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Netlekoje o „Myśli w obcęgach"” 
OD REDAKCJI. O autorze niniejszego ar- 

tykułu p. Franciszku Olechnowiczu pisaliśmy 

dużo przed kiłku tygodniami ze względu na jego 
powrót z bolszewickiego więzienia na wyspach 

Sołowieckich w którem autor słów poniższych 
spędził łat siedem. 

Przyznam się że długo nie mogłem się 
zdecydować na przeczytanie książki p. 
Mackiewicza. Niedawno wróciłem ze Z. 
$. К R., wrażeń swych jeszcze nie zdąży- 

łem wykorzystać literacko, obawiałem się 

przeto , by cudze wrażenia nie jweszły w 

kolizję z memi własnemi by fałszywe, jak 

pfzypuszczałem, oświetlenie życia w „pa 

ństwie budującego się socjalizmu” nie za- 

tarło świeżości mych wspomnień, nie su- 

gerowało mi cudzych myśli. Wreszcie za- 

cząłem rozcinać kartki leżącej przedemną 

broszury i wszystkie 137 stronic prze- 

czytałem... „jednym tchem“. 

Spostrzeżenia, myśli i wrażenia zawa- 

rte w „Myśli w obcęgach'* nie tylko nie 

kolidowiały z memi wspomnieniami, lecz, 

przeciwnie, żywiej je wskrzeszały, uwy- 
pukdały, dopełniały. 

Nie przypuszczałem nigdy, by w tym 

kraju, gdzie prawda tak jest starannie 

przed okiem cudzoziemca ukrywaną, dzie 

nnikarz połski, przemierzający przestrze- 

nieZ. S. R. R. w wygodnym ekspresie, zdo 

łał poza wystawianymi mu na każdym kro 

ku przed oczy „dostižėnjami“ ujrzeć sed- 

no rzeczy. Zdolności obserwacyjne auto- 
ra wprowadziły mię wi zdumienie. Wie- 

lokrotnie autor zastrzega się, że pragnie 

pisać tyłko prawdę i pisze istotnie praw- 

dę, pisze to samo, co ja przez kraty wię- 
zienne w ciągu siedmiu lat wyczuwałem, 

co echem odbijało się u nas, na wyspach 

Białego morza, cośmy — więźniowie so- 

wieccy — nauczyli się czytać między wier 

szami sowieckich gazet. 

Czytam na stronie 17 „Myśli w obcę- 

gach“; 

„.. Każdy człowiek, sądzony w Bol- 
szewji, musi się upokorzyć ostatecznie, 

wyprzeć się samego siebie, napisać i 

przeczytać przed sądem „skruchę'' (poka 

janje), gdzie musi w najostrzejszych wy- 

raząch napiętnować swoją osobę, swoje 

przekonania, prace swego życia, oświad- 

. czyć wyraźnie, że błądził, lecz jednocześ- 

. nie przypisać sobie mnóstwo 'win, któ- 

rych naprawdę nie popełnił.....*' 
Przypominam sobie pewnego inżynie- 

ra („wnieditiel'*), spotkanego przezemnie 

w więzieniu Butyrskiem w Moskwie, któ- 

ry mi się zwierzył, żałując po niewczasie 

swych zeznań o... winach  niepopelnio- 

nych. — „Myślałem, żeż tak lepiej." — 

oto jego słowia: — „Obawiałem się, że 
w. przeciwnym razie  rezstrzelają...“ 

A takich, jak ów inżynier, jest legjon. 
Gdy czytałem w książce p. Mackiewi- 

<za 0 „kulakach“ i „podkulacznikach“ za 

pełniających więzienia sowieckie 

wspominałem tych chłopów, którzy sie- 

dziełi ze mną w obozie Sołowieckim, a któ 

rych jedyną winą było posiadanie paru ko 

ni lub dwóch krów, co stanowiło о przy- 

nałeżności posiadacza takowego mienia 

do „wrogiej klasy. 

Gdy przeczytałem o nędzy ubranio- 

wej — przypomniałem sobie publiczność 

widzianą przezemnie na dworcach kolejo- 

wych w Leningradzie i w Moskwie, w 

mej drodze powrotnej 2 kaźni na wys- 

pach Białego morza. 8 

Czytam 0 „usiłojwianiu bolszewików za 

stąpienia żywego człowieka kolektywem” 
— Któż lepiej odemnie, który-m siedem 

lat przebył w koletktywie katorgi, ZO 

zumie i odczuje gnębienie życia indywi- 

dualnego w tym państwie, „które stoi na 

głowie". 
Gdy czytam o robotniku - dyrektorze 

muzeum, oprowadzającym autora po sa- 

lach doręczonej jego pieczy instytucji, 

przypominam naszych „wychowajwców” 
w obezie ludzi przeważnie małopiśmien- 

nych, którzy hudziom o wykształceniu wyż 
szem, ludziom  przypruszonym siwizną, 

wykładali z do pozazdroszczenia pewnoš 

cią siebie mądrość „politgramoty". 
Gdy czytam 0 „udarniczestwie i soc- 

jałisticzeskom soriewnowanji” i przypo- 
minam zamęczanych pracą więźniów soło 

iwieckich w imię owej rywalizacji socja- 
listycznej'', dobrowolnie rzekommo „„rywa 
lizujących". 

Autor pisze o glodzie w Sowietach. — 

Przypominam nasz sklepik („tariok“) w 

obozie, gdzie można było zawsze dostać 
pomadę do ust, ołówek do brwi, lecz nig- 

dy chleba, a bardzo rzadko jakieś zkwaś- 

niałe powidła lub przygniłe śledzie. 
Gdy czytam o martyrołogji ducho- 

wieństwa w Rosji sowieckiej, — stają mi 
przed oczyma postacie tych męczenni- 
ków: księży, popów, mułłów, którzy dzie 
lih ze mną ciężki los na twardej pryczy 
katorgi, a których winą jedyną było to, 
że byli oni „stužitielami kulta“, a więc 
eo ipso „liszeńcami”. 

Autor pisze, że „akcja kontr. rewoku- 
cyjna daje o sobie znać w sposób minimal 
ny”... — W ciągu 7-letniego pobytu w 
więzieniach sowieckich nie spotykałem 
ani jednego aktywnego kontr - rewołucjo- 
nisty, prawdziwego bojownika o wolność. 
Moi towarzysze niedoli, aczkolwiek byił 
oskarżeni na mocy giožnego artyk. 58 ko 
deksu sowieckiego, pokutowaki za „Wirty 
niepopelnione“. : 

Jakiś spotykany przez autora „Stud- 
jów nad psychołogją społeczeństwa So- 
wietów* entuzjasta bolszewizmu oświad- 
czył: 

— Przed wojną konsumowała u nas tył 
ko wyższa klasa społeczna. Teraz pan po- 

  

Rozruchy rewolucyjne w Hiszpani 
PARYŻ. PAT. — Według nadeszłych 

tu wiadomości, przebieg rozruchów rewo 
lucyjnych w mastach północnych Hiszpa- 
nji był następujący: 

Urganizatorzy wydali do robotników 
odezwę, wzywając ich, aby stanęli w sze 
regach rewolucji. Odezwa zapowiadała 
zniszczenie obecnej władzy, powszech:ie 
uzbrojenie ludu, zrównanie praw, zniesie 
nie własności prywatnej, oddanie fabryk 
i narzędzi pracy pod zarząd komitetów 
robotniczych Robotników zachęcano do 
zajęcia pałaców i mieszkań bogaczy. 

Obiecywano również oddanie im przemy- 

sła i handlu. Ustanowiono przytem sztan 
dar czerwono-czarny (organizowały ele- 
menty komunizujące i anarchistyczne) 
jako jedyny embiemat państwowy, zal2- 
cając jego wywieszenie na gmachach, za- 
jętych przez rewolucjonistów. 

Ośrodkiem ruchu była prowincja i 
miasto Logrono, w którem doszło do wal 
ki ulicznej między ugrupowaniami prawi- 
cowemi a rewołucjonistami. Wiele osób 
odniosło rany. Mówią również o dużej ilo 
ści zabitych. Wiadomości o przebiegu 
zajść w Logrono są sprzeczne, bowiem 
linje telegraficzne i telefoniczne zostały 

  

Redukcję 
PARYŻ. PAT. Izba uchwaliła dziś rano 

kilka dalszych artykułów projektu finansowe- 
go. Premjer Chautemps występując w obronie 

art. 6 projektu dotyczącego częściowego zre- 
dukowania poborów urzędniczych zwrócił się 
z apelem do patrjotyzmu urzędników, przypo- 
minając im, że rentjerzy ponieśli już znaczne 
ofiary, ponieważ zaś kredyty na obronę naro- 

peborów urzędniczych 
Uchwaliła Izba francuska 

dową nie mogą. być jeszcze bardziej zmniej- 
szane, to w następstwie rzeczy nieuniknioną 
byłaby inflacja, której ofiarami padliby w 

pierwszym rzędzie urzędnicy. 
Premjer postawił kwestję zaufania co do 

par. 1 art. 6, przewidującego zmniejszenie po- 
borów wyższych urzędników. lzba uchwaliła 

ten paragra? 403 głosami przeczwxo 63. 

