiechnął się Charlie, podając krze- 

_ sło gościowi i sadowiąe się na poprzednio zaj- 
mowane miejsce. — Od tak dawna czekałem 
na tę szczęśliwą dla mnie chwilę i honor, że 
dotąd obawiam się, czy nie jest to halucyna- 
cja. Przedewszystkiem, jakże ©1 się podoba Ho 

nolulu, o ile obejrzałeś go trochę? 

— Robi wrażenie miłego, czystego miasta. 

Chan pokiwał głową w milczeniu. 

— Gotów byłbym podzielić to przychylne 

stanął 

pe 
       

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

  

  

ZAZDROŚĆ NIE DAJE ZASNĄĆ 
setkom fabrykantów. Naśladują oni markę 
naszego światosławnego pudru, nie mogą 
jednak podrobić jego gatunku i zapachu. 

Zwracajcie uwagę na pudełko 
i konieczny 

5 FLEURS FORVIL-Paris 
Puder ten jest wyrabiany 'edynie w Paryżu. 

TRYUMFALNY POCHÓD 
przez cały świat odbywają 

444, PERFUMY i WODY TOALETOWE 
5 FLEURS FORVIL-Paris. 

Dla 
sprzedawane są tylko w orygina!- 
nych butelkach, a nie na wagę. 

napis: 

    

uniknięcia  naśladownictw,     

   
— Urzędowa. W dniu 6 b.m. p. wojewo- 

da Świderski przyjął J. E. ks. dr. Karoia 
Niemirę — biskupa sufragana z Pińska; dr. 

Lorentza — konserwatora zabytków kultury 

i sztuki z Wilna; p. Baranowskiego — dyre- 
ktora gimn. z Baranowiez; p. Czarnowskiego 
— z Worończy, oraz p. Niesiołowskiego — sta 

rostę powiatowego z Wołożyna. 

— Posiedzenie zarządu Zw.. Dziennikarzy 
i Literatów. W dniu 11 grudnia b.m. od- 
będzie się posiedzenie Zarządu Zw. Dziennika - 
rzy i Literatów Województwa Nowogródz- 

kiego. W najbliższym czasie spodziewany jest 
walny zjazd tegoż związku z terenu całego 
województwa. 

— (o grają w kinie miejskiem? Dziś i 

dni następnych „Naucz mnie kochać'* — z 
Ramonem Novarro w roli głównej. 

— „Grzeczny'* narzeczony. Do panny He 
leny Balasewiczówny w Nowogródku, przycho 
dził od dłuższego czasu niejaki Hieronim Zar- 
decki, w roli nanzeczonego. Coś się jednak w 
kojarzącem stadle zepsowało, gdyż w dniu 5 
grudnia, narzeczony pobił dotkliwie narzeczo 
ną, oraz dla tem większego podkreślenia. swe- 

go uniesienia — wystrzelił ze... straszaka. 
Panna Helena wyprosiła  niegrzecznego 

marzeczonego z mieszkania i o awanturze za- 
meldowała policji. 

rh 
— Posiedzenie Wydziału Powiatowego w 

Słonimie. Ostatnio odbyło się tu posiedzenie 
słonimskiego Wydziału Powiatowego pod prze- 

wodnictwem p. starosty Koślacza. Na posie- 
dzeniu rozpatrzono szereg spraw bieżących. 

— Odznaczenie archimandryty О. Опште- 
go Stupnickiego. W dniu 3 bm. o godzinie 
13,15 w sali konferencyjnej Starostwa, w 0- 
becności przedstawicieli władz państwowych p. 
starosta powiatowy Koślacz dokonał dekoracji 
Złotym Krzyżem Zasługi archimandryty Onu- 
frego Stupnickiego, byłego przeora klasztoru 
prawosławnego w Żyrowicach. 

Po okolicznościowem przemówieniu staro- 
sty i przypięciu odznaki, O. archimandryta Stup 
nicki podziękował p. staroście za zaszczyt i wy 
różnienie, jakie go spotkało z powodu wyso- 
kiego odznaczenia i podkreślił, że i nadal bę- 
dzie się modlił za ukochaną ojczyznę, Polskę. 

Jak wiadomo O. Onufry Stupnicki opuszcza 
w tych dniach granice Rzeczypospolitej i wy- 
jeżdża do swych krewnych do Jugosławii. 

— Posiedzenie Zarządu PTK w Słonimie. 
Sprawa zmiany statutu Towarzystwa Krajo- 
znawczego budzi w Słonimskim oddziale PTK 

  

duże zainteresowanie. [Na ostatniem zebraniu . 
+. postanowiono ponownie zwołać zarząd dla u- 

chwalenia poprawek. Ważne to zebranie zarzą- 
du odbedzię się w dniu 5 bm. 6 godz. 18-tej 
w gmachu Starostwa (pokój Nr, 6). 

— Francuskie filmy krajoznawcze. W dniu 
15 bm. mają nadejść do słonimskiego oddziału 
PTK filmy krajoznawcze francuskie, które będą 
wyświetlane w kinie „Modern“, uprzednio dia 
młodzieży, następnie zaś dla starszych, za mi- 
nimalną opłatą. 

— Szczara stanęła. Z powodu siłnych mro- 
zów, rzeka Szczara stanęła przy poziomie 1 m. 
26 cm. Jest to poziom dla tej rzeki stosunkowo 
wysoki i przy większych opadach atmosferycz- 
nych kwestja powodzi w Słonimie nie jest wy- 
kluczoma. 

  

  

Żw ciezca 
y « 

zdanie, — zauważył, — ale znam ciebie i 
wiem, że ty jesteś człowiekiem czynu a nie 
słów. Człowiek pracy nie ma ezasu na turys- 
tyezne nonsensa. Domyślam się, że nie w tym 

selu przybywasz ? 

— Oczywiście! — potakiwał Duff. 

— Nie życzę ei niepowodzenia, ale chciał- 

bym, żeby twój pobyt tutaj trwał dłuższy 
czas. 

—- Niestety, tylko kilkadziesiąt godzia. 

Przybyłem tu, żeby spotkać „Prezydenta Artu 
ra'* w porcie tutejszym jutro rano i mam na- 

dzieję jechać tyra okrętem jutro wieczorem do 

San Francisko. 

Chan zrobu powstrzymujący gest ręką. 

— To za krótko, mój drogi. Jestem zroz- 
paczony. Ale ja też wiem, czem jest obowią- 
zek. Zapewne masz kogoś podejrzanego na tym 

okręcie ? 

— Siedmiu, eży ośmiu, — odpowiedział 

Duff, Goniłem ich myślami poprzez koleje że- 
lazne, statki, autobusy i t. d. Jest to bardzo 
trudny wypadek, o którym opowiem ci, jak 
tylko pozwoli ci ezas. Cheiałbym wysłuchać 

twego zdania.. 

Charlie westchnął. 

— Gdyby nawet to opowiadanie miało 
trwać tydzień cały, mam dosyć czasu do słucha 

nią. 
— Pisałeś, że u was nie zdarza się nie cie- 

kawego? 
— Himduski filozof, który przesiedział 

dwadzieścia lat pod jednem drzewem, był czło 

Brutarnia „Słowa Win 

śoka 
— Zjazd kierowników spółdzielczych wo- 

jewództwa nowogródzkiego. W dniu 3 grudnia 
w lokalu Stowarzyszenia „Społem* odbył się 
zjazd kierowników spółdzielni z terenu woje- 
wództwa. Zjazd był obesłany przez 25 delega- 
tów. Przewodniczył kierownik hurtowni „Spo- 
łem'* p. Bolesław Hermanowicz. Referat wy- 
giosił Jan Poznański, dyrektor spółdzielni w Ło 
dzi, który w swym referacie zwrócił szczegól- 
ną uwagę na korzyści, wynikające z uprawy 
Inu i bawełny. 