Praktyczna realizacja rozbrojenia moralnego 
Projekt tekstu przyszłej konferencji rozbrojeniowe| 

GENEWA, PAT. Delegacjom na konieden- 
cję rozbrojeniową rozesłano obecnie kilka 
dokumentów, dotyczących prac komitetu roz- 
brojenia moralnego, m. in. aprobowany przez 
komitet projekt tekstu części przyszłej kon- 
wencji rozbrojeniowej, dotyczącej rozbrojenia 
moralnego w dziedzinie nauczenia,  radjofonįs, 
teatru i kinematograiji oraz raport sprawozdaw- 
cy komitetu dełegata polskiego p. Komarnickie- 

2 21 E Z jedzie na wieś, i zobaczy pan, na naszyci” Jak wiadomo od samego początku kon- 
włościankach jedwiabne pończochy... 

Na lekcjach „politgramoty* w tenże 
sposób. tłumaczono nam przyczynę „trud- 
ności ekonomicznych": 
= Przed rewolucją dobrze się odžžy- 

wiali tylki burżuje, chłop zaś i robotnik, 
głodowałi. Dziś produkty spożywcze są 
dzielone pomiędzy wszystkich, wszyscy 
są syci, wobec tego odczuwa się chwilo- 
wo brak chleba, mięsa, cukru i t. P-> 94 
to nieuniknione „boležni rosta“ (choroby 
wzrostu). 

Lecz nie tyle obserwacje życia zewnę- 
trznego stamowią o wartości książki, ile 
zrozumienie ducha tej _ „smierdłiakowsz- 
czyzny*, „zrodzonej z sodomji pijanego in 
telektu z histerją chamstwa”, (str: 90) 
wczucie się w ten chaos „Udarniczestwa”, 
„SOrewnowanja“, „Stroitielstwa“, gdzie 
ciągle coš „nie klapuje“ gdzie winę się 
zwala z systemu na nieodmiennych koz- 
łów: oliarnych — „wrieditielej”. 

W jednym miejscu tylko nie mogę się 
zgodzić z p. Mackiewiczem, w tem miano 
wilcie, gdzie, poruszając zagadnienia poli- 
tyki narodowościowej Sowietów, pisze, 
że 

„...Moskwa narzuca prowincjom od- 
rębny język, co się spotyka ze sprzeciwem 
miejscowego społeczeństwa. Dałeko wię- 
ksze jest napięcie miejscowych społeczeń 
stw przeciw przymusowej ukrainizacji i 
białorutenizacji, niż. drobniutkie, słabiut- ). 
kie objawy ruchów nacjonalistycznych w 
tych prowincjach, które nigdzie nie nabie 

rają charakteru masowego*... (str. 71). 

W tem miejscu autor świadomie lub 

nieśtwiadomie coś niecoś przeoczył. lsto- 
tnie Świat urzędniczy, składający się w 
przeważnej części z dawnych urzędników 

rosyjskich spotkał  białorutenizację nie- 

chętnie. Mówię tyfko o stosunkach w B. 
S. R. R. ,gdyż po przybyciu do Sowietów 

w roku 1926 w ciągu 6 tygodni byłem 

na wolności, mieszkając bądź w Mińsku, 

bądź w Witebsku. W ciągu tego krótkiego 

okresu czasu robiłem również swoje spo- 
strzeżenie w tej sprawie, która mnie, ja- 
ko białorusina, żywo obchodziła. Otóż, by 
wając w różnych urzędach i zwracając 

się do urzędników w języku białoruskim, 

zauważyłem pewną niechęć w stosunku 

do białorutenizacji. Oczywiście nie mówio 
mo iwprost o swej niechęci, lecz to się da- 

wało wyczuwać w-intonacji głosu, z pod- 

kreślenia pewnych wyrazów, z tych pół- 

uśmieszków, z jakiemi zapytywał jeden 

drugiego o jakiś termin kancelaryjny w ję 
zyku białoruskim. Niemałą rolę w tej nie- 
chęci odegrywała, przypuszczam, ta oko- 

"liczność, iż białorutenizacja była narzuca- 

ną zgóry, zarzędzenia władzy groziły oper 

ferencji rozbrojeniowej delegacja polska zwra- 
całą uwagę na konieczność praktycznego zre- 
fizowania rozbrojenia moralnego, bez którego 

żadne istotne rozbrojeńie materjałne nie jeśt 
możliwe. Dwuletnie wysiłki dlegacji polskiej 
zestały obecnie uwieńczone konkretnym rezui- 
tatem w postaci jednomyślnego przyjęcia 
przez komitet rozbrojenia moralnego tekstu o- 
becnego. Tekst ten jest pierwszym definityw- 
nie opracowanym: tekstem, żonymt Ko- 
misji głównej do ostatecznej dyskusji i wpro- 
wadzenia d ocałości przyszłej konferencji. 

Wstęp projektu inspirowany z propozycyj 
polskich, motywuje konieczność rozbrojenia 
moralnego, 

W art. 1 sygnatarjusze zobowiązują się 
użyć swych wpływów, aby nauczanie wszyst 

kich stopni wpajało szacunek dła innych na- 
rodów i podkreślało ich współzależność, zmu- 

szając de współpracy międzynarodowej. 
Art. 2 przewiduje, sygnatarjusze uczynią 

wszystko, co od nich zależy, aby nauczyciele 
kierowali się temi zasadami. Podręczniki szkol- 

nęt winne być przepojone temi zasadami. 00,0 
ne winne być przepojone tym samym duchem. 
Kompetentnym władzom: będzie zalecone 

przedstawienie historji narodowej w jej sto- 

sunkach z historją innych narodów. 
_„ W Art, 3 sygratarjusze zobowiązują się 
popierać używanie fihmu i radjofonjj w cełu 
wzmacniania ducha porozumienia między 

narodami. W ramach swego ustawodowstwa 

sygnatarjusze konwencji użyją także swych 
wpływów, by przeszkodzić wyświetlaniu fil- 
miów, rozpowszechnianiu emisyj radjowych i 
organizowaniu przedstawień, mogących ura- 
Zić uczucia innych narodów 

Art. 4 przewiduje ułatwienie współpra- 
cy w dizale rozbrojenia moralnego kół intelek- 

tualtych i innych kół, pracujących na rzecz po- 
koju. 

      

     
    

     

nym redukcją i t. p. Byč može, že gdyby 

bietorutenizacja przeprowadzoną była nie 

przez znienawidzonych bolszewików i 

nie w tak gwałtownych tempach, cieszy- 

łaby się wśród świata urzędniczego więk- 

szą popularnością. Lecz dawne „czyno- 

wnictwo* rosyjskie wszak nie stanowi spo 
łeczeństwa białoruskiego. Stykałem się ze 
światem literackim, artystycznym, z uczą 

cą się młodzieżą. Przedstawienia teatru 

białoruskiego ściągały liczną publiczność. 

Nietylko nie słyszałem na sali teatralnej 

języka rosyjskiego, wbrew temu, co zaob- 

serwował pan Mackiewicz w teatrze ukra 

ińskim w Kijowie, lecz bardzo często ję- 

zyk białoruski rozbrzmiewał na ulicy. — 

Zwiedzałem w Mińsku kursy. nauczyciel- 

skie, bywałem w Inbiełkułcie (dziś: Aka- 

demja) odwiedzałem szkołę malarstwa w 

Witebsku — wszędzie słyszałem język bia 

łoruski, spotykałem wszędzie młodzież u 

świadomioną narodowościowo. 
* * * 

W tej dobie, gdy Sowiety coraz wię- 

cej mają możliwości reklamowania swo- 

ich „dostiżenij', zawdzięczając stosun- 

kom przyjaznym, które „otwierają wrota 

dr. Franciszek Barda (z pra 
jeiech Tomaka 
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gościnne agitacji bolszewickiej, dziś, gdy 
coraz więcej młodzeży leci na lep haseł 
demagogicznych, operujących szczęśliwie 
zawdzięczając przeżywanemu kryzysowi 
i bezrobociu w państwach kapitalistycz- 

nych, -— książka p. Mackiewicza jest tym 

głosem trzeźwym, ostrzegawczym, który 

nieuprzedzonym i niewykolejonym wi- 

nien dać dużo materjału do rozważan: 

Memento! 

Г1а moralnych zaś wykolejeń- 

ców, którzy wszelką prawidę o Sowie- 

tach traktują jako „oszczerstwo, rzucane 

na państwo dyktatury proletarjackiej“, 

oczywista, „Myśl w obcęgach* pozosta- 

nie głosem wołającego na puszczy. Ich nie 

przekona najoczywistsza prawda, skoro 

pochodzi z pod pióra wroga ustroju sowie 

ckiego, ich przekona li tylko samo ży- 

cie, wypisując prawdę na ich własnej skó 

rze. 
Niestety, —życie, acz nauczyciel mą- 

dry, lecz zawsze prawdy swoje włykłada 

—- zapóźno... 

Е. Olechnowicz. 

przecięte. Drugim ośrodkiem była pro- 
wincja Huesca, gdzie rewolucjonišci opa- 
nowali miasto Tormos. W miasteczku 
Alcancel rewolucjoniści podpalili ratusz i 
liczne gmachy państwowe. 

Według oświadczeń hiszpańskiego 
ministra spraw wewn. straty w obu pro- 
wincjach wynoszą 4 zabitych i 11 cięż- 
ko rannych gwardzistów, tudzień 4 zabi- 
tych i znaczną liczbę rannych mieszkań- 
ców. Nie da się ustalić dokładnej liczby 
by rannych, gdyż większość ich poukry- 
wała stę w domach, W Barcelonie roz- 
ruchy osiągnęły duże rozmiary. W cią- 
gu nocy rzucono 8 bomb w różnych pun- 
ktach miasta. Podczas nocnej strzelaniny 
zginęło 7 osób. Bliższe okolice Barceło- 
my i miasta tej prowincji były również 
widownią poważnych wypadków, pod- 
czas których byli ranni, a nawet zabici. 
Dokonano wielu aresztowań. 