— Nie zdążył skorzystać. W nocy na 5-go 
grudnia Mateuszowi Byczko zam. przy ulicy 
Rynkowej 144 skradziono z zamkniętego chle- 
wa, za pomocą oderwani akłódki, krowę war- 
tości 90 zi. Rano Byczko wszczął alarm, za- 
częto szukać krowy i znaleziono ją w gaju 
Żłobin, tuż pod Baranowiczami. Sprawcy na- 
razie nie wykryto, lecz miejmy nadzieję, że go 
znajdą. E й 

  

Skotarek Paweł sierż. rez, i Szczeciński Cze 
sław st. sierz _ WIADOMOŚCI METEOROLO- 
GICZNE DLA LOTNIKÓW. — Główna Księgar. 
nia Wojskowa, Warszawa 1933, cena zł. 5,50. 

Meteorologia oddaje lotnikowi nieocenione 
usługi, znajomość jej zapewnia mu niejednokrot- 
nie skuteczność w jego pracy oraz bezpieczeń- 
stwo. Zasób wiedzy z tego zakresu pozwala mu 
zorjentować się, co do samej możliwości lotu i 
przewidzieć warunki, w jakich się on obędzie. 
Niestety w naszej literaturze lotniczej brak było 
dotychczas dobrego, popularnego podręcznika z 
dziedziny meteorologii. Lukę tę wypełnia oma- 
wiana praca pp. Skotarka i Czesława Szczeciń- 
skiego. Zawiera ona — poza niezbędnemi wia- 
domościami teoretycznemi i głównemi zasadami 
meteorologji, wiele wskazówek praktycznych z 
tej dziedziny, w zastosowaniu do żeglugi po- 
wietrznej, wskazówek opartych przeważnie na 
doświadczeniach. Dzieli się ona na następujące 
działy: 

„ 1) Ustrój atmosfery. 2) Czynności meteoro- 
logiczne i ich pomiary. 3) Zaburzenia w atmo- 
sferze i ich wpływ na kształtowanie się pogody. 
4) Wpływ czynników i zjawisk meteorologicz- 
nych na komunikację powietrzną. 5) Klucze me- 
teorologiczne i tablice pomocnicze. 

Praca odznacza się formą jasną, prostą i ła- 
two dostępną dla każdego. Nie jest ona przeła- 
dowana balastem naukowym. Uzupełniają 3а - 
czne ilustracje. > 

Książka ta, odznaczająca się nowem i ory- 
ginalnem ujęciem, będzie doradcą i przewodni- 
kiem każdego pilota, zarówno wojskowego jak 
i cywilnego. Została ona opatrzona słowem 
wstępnem szefa departamentu lotnictwa i przed- 
mową pióra dyrektora Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego. 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wil 
mie przy ulicy Zygmuntowskiej Nr. 6 m. J, 
na zasadzie art. 1030, 1031 i 1083 Ust. Post. 
Cyw. obwieszcza, że w dniu 12 grudnia 1933 
roku od godz, 10 rano w Wilnie przy ulicy 
Wielkiej Nr. 15 odbędzie się sprzedaż z lie;- 
tacji publicznej ruchomości, należących do 
firmy „Ch. Dinces'', składających się z 25 ra- 
kiet tenisowych, 100 termosów i 5 walizek, 

oszacowanych na łączną sumę 1475 zł. które 
można oglądać w dniu licytacji w miejscu 
sprzedaży, we zasie wyżej oznaczonym. 
Wilno, dnia 29 listopada 1933 r. 

Komornik A. RBubom 

wiekiem 
mną! 

Duff uśmiechnął się. 
— Bardzo ei współczuję, ale w tych wa- 

runkach będziesz mógł zastanowić się nad me 
mi kłopotami i poradzić mi coś. 

Chińczyk wzruszył ramionami. 
—Qzy może moskit dawać rady lwom? Ale 

palę się z ciekawości dowiedzenia się, co spro- 
wadza cię do naszego raju? 

— Oezywiście morderstwo.... Morderstwo 
w Broom's Hotelu w sereu Londynu. dokona- 

ne nad ranem siódmego lutego. Poza tem do- 
szło parę innych morderstw w ciągu drogi, ale 
te już do nas nie należą. 

Tu Inspektor Duff zagłębił się w opowie- 
ści. ©han słuchał, płacąc rzadką n niego а- 
ninę milczeniu. Pobieżny obserwator mógłby 

przypuszczać, że zainteresowanie jego było nie 

duże, gdyż siedział, jak statua, z pół senna 
twarzą. Jednak małe jego czarne oczka nie 
opuszczały ani na chwilę twarzy opowiadające 

go. Nawet ręce ihspektora zabiegały dookoła 
teki i wyjęły arkusze z notatkami, Chińczyk 

nie oderwał oczu od jego ust, 

— A teraz znów Welby, — zakończył 
Duff. —Biedny, mały Welby, zabity gdzieś w 
ciemnym zakątku Yokohamy doków. Dlacze- 
go? Bo odnalazł Jima Everharda naturalnie. 

Bo odkrył osobę morderey, tak chytrego i 
bezlitosnego, jakiego dotąd nigdy jeszcze nie 

spotkałem. Muszę go złapać, Charlie! Muszę! 

Nigdy dotąd nie pragnąłem tak gorąco dojścia 

do celu. 
— To zupełnie naturalne, — przyznał 

Chan, — jestem w tem zupełnie obcy, ale mo- 
gę zrozumieć twe uczucie. Czy zechcesz wziąć 

udział w ohydnem śniadaniu, na które cie za- 
proszę? 

zapracowanym w porównaniu ze 

ВАОЬ 
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Dziś! Airakcja wsrechświatowa| 

Gsnjalna reryserį 1 

Ą+ L. 14 ZĄATONELAĄ 
Szczyt technikit 

  

KTO GOZIE? © 

„. „10-1 
oszna ul_bieaica 
wszystkich MARY ORDRA 

KOCHANEK” _.. „Casino” 
w n:jnowszej kreacji 
reż. Karola Lamacza 

Moc przezanawnych sytuacyj. Perypetje młodej g rlaski na te prrepychu paryskiego Folies. 

  

KOLOSALNE 
Dziś oststm dzieńl 

POWODZENIE! POLSKI SUKCES! 
ANKA ORDONÓWNA 

jakoteż SAMBORSKI i SYM w filmie „SZPIEG W MASCE" 

szczyt precyzji techniki dźwiękowej! Kino „PAN“ 
  

  

Dżwięzowe Kino 

„ROXT“ 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Dziś Dawno oczekiwana premj ra|l s«jwięsszy przebój przyjęty z zachwytem i podziwem pizez wszystkie stolice Europy 

„„MOTEL STUBERTÓW: 
Retyserji genjalnego TURŽAN 

  

  

Radis wiieūskia 
CZWARTEK, dnia 7 grudnia 1933. 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,40 Przegl. 
prasy. 11,47 Muzyka z płyt. 11,57 Czas. Muzy- 
ka z płyt. Dziennik poł. Poranek szkolny z Fil- 
harmonji. Kom. meteor. 15,20 Program dzienny. 
15,25 Wiad. o eksporcie. 15,30 Giełda rolnicza. 
15,40 Koncert. 16,10 Słuchowisko konkursowe 
dla dzieci. 16,40 „Kobieta w samorządzie miej- 
skim* odczyt. 16,55 Transm. ze Lwowa. 17,25 
Recital skrzypcowy. 17,50 Program na piątek i 

i rozmaitości, 18,00 „Człowiek praktyk w Poi- 
sce" odczyt. 18,20 Słuchowisko. 19,00 „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 273" 19,20 Rezerwa. 19,25 
Odczyt aktualny. 19,40 Wiad. sport. 19,45 Roz- 
maitości 19,47 Dziennik wieczorny. 20,00 Kon- 
cert. 21,00 „Cyganerja“ opera (piyty Columbia) 
23,00 Kom. meteor. 23,05 Muzyka taneczna. 