W całej Hiszpanji obowiązuje stan 
alarmowy. 

WYKOŁEJENIE SIĘ POCIĄGU 

PARYŻ. PAT. Z Saragosy donoszą: 

Na stacji Zuira z Śoiree zyj się 
pociągu pośpiesznego. wiełu ran- 
nych i 10 osób zabitych. Przypuszcza- 
ja, że katastrofę spowodowali rewolucjo- 
niści. Stwierdzono, że szyny kolejowe by 
ły przerwane na przestrzeni kilkudziesię- 
ciu metrów. 

LIST MIESTO DPBENDTS KSS GEE ODROECA 

Prezydent Rauschning przy- 
bywa do Warszawy 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Gdańska donoszą 

że w niedzielę dnia 10 bm. wieczorem prezes 

Senatu gdańskiego Rauschning uda się do War. 
szawy, dokąd przybędzie w poniedziałek rano. 

Wizyta ma mieć charakter nieoficjalny. Celem 
jej jest porozumienie się z czynnikami rządowe- 
mi w Warszawie, w sprawach gospodarczych 

polsko-gdańskich. Rauschning odbędzie konie- 

rencję z ministrem Beckiem, oraz mi. Zarzyckim. 

W rozmowach poruszone będą głównie sprawy 
portowe i celne. — Nadmienić należy, iż w 
gdańskich kołach politycznych rozeszły się po- 
głoski, iż Rauschning przyjęty ma być ra audjen 
cji przez Marszałka Piłsudskiego. 

BUDOWNICTWO MIESZKAŃ ROBOT- 

NICZYCH 

WARSZAWA (tel. wł.) Fundusz Pracy 

przystąpił do akcji budowania mieszkań robot- 
niczych. Akcja ta umożliwi wybudowanie w 

ciągu najbliższych lat 30 tysięcy mieszkań. W 

celu ułatwienia tej akcji projektuje się powołać 

do życia a SE 

ma spółka akcyjna, z ograni- 
Kes gr Podstawą akcji 
będą bony funduszu inwestycyjnego, emitowa- 

ne w dniu 1. XIL : 

  

ODSŁONIĘCIE TABLICY KU CZCI Ś.P. 
HOŁÓWKI 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dziś dnia 10 b. 

m. w południe odbędzie się uroczyste odsłonię- 
cie tablicy pamiątkowej ku' czci ś. p. Tadeusza 
Hołówki, wmurowanej w gmach MSZ. Odsło- 
nięcia tablicy dokona premjer Jędrzejewicz. 

ŚWIĘTO 1 PUŁKU SZWOLEŻERÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dnin 9 bn. 
jako w przeddzień święta 1 pułku szwołeże- 
rów Józefa Piłsudskiego, odbyły się nwoczy- 
stości poświęcone pamięci poległych oficerów, 

podoficerów i szeregowców 1 pułku ułanów 
Beliny, 1 pułku ułanów i 1 pułku szwoleże- 
rów Józefa Piłsudskiego. Trzy te formacje — 
to trzy fazy pułku, trzy etapy jego rozwoju, 
zakończone ustaloną dzisiaj formacją. W dniu 
10 b.m. program uroczystości pnzewiduje na- 
bożeństwo, a następnie defiladę, dekorację 
odznaką pułkową i obiad żołnierski w szwa- 
dronach. ' 

MASOWE ZATRUCIE ARSZENIKIEM 

DANNHAUSER (Natal). PAT. — U 200 
krajowców, zatrudnionych w miejscowych ko- 
palniach węglowych, wystąpiły objawy zatru- 
cia arszenikiem. Śledztwo wykazało, że obja- 
wy te wystąpiły po wypiciu wody z rezerwua- 

rów, w których znaleziono przy analizie znacz 
ną zawartość arszeniku. Jeden z zatrutych 
zmarł. Rezultaty śledztwa wykazują, że za- 
trucie wody dokonane było rozmyślnie. 

MARY PICKFORD CONTRA DOUGLAS 
- PFAIRBANKS 

LONDYN. PAT. — Z Los Angeles otrzy- 
mano wiadomość, że zmana artystka filmowa 
Mary Piekford wystąpiła tam do sądu prze- 
<iwko Dougłasowi Fairbanksowi, domagając 
się rozwodu. W motywach Mary Piekford 
wymienia „moralne dręczenie jej przez Fair- 
banksa, jego obojętność i zaniedbywanie““. 

Douglas Fairbanks publicznie miał o- 
Świadczyć, że interesuje się tylko podróżami. 
Pickford skarży się w podaniu, że całemi mie- 
siącami Fairbanks jest w domu nieobecny, eo 
wywołuje nieprzyjemne komentarze. Dauglas 
Fairbanks przebywa obecnie już od pół roku 
w Londynie. 

RADA EKONOMICZNA MAŁEJ ENTENTY 

PRAGA. PAT. — Minister Benesz, jako 
przewodniezący Stałej Rady Małej Ententy 
zwołał do Pragi na 8 stycznia pierwsze zebra 

nie Rady Ekonomicznej Małej Ententy. 

OLBRZYMI POŻAR 

BERLIN PAT. — Ubiegłej nocy wybuchł 
olbrzymi pożar w  podberlińskich dobrach 
rycetskich Dueppel. Ogień powstał w wisl- 

kim maneżu szkolnym jazdy. Płomienie Е 
nęły również budynek stajni, ze znacznemi z 
pasami paszy. Akeję ratunkową  utrudniił 
znacznie mróz 15-stopniowy oraz panika śród 
znajdujących się w stajni 130 koni, które zdo 
łano jednak uratować. Strażnika, ciężko ran- 
nego spadającym odłamkiem muru, odwiezie 
no do szpitala. Szkody materjalne wielkie. 

LITWINOW WRÓCIŁ DO MOSKWY 

MOBKWA PAT. 

    

  

Komisarz ładowy 
spraw zagranicznych Litwinow przybył do 
Moskwy. ° 

PODRÓŻ EUROPEPJSKA PRZYWÓDCY 
HEIMWERRY 

WIEDEŃ. PAT. — Jak donoszą dzien- 
niki, przywódea Heimwehry austrjackiej księ- 
żę Starhemberg przybył do Londynu, skąd 
ma zamiar udać się do Paryża. Cel tei podró- 

ży okrężnej nie jest znany. 

KOMUNIKACJA LOTNICZA NA KAU- 
KAZIE 

MOSKWA. PAT. — Pomiędzy Tyflisem 
a stacją Mineralnyja Wody otwarto z dniein 
1 grudnia regularną komunikację lotniezo-pa- 
sażerską. Trasa prowadzi ponad głównym lań- 
euchem gór Kaukaskich, miejszami na wyso- 
kości zgórą 3.000 metrów ponad poziomem 

morza. 

Blok naredowo-socjalistyczny w Szwecji 
STOKHOLM. PAT. Istniejące na terenie 

Szwecji drobnecrganizacje narodowo _ socjali-, 
styczne połączyły się we współny blok, 0- 

bierając za przywódcę Martina  Ekstroema, 

który ostatnio służył w randze pułkownika w 

armji finlandzkiej. Ekstroem brał udział w 

wojnach o niepdłegłość Finlandji, Estoaji i 

Łotwy. 
W-g ogólnego  przuyypuszczenia, tarcia 

między  poszczególnemi organizacjami паго- 
dowe _ socjalistycznemi w Szwecji nie za- 

kończą się z chwilą wyboru Ekstroema па 

przywódcę bloku, zwłaszcza že dwaj ani 

wybitniejsi przywódcy znajdują się w opo- 
zycji. Komunikat, ogłoszony dzisiaj przez 

Ekstroema, Odrzuca pogłoski o jakimkolwiek 

wpływie zagranicy na działalność nowego bioku 

który winien być ożywiony jedynie tradyc- 

jami patrjotycznemi. 

Spotkanie Titulescu z Beneszem w Koszycach 
BUKARESZT. PAT, Titulescu wyjeżdża 

dziś o godz. 20.30 do Koszyc, gdzie spotka 
się 2 Beneszem, Praa przywiązuje wielkie 

znaczenie do tej rozmowy, w której poru- 

szone będą wszystkie ważniejsze zagadnienia 

międzynarodowe w chwili obecnej. Titulescn 

uda się następnie do St. Moritz, gdzie spę- 
dzi urlop. Do Bukaresztu minister powróci 

w połowne stycznia tak, aby być obecnym па 
otwarciu sesji parlamentarnej, 

Rozwiązanie „żelaznej gwardji” w Rumueji 
BUKARESZY. PAT. — Decyzją rady 

ministrów rozwiązana została w sobotę wie- 
czcrem organizacja skrajnie prawicowa pod 

nazwą „Żelazna gwardja''. Lokale tej orga- 
nizacji będą zamknięte, archiwa skonfiskowa- 
ne, noszenie odznak, unifermów i sztanda- 

rów zakazane, podobnie jak i zbrojne demon- 

stracje i pochody. Listy wyborcze, zgłoszone 

przez Żelazną Gwardję w związku z rozpo- 

czynającemi się niedługo wyborami do parla- 

mentu, zostały unieważnione. Postanowienie 

rady ministrów powzięte zostało ze względu 

na konieczność przywrócenia porządku pu- 

blicznego. 