PIĄTEK DNIA 8 GRUDNIA 1983 R. 
850: Program dzienny. (WLN). 9.00: 

Transm. z Ostrej Bramy cichej mszy z kon- 
certem organowym. 9.45: Muzyka relii 
płyt. 10.00: chwilka gosp. dom. 10.0: zien- 
nik poranny. 10.10: Przerwa 10,15: Transma... 
z (Gdyni uroczystości poświęcenia dworca mo: 
skiego w obecności p. Prezydenta Rzplitej. 
11.30: Mnzyka z płyt. 11.57: Czas. 12.10: Ko- 
mun. meteor. 12,15: Poranek mnzyczny z Fi!- 
harmonji wassz. 14.00: Porady weterynaryj- 
ne. 14.15: Balety Strawińskiego (płyty) 14.50 
Słuchowisko myśliwskie. 15.20: Recital & 
waczy Sergjusza Benoniego. 16.00: Słuchowi- 
sko dla dzieci, 16.30: Wirtuozostwo tortepia- 
nowe (płyty) 16.45 „Rytm i melodja — pogad. 
17.00: „Fotografja i -narciarstwo'' — odczyt 
17.15: Koneert dla młodzieży (płyty) muzyka 
kameralna. 17.45: Muzyka. 18.00: Słauchowi- 
sko. 18.40: Muzyka lekka. 19.00: Ze spraw li- 
tewskich. 19.15: Codz. odcinek pow. 19.25: 
Program na sobotę. 19.20: Radjotygodnik dła 
młodzieży. 19.45: Rozmaitości. 19.50: Poga- 
danka. 20.00: Odczyt aktualny. 20.15: Pogad. 
muzyczna. 20.30: I ezęść koneertu symfomicz- 

Dziennik wieczorny. 21.25: il 
koneertu symf. z Filh. Warsz. 22.40: 

Wiad. sportowe z Wilna i ch Rozglo- 
śni.. 22.30: Komun. meteor. Koncert 

LECZNICA 
Litewskiego Stow Poemscy Senltzrnej 

ul. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia chsrych ambnlatoryjnych przez Ie- 
karzy specjelisiów w godninach w dzień od 
9—2 wieczorem 5—7 oraz cbłożnie chorych 

o każdej porze dnia i nocy. 
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Duff był nieco podrażniony tak krótkiem 
przejściem do porządku nad sprawą, która go 

emocjonowała. 

— Raczej ty przyjdź do mnie do Young 

Hotele. 
— Nie sprzeczajny się pioszę, — na 

legał Chan. — przyjechałeś kilka tysięcy mil 
wodą i lądem i chcesz mię zapraszać ma 
lunch! To mnie zdumiewa. Przecież jesteśmy 
na Hawaiach, w kraju naj šeinnos- 
ci. Możemy iść do twego hotelu, ale ja zażą- 
dam zupełnej swobody działania! 

— (o do moich notatek, Charlie, i tych 
listów, — rzekł Duff, — Widzę, że masz tu 

safe. 

Chan skinął głową... 
— Tak, mam tu nasz policyjny safe. Mo- 

żemy tu zamknąć twoje ważne papiery. 
Wyszli na ulieę, Mocne, południowe słońce 

wdzierało się wszędzie, rozsiewającć swój blask 
i snując senny nastrój po mieście, W którymś 
ze sklepów radiowych rozlegały się dźwięki po 
pularmej piosenki. Duff odrazu zaczął się ezuć 
bardzo dobrze w tem otoczeniu,. 

-- Hawaje są czemś, jakby plamą świe- 
tlną, prawdą? — zauważył, — Światło tutaj 
jest bardzo silne. : 

Charlie pokiwał głową. 
— Mój drogi, stary przyjacielu, — rzekł, 

— nie mówmy o tem. Zaprowadzę cię później 

do biura turystycznego i znajdziesz tam sło- 
wa i określenia, których ci teraz brak. Tym- 
czasem mówmy o swych sprawach. Oto hotel, 

w którym zjemy skromny obiadek. 
Kiedy już usiedli przy stoliku w sali re- 

stauracyjnej, Duff powrócił do tematu, który 

był tak bliski jego sercu. 
— (Cóż myślisz o mojej tajemniczej spra- 

wie, Charlie? Czy móg wyciągnąć z tego 
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GIEŁDA ZBOZOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 6 grudnia 1933. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Żyto I stand. 15,75—16— 
Żyto II stand. 14,85 
Pszenica zbierana 21— 
Jęczmień na kaszę zbierany  13,50—13,75 
Owies standartowy 14— 
Owies zadeszczony 12,50—13.— 
Mąka pszenna 0000 A luks. 33,75-—34,125 

  

Mąka pszenna 0000 A luks. 33,75—37.— 
Mąka żytnia do 55 proc. 25.— 
Mąka žytnia do 65 proc. 21.— 
Maka žytnia sitkowa 17—17,50 
Mąka žytnia razowa 17,25 
Mąka żytnia razowa szatrow.  18—18,50 
Otręby żytnie 10,50—11.— 
Otreby pszenne grube 12,50—13.— 
Otręby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kasza gryczana 1-1 palona 43— 
Kasza gryczana 1-2 palona 40— 
Kasza gryczana 1-1 biała 40— 
Kasza perłowa pęcak Nr. 2 24,50 
Kasza perlowa Nr. 3 30.— 
Kasza owsiana 45— 
Gryka zbierana 18— 
Ziemniaki jadalne 6—7— 
Siano 6—6,50 
Słoma 4,50—5.— 
Siemię Iniane 90 proc. 35,50—36. 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 

Len trzepany Wołożyn _1169,10—1201,57 
Len trzepany Druja 974,25—1039,20 
Len trzepany Traby 1201,57—1234,20 
Kądziel Horodziejska 985,07—1017,54 
Targaniec asortyment 736,10—768,57 
Len czesan 2013,45—2078,40 
Ogėlny obrėt: 250 tonn. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 6 grudnia 1933 r. 

Belgja 173,20 — 173.63 — 172.77. 

Holandja 358,15 — 359.05 — 357.25 
Kopenhaga 129,75 — 130.40 — 129.10 

.07 28.97 

  

  

5,64,5.58 
Oslo 145.50 146.22 — 144 

Paryż 34.86 — 34.95 — 34.77 
Stokholm 149,85 — 150.60 149,10 
Szwajcarja 172.48 — 172,91 171.05. 
Włochy 46.94 — 47.06 — 46.82 
Berlin w obr. pryw. 2212,49. 
Dolar w obr.. pryw. 5.60 
Rubel 4,69 (5-ki) i 4,72 (10-ki). 

  

  

KONKURS NA OKŁADKĘ 
Do trzeciego wydania książki SŁ MACKIEWICZA „MYŚL W OBCĘGACH* 

potrzebna jest okładka. Autorowi pozostawia się całkowitą dowolność 

w rozwiązaniu trójbarwnem, dwubarwnem lub jednokolorowem a także w 

wyborze rozwiązania tematowego, czy wyłącznie graficznego. 
W razie rozwiązania tematowego wykluczone są te, któreby były 

sprzeczne z charakterem objektywno-informacyjnym książki, 
O bliższe warunki konkursu, jak rówrież o warunki finansowe można 

się dowiedzieć w Administracji „„Słowa' pomiędzy 12 а 1 g. 

    

    

  

co słyszałeś, jakieś psychologiczne wnioski, co 
do osób z partji Loftona? Chińczycy są po- 
dobno dobremi psychologami.. 

Chan wyszczerzył zęby w uśmiechu. 