Żelazna gwardja, jak głoszą motywy de- 
cyzji, zmierzała do zmiany na drodze rewolu- 
cyjnej legalnego ładu i porządku publiczne- 
go i wprowadzenia ustrojn społecznego i poli 
tycznego, sprzecznego z ustrojem ustalonym 
przez konstytucję i traktat pokojowy. Dia 
osiągnięcia swych celów organizacja posługi- 
wała się środkami terroru i gwałtu i two- 
rzeniem uzbrojonych formacyj bojowych, któ- 
rych działalność była źródłem niepokojów, 
powodując akty buntu przeciwko władzom 

państwowym. W ten sposób żelazna gwardja 

stała się niebezpieczną dla porządku i istnie- 

nia państwa. 
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SILVA RERUM 
JĘZYKI NOWOŻYTNE W ZREFORMO 

WANEM GIMNAZJUM. 

Nauka języków obcych w gimnazjum ja- 
koś dotychczas nie doznała tych wyników, ja- 
%ichby należało się spodziewać. Maturzyści wy 
noszą wiadomości bardziej niż skromne, wsku 
tek czego mają wielkie trudności podczas stu- 
djów uniwersyteckich. Program i metoda nau- 
czania języków obcych w szkołach średnich 
domogały się rewizji i stanowczych reform. 
W zawiązku z reformą szkolnietwa opracowano 
nowy plan nauczania obcych języków, — plan 
ogólnie uznany za świetny. Teoretycznie więc 
wszystko jest jak najlepiej, ale czy w prakty- 
«e nowy program okaże się równie doskonały ? 

Przegląd Pedagogiczny (35 - 36), podkre 
ślając wielkie zalety nowych programów, wy- 
suwa pewne wątpliwości, co do dobrych wy- 
ników w praktyce. 

Nieosiągalnym się wydajo punkt pierwszy 
(na str. 20): „porozumieć się w słowie i piś- 

mie w zakresie zjawisk życia codziennego oraz 
materjału rzeczowego, przeznaczonego dla gim 

nazjum'', a w dość znacznej części także 
punkt czwarty: „poznać i poprawnie stosować 
"podstawowe prawa gramatyczne''. Cel ten był 
przy dotychczasowej organizacji gimnazjum 

nieosiągalny mimo ośmicłetniej nauki. 
Obecnie przy amputacji nauki z góry i z 

dołu wynik będzie znacznie gorszy, choćby Joż 
z tego powodu, że do nabycia jakiej takicj 

wprawy językowej — szczególnie w szkole — 
potrzebny jest dłuższy czas. Powiedzmy na-- 

wet, że tempo nauki będzie przyśpieszone 
przez dojrzalszy wiek; przyjmijmy, że nowi 

nauczyciele, obecnie do szkoły wstępujący, bę 

dą do zawodu lepiej przygotowani, niż ich po 
przednicy, i łatwo sprostają trudniejszym za- 
daniom szkoły; spodziewajmy się, że wzmożo- 

na opieka szkolna, która niewątpliwie robi po 

stępy z roku na rok, będzie znakomitą kKore-. 
ktywą pracy nauczycielskiej; to i tak trudno 

przypuścić, żeby przez te udoskonalenia uda- 
ło się wyrównać ubytek czterech lat. 

Axgument ważki. Ubytek ezterech lat, czy 
li czas nauki skrócony o połowę, niezawodnie 
da się we znaki ujemnie. Od młodzieży trze- 
ba będzie wymagać większego wysiłku. Czy 
młodzież zdobędzie się na taki wysiłek? Czy 
wreszcie można od niej tego wymagać? — bo 
tu się zjawia druga przeszkoda: wiek, w któ- 
rym, podług nowych programów, będzie się 
rozpoczynała nauka. 

Fatalnie odbije się na wynikach przesu- 
nięcie nauki na trzynasty rok życia, na okres 

najuiekorzystniejszy w rozwoju nmysłowym 
dziecka i najniekorzystniejszy dla rozpoczęcia 

nauki języka. Organy mowy stają się teraz co 
raz mniej podatne, tak że poprawne przyswo- 

jenie sobie obcych dźwięków w tym wiska sta 
js się niema! fikcją. 

Intuieja językowa, którą w wielkim sto- 
pniu są obdarzone dzieci, zczasem się zatraca, 
— zamiast niej występuje proces świadomego 
logicznego myślenia. Ałe początki nauki ob- 
eych języków będą przypadały na okres prze- 
łomowy, gdy intuicja zmniejsza się, natomiast 
zdolność do ścisłego rozumowania jeszeze nie 
jest wyrobiona. 

A. dalej wskutek skrócenia czasu nauki 

materjał jest silnie skondensowany na poszcze 
gólne klasy. Plan robi wrażenie rozwaznego 
przemyślenia, tworzy organicznie zwartą budo 
wę, tak żo trudno byłoby się zdecydować 1a 
skreślenic jakiejkolwiek części. Jednakże wła- 

śnie to skonstruowanie powoduje przełacowa- 

nie programu. Jest to plan nie maksymalny, 
lecz wprost maksymalistyczny. Nie wyobra- 
żam sobie, żeby nawet w korzystnych warun- 

kach mógł być urzeczywistniony. To musi dzia 
łać na nauczyciela deprymująco, a może nawet 
demoralizująco. 

  

Nie trzeba wiele się rozwodzić nad konie- 
cznością znajomości języków obeych, a przede- 
wszystkiem języków naszych sąsiadów. . Da- 
wniej każdy Polak siłą koniecznosci znał do- 
brze przynajmmniej jeden obcy język, — dziś 
można skończyć uniwersytet, nie znając porzą 
dnie nawet ojezystęgo języka! Stan taki jest 
nienormalny i bardzo szkodliwy. Dlatego też 
ze szczególną troską należy zastanowić się 
nad programami obcych języków w zrefotmo- 

wanej szkole średniej. Zarysowane przeszkody 
są wielkie, ale wyjście musi się znaleźć, Właś- 
ciwie są dwie ewentualności: 

+, Albo obnižymy cel nauki i zgodzimy się 

na pasywne przyswojenie języka, albo posta- 
„ramy się o należytą podbudowę nauki gimna- 
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DZIAŁKU 
DNIA 11 GRUDNIA 

rozpoczynamy Sprzedaż gwiazdkową po okazyjnych cenach. 

SPECJALNA WYPRZEDAŻ RESZTEK 
BRACIA JABLKOWSCY Sp. Akc. 

WILNO, MICKIEWICZA 18 TEL. 7-33. 
  

  

w podziemiach с )р tysiące podarków gwiazdkowych 
po cenach od 25 gr. dn 3 zł. 

  

Ojciec prohibicji 
Dla dwudziestu pięciu miljonów miesz- 

kańców Stanów Zjednoczonych, dzień 5 grud 
nia był dniem historycznym, a zarazem dniem 

radości powszechnej, Wchłanianie alkoholu 
jest od tej chwili dozwolone — oczywiście w 
granicach przepisanych przez każdy Stan nie- 

cw inaczej, 

Wśród tego ogólnego wesela istnieje 

wszakże w skromnym domku w Saint Paul 
(stan Minnesota) pewien stary jegomość sa- 
motny i niebogaty — dla którego dzień ten, 
jest dniem żałoby i przygnębienia. Grentle- 
imanem tym jest Andrew J. Volstead, autor 

słynnej 18 poprawki konstytrcji, słowem oj- 
ciec prohibicji, którą propagował w ciągu lat 
czterdziestu i którą udało mu się przeprowa- 

dzić przez głosowanie Kongresu. 

Pan Volstead, s„stary wujek Andy'' jak 
go nazywano ogólnie, jest byłym nauczycie- 

lem. Jako zagorzały luteranin, nigdy nie 
pił, ani nie palił, — ale — o zgrozo! żujo 
tytoń. Głęboko oburzony straszliwem  pijań- 
stwem, jakiemu się oddawali jego współoby- 
watele, stali bywalcy „saloonėw““ i innych 
spelunek, marzył o kraju, z którego owa pla- 
ga pod postacią alkoholu byłaby doszczętnie 

wygnana. Wybierany do Kongresu podczas 
dziesięciu kadencyj, cierpliwością swoją i 
wymową zamienił powoli swe utopijne marze- 

nie w rzeczywstość. 8 

Wyborcy wszakże nie musieli być za- 

  

  

zjalnej w szkole powszechnej przez przywróce 
nie nauki języka dla tej części młodzieży, któ- 
та ma pójść do gimnazjum. Pierwsza ewentual 
ność spowoduje obniżenie poziomu naszego gi 
mnazjum i uważałbym je za nieszczęście kul- 
turalne; uwzględnienie drugiej napotyka co- 
prawda na bardzo wielkie trudności, jakie za- 
znaczono z wielkim naciskiem ze strońy Mini- 
sterstwa, ale te trudności nie są niepokonalne. 

Czy jest wyjście trzecie? Niech się wypu- 
wiedzą fachowcy !.. Lector. 