Tak, i te uwagi psychologiczne wy- 
wołeją olbrzymie wrażenie w Londynie. Jes- 
tem tego pewien, tembardziej, że wiem, jak da 
lece dowody winy są przestrzegane w sądow- 
nietwie angielskiem! 

Twarz Duffa spoważniała. 
— Masz rację. Ta myśl nie opuszeza mnie 

ani na chwilę. Megę odkryć dla własnej saty- 

sfakcji, który z tych ludzi jest Jimem Ever- 
hardem, mogę być przekonany, że się nie my- 

Ję, a jednak może mi zabraknąć dostatecznych 
dowodów winy dla sądu. Scotland Yard jest 

bardzo wymagający. Każdy człowiek jest u 
nas niewinnym, dopóki wina nie zostanie mu 

dowiedziona czarno na białem.. A teraz spra- 

wa w Broom's Hotelu jest już dosyć odległą 
i z każdą chwilą zatapia się w mgłę czasu có- 

raz bardziej. 

— Nie zazdroszezę ci tej sprawy, — rzekł 
Chan. — A jednak, może ci ona przynieść wie- 
Ikie zwycięstwo i zadowolenie! Czy zupa byla 

możliwa? Tak? To dobrze, Czasem zdarzają 

się niemożliwe zupy na Hawaiach, — oczy. je- 

go zwężyły się. — Właściwie poszukujesz 

dwuch ludzi? — rzucił nagie. 

—- Jakto? Dlaczego — dwuch ludzi? — 

zdziwił się Duff. 
— Wielki pisarz, który mieszkał kiedyś 

na tych wyspach, napisał książkę pod tytułem: 
Dr. Jekill i Mr. Hyde. Ten Jim Everhard, któ 
ry miał jakiś tajemniczy zatarg z małżeń- 
stwem Honywoodów, przed wielu laty, jest 

obecnie zupełnie innym człowiekiem dla same- 
go siebie. Przez długie lata żył pod przybra- 
neia nazwiskiem, żył, jako człowiek porządny, 

SKIEGO 
Nad program: Wspsniałe dodstki, Początek seansów o g. 4ej © niedzielę i św. od 2-ej. 

itEkarze 

— — -POTRZEBNA 
Dr. Janina dobrze wykwalitizowa- 

Posady 
PPPEPYYYFTTYWYJYYPO 

  

PIOTROWiCZ - na as do 
а i žo- JURCZENKOWA wa Zi m1. 4-6 pp. 

Ordynator szpit. о 
Sawicz = = 

Choroby skórne, MAGA AO ss weneryczne, kobiece 
KA 34, 

Od 5 — 7 wiecz. 
Perzukużą 

  

  

a ZR PRACY 
i SEFYTYTYPETTTY PTY 

Kupno Inteligentny 
{ SPRZEDAŻ  rzędca z  kilkoletnią 

"SPPFPWYETOTOWYKTYOYGY praktyką rolną i ze 
Skończ. szkołą poszn- 
kuje posady w majątku 
jako rządca. również 
może prowadzić książki 
gosp darsta rolnego. — 
Ewentualnie zna się 
dobrze w leśnictwie. — 
Nieświeska22 mieszk. 7 
Wilno. 

Studentka 
poszutnje poszdy, me- 
że wyjechać, Zawalna: 

> 2 futra 
męskie prawie nowe i 
dam:kie neszone do 
sprzedania Miła 11—4 
Oglądać od g. 2 ej. 