FORO MUSSOLINI 
Antyczne posagi odznaczają się, jak wia- 

domo, całkowitą nagością, skoro przedstawia- 
ją ciało, bez różnicy: kobiece, męskie czy 

dziecięce. I nietyłko antyczne. Tak samo 

rzeźbił Michał Anioł albo Rodin. To też 
muzeum kapitolońskiem naprzykład możemy o 
głądać ciała ludzi i bogów, niezawstydzone w 
swej marmurowej nagości. Jednakowoż zda- 

rza się, że widok taki działa na nienawykłe- 

go doń widza nietylko estetycznie; reakeja 
uczuciowa bywa rozmaita; każdy, kto obser- 
wował zachowanie się różnolitej publiczności w 
muzeach rzeźb, miał możność przekonać się, 
jak odmienne panuje śród niej „podejście'* 
do sztuki: od entuzjazmu do trącania się łok- 
ciami i uśmieszków, Być może, z tych to 
względów muzea watykańskie dokonały od- 
dawna saupntacji na swych posągach, przy- 
słaniając następnie ich blizny tak zwanemi 

liśćmi figowemi. 
Zasadę watykańską zastosował Mussolini, 

budując stadjon swego imienia — Foro Mus- 
solini. W praktyce jednak przeprowadził ją 

inaczej: oibrzymie posągi atletów, zdobiące 
‚ Foro, nie uległy okaleczeniu; a jednak oszczę- 

. dzono turystom niepotrzebnych emocyj. Usku- 
tecżniono to w myśl polskiego przysłowia: i 

wilk syty i koza cała. Posągi bowiem mają 

wszystko, tyle tylko, że liść figowy jest na- 

łożony zapomocą drucianej nasady. Znamy 

"pewien rodzaj abażurków na nocne lampki: 

wewnątrz ich tkwi przyrząd z drutu, który 

pozwala wetknąć abażurek na żarówkę. Jeśli 

drut obluzuje się, abażur się przekrzywia i 

nawet spada. 
Taki właśnie kazus przytrafił się jedne- 

mu z dwóch walczących pięściarzy, ustawio- 

nych w bocznej niszy stadjonu Mussoliniego: 
w ferworze walki obluzował się mu liść figo- 
wy i spadł na ziemię. Młoda panna, która 

  wiodła ze swą towarzyszką niemiecką rozmo- 
wę, trąciła go ze wzgardą parasolką. Któryś 
 „giovanni'* faszystowskich, odbywających 
ćwiczenia, dostrzegł wypadek śpiżowego  za- 
paśnika i pošpieszyt mu z ratunkiem: pod- 

„w domach modiitwy, 

  

chwyceni jego zwypcięstwem, gdyż nie wy- 
brali go ponownie. I oto bezpośrednio po 
swym triumfie, pan Volstead rozpoczął cięż- 
ką kalwarję. 

Nazwisko jego stało się przedmiotem 
drwinek w dziennikach i music-hallach. Nie- 
borak usunął się do małego miasteczka, gdzie 
zaczął zarabiać na życie skromną posadą 
prawnika. 

Nie było dnia, aby nie otrzymał z wszyst 
kich czterech stron Ameryki, z jakiej setki 
telefonów od żartownisiów, którzy mieli so- 
bie za punkt honoru, dać znać panu Volstea- 
dowi, iż mimo jego nowego prawa, właśnie 
upili się solidnie. 

W roku 1925, były deputowany otrzy- 
muje miejsce w policji prohibicyjnej. Trzy 
miesiące temu zwolniono go z tego miejsca, 
gdyż policja prohibicyjna utraciła swą rację 
bytu. W dniu, gdy piwo zyskało prawo oby- 
watelstwa w Ameryce, Volstead oświadczył: 

— „Nie sposób walczyć z cyklonem''. 

Niewątpliwie, obecne prawo jest wielkiem 
zmartwieniem dla biedaka, który pije zawsze 
tylko gorące mleko, swój ulubiony napój. Ale 
kto wie, czy właśnie nie nadchodzą czasy, w 

których akcja jego przyniesie owoce. Gdy 
minie pierwsze podniecenie nowością, wiele 
Amrykanów, zda sobie sprawę z niebezpie- 
czeństw alkoholizmu, i jako, że nikt ich już 
zmuszać nie będzie — napewno wrócą sami 
do napojów higjeniczniejszych, dotąd będą- 
cych w pogardzie na skutek brutalnego pra- 
wa. I może, gdy wspomnienie bootleggerów. i 
racketeerów zmierzchnie w przeszłości, mały 
strauszek z Saint-Paul znowu zyska zwolen- 
ników, a w każdym razie doczeka się uznania 
swych zasług, jako człowiek, co całą duszą 
służył ideałowi, zbyt wzniosłemu jak dla na- 
szej marnej słabej ludzkości. L. 

  

Sekciarstwo 
Tańczący ewangeliści.— 

WARSZAWA (tel. wł.). Donoszą z Woły- 
nia o panoszącem się tam wciąż sekciarstwie 
wśród ludności prawosławnej. Między  innemi 
koło Równego powstała sekta ewangelistów 
tańczących. Członkowie tej sekty zbierają się 

a obrządki swe kończą 

wspólnym tańcem. 
W pobliżu Zdołbunowa, w jednej wsi, 0- 

podał granicy sowieckiej pojawił się prorok na- 
zwiskiem Teodor Miernickij, który między inne- 
mi propaguje wielożeństwo, W podróżach to- 

Zgon Romana 
POZNAŃ. PAT. — Zmarł tu w 47 roku 

Życia znany i ceniony literat regjonalny w 
Paznańskiem, satyryk, publicysta ś.p. Roman 
Wilkanowiez. Brał on udział w r. 1918 w po- 
wstaniu wielkopolskiem jako ezłonek P.O.W., 

niósł liść, umocował gdzie trzeba. 
Ten moralny stadjon jest jednem z ostat 

nich dzieł budownictwa Mussoliniego. Pro- 
wadzi do stadjonu od Piazza del Popoło dłu- 
ga Via Flaminia. Dochodzi się nią do Ty- 
bru, przekracza Ponte Milvio, a potem: naie- 
wo przez zadrzewione aleje Viale Angelico 
do stadjonu. Zdaleka bije w oczy bialošcią 
kararyjskiego marmuru dwudziestosiedmiome- 
trowy obelisk, ustawiony przed wejściem do 
stadjonu ku czci Duce. Wyryto na nim dwa 
słowa: Mussolini Dux. Za sto, za dwieście lat 

obelisk pociemnieje, zwietrzeje tu i tam od 
wiehrów i deszczów, nabierze takiej patyny 
jak ten przed Kwirynałem, albo tamten przed 
Frinitą dei Monti — z trudem wędrowiec czy 

tać będzie na nim dwa słowa; wystarczy ich 
„jednak na zawsze, aby zachowały treść wy- 

mowną i niezapomnianą, 
Do stadjonu wkracza się przez bramę, 102- 

wartą w wielkim ciemno-czerwonym gmachu 
„Academia Faseista di Educazione Fisica“', 

Gmach nowoczesny — potężny kompleks 

trzech bloków: frontowego i dwóch bocz- 
nych, łączących się z frontówym pod kątem 

prostym. Architektura jego surowa; ale bia- 
łe obramienia okien pięknie harmonizują 2 
ciemnoczerwonym kolorytem murów. W bra- 
mach i drzwiach trzymają straż młodzi fa- 
szyści w mundurach Akademji: czarna kurt- 
'ka, czarna czapka o kroju marynarskiej ofi- 
cerskiej, z daszkiem; czerń ożywiona złocistym 
znaczkiem na czapee i guzikami. Są oni mil- 

czący, nieruchomi, albo przechadzający się 
miarowo, z karabinkiem przerzuconym przez 
ramię. Na twarzach ich i w oczach nieusta- 
jąca baczność i uwaga: raz wraz sprężają 
się, gdy z wnętrza po schodach zstępuje któ- 

ryś z ich przełożonych, gdy nagle wpada w 

szeroką bramę auto, z którego wysiada do- 
prawdę, niełatwo eudzoziemcowi wystudjować 

  

Odprawa prezesów i sekretarzy Kół Z.0.R. 
Okręgu Wileńskiego 

W: dniu 8 b.m, odbyła się odprawa preze- 
sów i sekretarzy Kół Okręgu Wileńskiego 
Związku Oficerów Rezerwy. Odprawa ta za- 

sługuje na uwagę wszystkich, komu dobro, 

spokój i potęga naszego państwa leżą na ser- 
eu. Związek Oficerów Rezerwy jest nieza- 
wodnie najważniejszą organizacją z pośród 
wszystkich, które w swoich szeregach grupu- 
ją byłych wojskowych. Oficer rezerwy w ży- 
ciu społecznem bierze najwybitniejszy udziai, 
zajmując stanowiska ikerownicze, — podezas 
wojny ten dzisiejszy cywil pójdzie w pierw- 
szych szeregach walczących, — a co najważ- 
niejsze: poprowadzi za sobą innych, mających 
słuchać jego rozkazów! 

Oficer rezerwy musi więc ezuć się żoł- 
nierzem, gotowym do ofiar na rzecz Państwa 
w pracy pokojowej i w okresie burzy wojen- 
nej, — musi mieć kwalifikacje na dowódeę, 
świadomego celów i odpowiedzialności, któ- 
ra na niego spada. 

To też przed oficerami rezerwy, zrzeszo- 
nymi w Z.O.R., zarysowują się podwójne za- 

ania: twórczej, pokojowej pracy w społeczeń 
stwie na wszystkich posterunkach  społecz- 
nych, oraz stałej łączności z armją czynną w 

celu doskonalenia się w sztuce wojennej. 
Świadom tych zadań Z.0.R. ws Wilnie 

znacznie rozszerzył swoją działalność, a prze- 
dewszystkiem wprowadził dyscyplinę w życiu 
wewnętrznem organizacji, domagając się od 
swych członków intensywnej i sumiennej 
pracy. 

Na odprawie w dniu 8 b.m. pułk. dypl. 