    

. 11—16 
Do odstąpienia _ — _ _ —. 
dwa dnże, jasne pokcje Młoda osobka 
na piętrze, z używal- 
nością kachni, — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

1 uzończonem  Śred- 
niem wykształceniem i 
szkołą zawodewą przyj- 
mie wszelką poszdę de 

  

Poszukiwany 
większy pokój w cent- 
rum z prawem korzy: 
stania z łazienki, Łaze 
kawe oferty do Admini. 
stracji dla W. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
Zz ws:elkiemi wygedami 
ul Dąbrowskiego 7 

  

  

Polenista 
z dypl. nauczycielskim 
i praktyką w gimnazjam 
mdziela lekcyj niedrogo 
oraz przygotownje da 
matury z polskiego 
e«sternów, Wiadomość 
Pańska 4 m: 6 0 

Na Kurey Mroja 
i szycia przyjmją tx 

czenice za doztępsz * 
nłatą. Nauka solidna 

  

dzieci, Może przygote-- 
wać do szkoły — smie 
dobrze szyć i haftować 
Łaskawe oferty de Ać- 
ministracji „Słowa” sub 

= ————— m 

ROLNIK 
w starszym wieku z 
óługolstnią praktyką i 
szkołą ukof-zoną rol- 
niczą, znajdujący się w 
krytycznych warunkach 
materjaluych, sznka ja- 
kiegckoiwiek  miejgca 
na wsi za n:jskremniej- 
szą ordynarję. Łatkawe 
cleriy proszę składać 
do red:kcji pob, Kryty» 
czny roinik* 

"RÓŻNE 

RE 
ERESEPZEZ GDEREADA 
— — — — == е о 

Modystka 
przyjmcje wzzelką re- 
botę w zakres kapełs- 
zznictwa wchoćzęcę, — 
Wykonuje tanie i ele 
gancko. Wielka 5 m. 18 

   

  

Królewska 5 —11. Uczeń 

ST Danų kursu Szkoły 
= awodowej pozbawion) PSPiERAJCIS | vazelaich trodrūw pro” 

si o pomoc materjalną 
ua opłatę czesnego, — 
Oliary dla „K. G * przyj- 
muje Admin. „Słowa* 

L.0.P,P 
  

  

   z a а BREGENEŃ 

pospolitem życiem, bez wstrząsów. Gdzieś w 
głębi drzemało pragnienie zemsty. Co spowodo 
wało nagłe obudzenie tych pierwiastków, tych 
gorzkich, nawpółzapomnianych uczuć, które 
zmusiły do postawienia na kartę catogo doro 
bku życiowego, wywołały dzikie, krwiožereze 
instynkty na powierzehnię świadomości i ka- 
zały dusić i zabijać? A gdybyśmy mogli zro- 
zumieć tajne, przedziwne odruchy wnysłu ludz 

kiego! Ale oto kelner z pieczonemi knrezę- 
tami... * Ы 

— Wyglądają bardzo apetycznie, żauwa- 
żył grzecznie Duff. 

— Wygląd jest zawsze przeraźliwie kłam 

liwy! Bardzo to ważna sentencja dła ciebie, 
skoro jutro spotkać się masz z partją Lofto- 

na! Jim Kverhard wygląda na porządnego czło 
wieka, myślę. Napewno robi wrażenie człowie 
ka, godnego szacunku, umie nosić maskę, któ- 
ra w ciągu ostatnich lat przyrosła do niego. 
Ale, pamiętaj, drogi przyjacielu, że często 

miód w ustach oznacza truciznę dla serca. 

  

    

— Naturalnie, — przyznał Duff niecier- 
pliwie. Był on gorzko rozezarowany zachowa- 

niem przyjaciela: ogólne maksymy w chwili 
tak poważnej, wydawały mu się niestosowne- 
mi. Nie miały znaczenia i Charlie Chan mn- 
siał to wiedzieć. Postępował tak, jakędyby ten 
problemat nie interesował go wcale. Czy tak 

było, czy może Chińczyk popisywał się ewemi 

aktorskiemi zdolnościami? Duff ziewnął. Wi- 

docznie klimat tutejszy działał rozłeniwiają- 

co i usypiająco. Detektyw potrzebuje ciągłej 

aktywności dla podtrzymania swych sił i ener 
gji w ciągłem naprężęnin. Wschodnie narody, 
— myślał Duff, — są znane z sennego teni- 

stwa i powolności! 

  

(D. ©. N.). 
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