Stachiewicz wystąpił z referatem p.t. „Rola 
oficera rezerwy na tle zagadnień obrony pań- 
stwa'', — w którym zarysował tak obowiązki, 
ciążące na ofieerze rezerwy, jaki i wymaga- 
nia, wysuwane w stosunku do rezerwy przez 
armję czynną. 

Uzupełnieniem tego referatu, a jednocze- 
Śnie nietylko deklaracją ideową, ale i kon- 
krtnym programem, był referat kpt. dypl. rez. 
Dunin-Borkowskiego p.t. „Program  wyszko- 
lenia““, omawiający memorjał, złożony przez 
zarząd Okręgu ZOR. władzom wojskowym 

Po tych referatach przedstawieiele poszcze 

gólnych Kół ZOR na terenie województwa wi- 
Jeńskiego składali sprawozdania ze swej dzia- 
łalności. . 

Ze sprawozdań tych wynika, iż praca, 
pomimo ciężkie warunki, posuwa się naprzód. 

Mniejsze Koła mają tę trudność, że ofi- 
cerowie rezerwy często są rozproszeni po ca- 
łym powiecie, przeciążeni pracą zawodową i 

społeczną, — nie mają więc odpowiednich 
warunków do pracy na gruneie własnej orga- 

nizacji. Zmaczenie i rola Związku Oficerów 
Rezerwy nie zawsze jest należycie doceniana 
przez lokalne władze administracyjne, co też 
utrudnia pracę. 

Obradly, w których poza członkami Zarzą 
du Okręgu Wileńskiego ZOR brali udział de- 
legaci Kół: w Wilnie, (Grodnie, Białymstoku, 
Oszmianie, Święcianach Postawach, Wilejce 
Wołkowysku, Lidzie, Szezuczynie, Wołożynie, 
pow., Brasławiu i Mołodecznie, zakończyły 
się powzięciem następujących uchwał: e 

I. Zarząd Okręgu Wileńskiego ZOR po 
wysłuchaniu sprawozdań z działalności po- 
szezególnych Kół Powiatowych, uchwalił, jed- 
nogłośnie: zawiesić w ezynnościach Zarządy 
Kół Powiatowych: a) w Głębokiem i b) w 
Mołodecznie, jednocześnie oddając prezesów i 
sekretarzy obecnych Zarządów w/w Kół 
pod Sąd Koleżeński Związku przy Okręgu. 

П. Zarząd Okręgu Wileńskiego ŻOR, w 

na Wołyniu 
„Prorok” i siedem żon 
warzyszy mu siedem żon. Jednym z hseł 
przez niego głoszonych jest „precz z wstydem”. 
Miernickij nie krępując się obecnością kobiet, 
rozbiera się podczas takich „nabożeństw" do 
naga, siąda na stole i każe siebie całować. 

Podobne praktyki wywołały szereg protestów 
wśród tamtejszej ludności prawosładwnej. Gru- 
pa ciiłopów wdarła się do chaty, gdzie „pro- 
rok'* odprawiał modły i pobiła go. Miernickij 
przeniósi swą działalność do innej wsi. 

Wilkanowicza 
następnie jako chorąży brał udział w walkach 
o Wilno. Ś.p. Wilkanowicz zmarł po długiej 
chorobie, wskutek której od kilku lat usunął 
się od czynnego życia literackiego. 

  

wielorakošė i malowniezość włoskich mun- 
durów; nauczyć się dystynkeyj, peleryn błę- 
kitnych, czarnych i szarych; czapek niższych 

i wyższych; kapeluszy zaginanych tak i owak; 
piór i kit kolorowych... Dość, że są barwne, 
mieniące się, kostjumowe; dość, że czarny 
kolor faszyzmu odbija efektownie od czerwo- 
nych murów Akademji i marmurowej bieli 

stadjonu. 

Stadjon ma kształt eliptycznie wydłużo- 

ny, jak starożytny Cireus Maximus; otaczają 

go amfiteatralnie stopnie — siedziska. W tej 
jego części, która graniczy z gmachem Aka- 

demi, znajduje się wejście dla zapaśników;   

wyniku edprawy prezesów i sekretarzy po- 
szczególnych Kół Powiatowych Okręgu, prze- 
prowadzonej w dniu 8-go grudnia 1933 r., u- 
chwalił eo następuje: 

a) w dziedzinie wyrobienia cbywatelskie- 
go: — Zarząd Okręgu Wileńskiego ŻOR. na- 
kazuje poszezególnym Kołom Powiatowym 
wszczęcie najenergiczniejszej akcji propagan- 

dy, w kieryrku uświadomienia obywatelskie- 

go wszystkich członków Zwiazku, a pośred- 
nio, po przez zrzeszonych oficerów rezerwy i 
szerszych warstw społeczeństwa, a to w dro- 

dze czynnej pracy wszystkich członków Związ 
ku na terenie rozmaitych organizacyj społecz 
nych w terenie. 

b) w dziedzinie pogotowia bojowego i 
przysposobienia wojskowego: Zarząd Okręgu 
Wileńskiego nakazuje wszystkim  Zarządom 
Kół Powiatowych Okręgu ZOR rozpoczęcie 
natychmiastowej akeji w kierunku samokształ 
cenia się i szkolenia wojskowego, według o- 
gólnych zasad i wytycznych podanych w 
wyczerpującym programie, opracowanym 
przez komisję P.W. i W.F. Okręgu, ze spe- 
ejalnem uwzględnieniem dwóch metod tej pra- 
cy: 

1) w drodze nawiązania jaknajściślejsze- 
go kontaktu z miejscowemi władzami wojsko- 
wemi w celu otrzymania niezbędnych facho- 
wyeh wskazówek, instruktorów, sprzętu oraz 
pomocy technicznej ; 

2) w „rodze uruchomienia kursów kore- 
spondencyjnych, które umożiiwią za pośred- 
nictwem rozsyłanych przez referentów wyszko 

lenia poszezególnych Kół Powiatowych, odpo- 
wiednich zadań aplikacyjnych z dziedziny ta- 
ktyki, organizacji, oraz terenozawstwa jak i 
wogóle wiedzy wojskowej, — dotrzeć do każ- 
dego z oficerów i podchorążych rezerwy za- 
rzuconych nieraz do najdalej położonych za- 
kątków danego powiatu. 

IIIL Zarząd Okręgu Wileńskiego poleca 
Zarządom tych Kół, a w szczególności Koła 
Wileńskiego, rozbudowę sekcyj zawodowych, 

w kierunku objęcia siecią organizacyjną tych 
sekcyj całego terenu działalności Okręgga Wi- 
leńskiego. 

IV. Zarząd Okręgu Wileńskiego ZOR na 
swem plenarnem posiedzeniu, połączonem 2 

odprawą prezesów i sekretarzy wszystkich 
Kół Powiatowych okręgu po wysłuchaniu re- 
feratu wiceprezesa Zarządu Okręgu, kol. K. 
Młynarczyka uznał za konieczne utworzenie 
przy Zarządzie Okręgu specjalnej Komisji 
Zagadnień Gospodarezych konkretne cele oraz 
regulamin której opracuje prezydjum Zarzą- 
du, przedstawiając takowe na przyszłe plenar 

ne posiedzenie Zarządu do wiadomości i apro- 
baty. 

Jednocześnie Zarząd Okręgu poleca wszy- 
stkim Kołom powiatowym Okręgu należyte 
uwzględnienie w ich działalności na terenie 
momentów natury ogólno-gospodarczej Kra- 
ju, oraz wynałezienie płaszczyzn współpracy 
poszczególnego Koła, w tym kierunku, z od- 
nośnemi czynnikami gospodarczemi w terenie, 

a to w celu propagowania i realizowania ha- 
sła samowystarcziności gospodarczej Narodu, 
jako koniecznego i bezwzględnego warunku 

zwycięstwa, tak w wypadku wojny, jak rów- 
nież i w ezasie pokoju, szczególnie obecnie, 
wobec wciąż potęgującej się klęski kryzysu 
gospodarczego. 

Hurt SKŁAD 
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W WIRZE STÓLICY 
MONEL I-NIKIEL. 

Zadziwiająca jest ilość dobrych, murowa 
nych interesów do zrobienia. Zbierze się trzech 
tachudrów w Polonji, siedzą przy butełce wo- 

dy sodowej i gwarzą. 
— Transport łyżew — 200 par mogę do- 

stać za 2000 zł. gotówką, mówi jeden, 10 zł. 

para to za bezcen. Bo w tych 200 jest 70 раг 
panczenów, wiecie takie długie noże wyścigo- 
we, 70 hokejek i 60 norweskich. W sklepie pau 
czeny kosztują 28 zł., dobre hokejki 25, a ta- 
kie norweżki 13 zł. Przecie to złoty interes. 

—No więc, ezemu nie robisz? 
— Trzeba kupić całą partję. Nie mam 

2000 zł, łaziłem po sklepach — owszem wezmą 

pe kilkanaście par, ale rozmieścić 70 par pan- 
czenów to trudno, w całej Połsce niema ty!u 
łyżwiarzy — zawodników. Towar leżałby do 
przyszłego roku? Nie, to już się nie opłaci. 
I nie mogę sklecić tego interesu. 

— Za dwa tysiące zł. to ja mam lepszy 
interes, rzekł drugi, plajtuje sklep z żarówka- 
mi, lada dzień licytacja. Właścicie! ma 2000 
żarówek Tungsramówek, oddaje je po złotó- 
wee sztuka, a w handlu kosztują 2 zł 40 — 
2 zł. 60. Możnaby odsprzedać innym skłepom 
po półtora zł., wzięłyby z pocałowaniem ręki 
— 500 zł. to ładny zarobek. 

— No i eo? robisz? 
— Nie, i wiem, że nie uda się. Szukałem, 

stawałem na głowie — nie mogę wytrzasnąć 
2000 zł. Na taki pewny, bajeczny interes —-- 
niema! 

> Ja miałem 2000 zł., rzekł trzeci, i stra 
ciłem je, przysiągłem sobie więcej żadnych 
interesów nie robić — bo jak kryzys to i 
pech i wszystko do djabła. > 

— Cóż to był za interes. 
— Wiecie, że u nas masa kursuje bilo- 

nu. W bilonie jest nikiel, którego u nas nie 
fabrykują, lecz sprowadzają. Nikiel jest 
drogi, idzie go dużo. Dowiaduję się, że jest 
inny metal równie dobry, te same właściwo- 
ści, tańszy o 25 proce. — nazywa się moneł. 
Robią go w Amglji. Lu! Wszezynam akcję: 
piszę do Anglików, przysyłaja próbki, eksper- 
tyzy, opinje uezonych, wchodzę w kontakt z 
naszym rządem, naszemi ekspertami, czynni- 
kami decydującemi, przekonywują się, że mo- 
nel może zastąpić nikiel. Ogromna oszezęd- 
ność! Przy wielkich zamówieniach, stałej, 
wielkiej konsumeji to oszezędności miljono- 
we, Przeprowadzam cały interes — wydaję na 
jazdy, pisaninę et co 2000 zł. — wszystko go- 
towe, już tylko podpisać ma nasz minister 
skarbu, mój procent za pierwszą dostawę mo- 
nelu wyniesie 100.000 zł.!! a potem recular- 
nie, przy każdym nowym transporcie znowa 
okrągła, kilkadziesiąttysięczna sumka, Inte- 
res na całe życie — spokojne, dostatnie ży- 
cie. 

— I co? co? 
— W przeddzień podpisąnia kontraktu 

przez ministra otrzymuję telegram od mone- 
lu: — niemożliwe! Zawaaliśmy umowę z ni- 
klem! Potem w liście wyjaśni, że w Szwaj 
cacji zawarli umowę z niklem, że nie będą 
włazić do krajów, w których nikiel jest wpro 

wadzony. Wyparliby go przecie wszędzie — 
nikieł dał im pewnie odszkodowanie, daje 
wciąż. Ale się ostał, do Polski monel nie ma 
dostępu. [Interes prysł. Taki bajeczny inte- 
res! Miljonowy interes! Straciłem 2000 zł, a 
rząd okazję zaoszczędzenia paru mitjonów. 
Co za pech! Karol. 

FUTER 0е Я 

      

  

CH. FAJN 
WILNO, 

NIEMIECKA 26, te!'. Nr. 251. 
Poleca w wielsim wyborze rozmaite sxóry łutrzane: lisy srebrne, narki, bobry oraz 

gotowe płaszcze damskie, najnowsze modele, 

Nie zważła!ąc na podniesienie cłe, ceny pozsstały bez zmisn nizkie. 

    

  

  

Abonament 
Komplet radjo odkiornika detektorowego DETEFON wyrcbu PZT można 

nabyć we wszystkich urzędach pocztowo. telegraficznych. 

- Cena razem 2 abonamentem radjowym: 
przy zamówieniu 3.— zł. : 

12 rat miesięcznych po 4.50 zł. 

  

jak się takie wejście w terminologji sportowej 
nazywa, nie wiem. Tutaj nazwałbym je Por- 
ta Triumphalis. Swojem  rozplanowaniem i 
formą nie różni się oczywiście Stadjon Mus- 
soliniego od tysięcy współczesnych boisk spor 
towych. Ale wionie od niego tym urokiem, 
którego inne nie posiadają, Jest to antycz- 
ny urok marmuru. Marmurowy amfiteatr 
stopni, marmurowe posągi atletów, wznoszące 

się dookoła. Jest ich sześćdziesiąt, gigantycz- 
nych, oślepiających białością na ciemnym błę 

kicie nieba i intensywnej zioleni gajów, któ- 

re okalają poniżej całą tę przestrzeń. Samo- 

boisko to kobierzec, naprawdę kubierzec moc- 

Sxzeda? na njwy>cd: 

  

RZROYDEZEK EP OOZKAZTOT ZPO TADKEDO ZZS ZOCZEO 

felszvch warurkach spłut 

detefonowų 

  

no-zielonej trawy, wzdłuż którego * iepnie sze- 
roka ścieżka, przeznaczona do pieszych go- 
nitw. Ubita jest z owego iufu, elastycznych 
lecz twardych okruchów wulkanicznych, któ- 
rych kolor brunatno-czerwoay. miel, zieleń i 
brunatne czerwień — oto symfonja trzech 
naturalnie pięknych barw, tworzących Sta- | 
djon Mussoliniego. 

A gdy siedziska marmurowe wyrełvi ży- 
wy i wrażliwy lłuw, gd” rozewiza się Porta 
Triuraphalis i wkrovzą zastępy zawodników, 
których ciała będą cpalore, gdy w loży za- 

siądzie il Duce, a zawodnicy  przeinaszerują 
przed nim ze wzniesionemi prawieami — ja- 
kież skojarzenia nasuną się wówczas? Czyż 
nie rozbudzi się w wyobraźni świat helleński 
i rzymski, czyż nie zmartwychwstaną obra- 

zy imperatorskiej Romy? 

Gdy przenieść wzrok od stadjonu wdół, 

ujrzy się rowozbudowany teatr greeki wśród 
kwitnących gajów; gdy sięgnąć spojrzeniem 
ponad płaski dach Akademji, padnie ono na- 
tychmiast ma sugestywnie wystrzelający w 

' niebo szpie obelisku Mussoliniego. Niebo bę-- 

dzie błękitne, nasycone słońcem; w słońcu 
wszystko będzie świeciło: stadjon, posągi, 

teatr i obelisk. Widok będzie urzekał, budził 
zachwyt i miłość. To przecie jasne. Widok 

taki musi zachwycić, musi przyśpieszyć go- 
rące bicie serca, Przyśpieszone bicie serc jest 

zapewme celem Mussoliniego. Trzeba  przy- 
znać, że umie je wywołać w swym stadjonie, 
pełnym majestatu, wdzięku i piękna. 

W takiej chwili wzruszenia nie powinno 
się zwracać uwagi na liść fizowy, który spadł 

ną kamienną posadzkę, W żadnym zaś ra- 
zie nie należy go trącać końcem parasolki. 

Wysz. 

   



SŁOWO 

roczysfości Baforowe 
inicjały Króla Stefana na górze Zamko- postać |... 

wej, — oświetlona wieczorem wieži kościoła 

św. Jana, Wilno zaznacza rocznicę 

wiełkiego Króla. 

Oświetlenie reflektorami wieży świętojań 

skiej, należy uważać za pomysł wyjątkowo pięknie opracowanym i 

że skierowuje kładzie. szezęśliwy nietylko dlatego, 
myśl ku Wszechniey Batorowej, ale i dlate- 

go, iż wydobywa prawdziwy czar, zaklęty w 
arehitekturze, otaczającej uniwersytet. Dopie 
ro wieczorem, właśnie przy takiem oświetle- 

niu widać, że ten skromny zakątek, zwykle 
trzegany przez przechodniów, jest zdu- 

© piękny i dostojny. I jeszcze je- 
nie di 

  

miewa 

dno I 

  

    

ży, na tym małym płacyku, powinien zczaseny/ zaznaczyła wola Króla, prof. 

stanąć jakiś niewielki pomnik kogoś, mocna obszernie omówił rolę K 

związanego ze Wszechnicą Batorową. Nie 
pomnik Króła, — pomnik Króla Stefana sta- 
nie (musi stanąć!) na dziedzińcu uniwersy- 
teckim. 

Uroczystości Batorowe w Wilnie miały 

całkiem inny, niż w Grodnie, charakter. Grod 
no czciło Króla i wodza, — Wilno  przede- 
wszystkiem rozpamiętywa olbrzymie zasługi 
fundatora Akademji Wileńskiej, którą złośli- 

wie, a w grumcie rzeczy bardzo trafnie, nazy- 

wali niegdyś Akademją Wojny. 
Akademja Wileńska, powołana do życia 

zgodnie z wolą wielkiego Króla, rzeczywiście 
aiała za zadanie prowadzenie wojny — na 

serea, dusze i intelekty — była  bastjonem 

olbrzymiego emu fortecznego, który 
dziedzinie życia kulturalnego wznosił genjal- 
ny Król. 

To też nie dziwnego, że w Wilnie głos 
pierwszy podczas uroczystości Batorowych 

miała uczelnia, nosząca imię Założyciela. 
Uniwersytet Wileński nadał obchodowi 

400-lecia urodzin Króla Stefana  ceharukter 
zamknięty i skromny, ale zarazem pełen wy- 

razu i Siły. = 
Nabożeństwo żałobne za spokój duszy 

Króla, — akademja ku jego czei. Tylko. Ale 
w tych dość ciasnych ramach zmieściła się 
głęboka treść, która wyraz swój znalazła prze- 

dewszystkiem w przemówieniu J.M. Rektora 
dr. W. Staniewicza i wykładzie prof. dr. St. 

Kościałkowskiego. 
Pełne siły przemówienie Rektora W. tSa- 

iewieza zarysowało nietylko sylwetkę Króla 

zna, ale też zaznaczyło stosunek wskrze- 
szonego Uniwersytetu do przeszłości i do oso 
by Fundatora. 

„Wszechnica Wileńska, w której berio 
yrskie dzierżyli Piotr Skarga, Jakób Wu- 

, Marcin Poczobutt, Jan Śniadecki, — w 
j nauczali Sarbiewski, Jundziłł, Bojanus, 

Grodecki, Smuglewiez, Jędrzej Śniadecki, Le- 

    

    

    
  

    

   

    

    

rel, — w której czerpali swą wiedzę Mic- 
Słowacki, Kraszewski, Zan, Józef 

Mianowski, Pol, Odyniec, Chodźkowie, Baliń- 
ski, Narbatt, Domejko, Oleszkiewicz, Wańko— 

icz... ponownie otworzy dla młodzieży swo- 
podwoje w październiku 1919 roku. „Taka 
rykła być Rzeczpospolita, jakiemi są oBy- 

i ształeenie jej obywateli'*, — pisał 
„ zakładając wszechnieę w Za- 

Słowa te powinny być drogowska- 
zem dla mistrzów i nuezniów odnowionej te- 
raz Wszechnicy''.. 

były słowa Wodza Naczelnego Jó- 

zefa Piłsudskiego w jego dekrecie, wydanyra 
wskrzeszonej Wszechnicy. 

Te słowa zostały powtórzene przez Re- 
ktors Uniwersytetu na uroczystym obehodzio 
ka ezeli Króla Stefana Batorego... 

I również przypomniano zakończenie hi- 

storyeznego dekretu: 
„Aby zaś żyła w nim (t.j. Uniwersytetu) 

pamięć Tego, który pierwszy oddał w ręce 

czelni berło akademickie, ten symbol wła- 

ducha nad życiem, niech nazwa odradza- 

się wszechnicy po wieczne czasy brzmi: 

„Uniwersytet Stefana Batorego" *... 
Król Stefan Batory... 
Cóż za wspaniała, barwna i 

   

   

  

   

      

   
   

niezwykła 

ESC EISS TSO OPS TT STT TSS DTS 

la mówił prof. dr. St. Kościałkowski w 

yehodzi na myśl: właśnie na tle wie- ;glądu różnych dziedzin życia, w 

Jego dziesięcioletnie rządy w Pol- 

sce jakże dodatnio zaznaczyły się w różnych 

urodzin dziedzinach naszego życia! 

O tem bogactwie natury genjalnego Kró- 
ym 

głęboko ujętym wy- 

  

Prof. Kościałkowski podkreślił, że Król 

Stefan szczególnie był związany z trzema mia 

stami polskiemi: z Krakowem, Grodnem i 

Wilnemi że w sposób decydujący zaważył na 

wszystkich przejach życia kuulturalnego, spo- 

łecznego i ekonomicznego ówczesnej Rzeczy- 

pospolitej. Po dokonaniu treściwego prze- 
ych się 

Kościałkowski 

róla Stefana, jako 

krzewiciela kultury i bojownika o potęgę du- 

chową narodów Rzeczypospolitej. 

Na szerokiem tle ówczesnych stosunków, 

barwnie i trafnie ujętych przez proiesc a 

zarysowała się niepospolita postać Króla, jak- 

że przerastającego swoje pokolenie: 

Prof. Kościałkowski był daleki od pene 

nie zlekceważył ba- 
zasługi 

  

   
   

      

giryzmu, — przeciwnie: 

dań historycznych, zmniejsz, qeych Zi 

Króla na poszezególnych odcinkach życia, — 

ale właśnie dlatego, właśnie wskutek wyzby- 
cia się jakiegokolwiek patosu i ścisłego prze- 
strzegania naukowej beznamiętności, — zary- 
sował olbrzymią postać genjalnego Króla wy- 

сзе 1 ujmująco... 
Akademja w Uniwersytecie Stefana Ba- 

torego została utrzymana na tak wysokim po- 

ziomie i była tak konsekwentnie zbudowa- 

na, że stała się godnym wyrazem czci i pa- 

mięci, jakie Wszechnica Batorowa żywi dla 

swego założyciela. n. z. 
* * * 

  

Na ręce J. M. p. rektora Staniewicza nade- 
szły następujące depesze: 

„Nie mogąc przybyć na dzisiejszą uroczy- 

stość ku Czci założyciela i protektora Almae 

Matris Vilnensis, bastjonu kulturalnej ekspan- 

sji Połski na wschodnich jej rubieżach, składam 

hołd cieniom wielkiego króla". 

Władysław Raczkiewicz Marszałek Senatu 

„Niech u królewskiego ogniska Batorowe- 

go wciąż nowe się żagwie rozpałają. Królew- 

skie berło niech będzie twórczą emanacją po- 

rządku, potęgi i władzy” 
Profesor Żongołłowicz 

„W dniu obchodu 400-lecia urodzin króla 

Stefana Batorego przyłączam się do ogólnego 

hołdu Wiłna. Za zaproszenie dziękuję. Przybyć 

nie mogę”. Beczkowicz. 

Przemówienie posia M:tuszki 

W godzinach popołudniowych Uniwersy- 

tet podejmował w sali hotelu „Georgea przyby- 

łych na obchód gości śniadaniem. 

W czasie przyjęcia przemówił poseł Wę- 

gier przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, 

minister Matuska w te słowa: ё 

Szanowni Panowie, Serdecznie dziękuję 

porzedniemu mówcy P. rektorowi prof. Zdzie- 

chowskiemu za miłe słowa, zwrócone do mnie. 

Ja, który już od trzech lat mam zaszczyt 

reprezentować Węgry w Polsce, podczas 

moich tutejszych podróży przekonałem się ku 

mej najwyższej radości niejednokrotnie i 

stwierdzam ponownie, jaką głęboką sympatję 

i przywiązanie żywią Polacy do nas Węgrów. 

A gdy przed mojemi oczami przesuwają się hi 

storyczne: momenty naszych dziejów, począw- 

szy od Jagiellonów, potem Batory rok tysiąc 

osiemset trzydziesty pierwszy do 1848 i gdy 

sięgnę do mych wspomnień żołnierza, uczest- 

nika wojny światowej, widząc oczyma duszy 

bohaterskie boje mężczych legionów Kosnen- 

danta Marszałka Piłsudskiego, te nasze wspól 

ne wałki, stoczone ramię przy ramieniu prze- 

ciw wschodniemu olbrzymowi wszechsłowiań- 

skiemu, i gdy zjawia sę przedemną wspom- 

nienie roku 1920-go, kiedy my Węgrzy z przy 

czyn leżących poza nami nie mogliśmy nieść 

Polsce tak wydatnej pomocy, jak tego pragnę- 

liśmy, — to muszę stwierdzić, że te pełne 

miłości więzy, łączące nasze narody, są zupeł- 

nie naturalne, historja bowiem świadczy, że w 

czasach najkrytyczniejszych i najcięższych 

droginasze zawszesię spotykały. 

Uczucia te nie są oparte na przejścio- 

wych konstelacjach, nie możnaby ich nawet 

być może — przelać na papier, bo uczucia te 

są mocniejsze, głębsze i świętsze, są podobne 

miłości brata do brata, są oparte na szlachet- 

nych tradycjach przodków. 

W tych pełnych głębokiego  przywiąza- 

nia stosunkach leży też wytłumaczenie faktu, 

że my Węgrzy, którzy ponieśliśmy przy zakoń 

czeniu wojny straszne straty, dumni jednak 

z naszych tysiąc letnich tradycyj i w poczu- 

ciu tychże potrafiliśmy odczuć radość Pola- 

ków i cieszyć się razem z nimi zwartwych- 

wstaniem tysiącietniej Polski. 

Bo zaiste, tu we wschodniej Europie na- 

sze dwa narody były przez blisko tysiąclecie 

ledynymi obrońcami cywilizacji zachodniej i 

kultury chrześcijańskiej. 

Dziś, kiedy najpiękniejszy symbol па- 

szych wspólnych wysiłków i wspólnej pracy, 

ta, na wschód wysunięta baszta kultury za- 
chodniej Uniwersytet Wileński, ufundowaay 

  

XZamek Królewski w Wilnie 
Cyki wykładów „Dawne Wilno” zbliża się 

ku końcowi. Pozostał jeszcze jeden odczyt inż. 

Narębskiego o rozwoju urbanistyki w Wilnie. 

Publiczność należycie oceniła piękną inicjatywę 

RWZA i, choć nie wszystkie wykłady stały na 

jednakowym poziomie, uczęszcza systematycz- 

nie i chętnie. 

Odczyt ks. dr. P. Śledziewskiego, choć u- 

biegły piątek obfitował w różne ciekawe im- 

prezy, zgromadził znaczną ilość słuchaczy. I 

słusznie. Temat był dawny zamek Królewski w 

Wilnie, — zamek dołny. jak wyglądał ten Za- 

mek?  Kiedy'i jakim ulegał przeobrażeniom? 

Kiedy wreszcie zginęły ostatnie po nim ślady? 

— Qto pytanie, naktóre prelegent postarał się 

dać wyczerpującą odpowiedź. 

Odpowiedź nie jest łatwa. Plany Wilna z 

wieku XVI i XII są bardzo niedokładne, opisy 

Wilna zbyt ogólnikowe, — bez gruntownych 

więc badań terenu na całej przestrzeni dawne- 

go Zamku Dolnego nie można z całą pewno- 

ścią mówić, że było tak, a nie inaczej. 
Ks. dr. Śledziewski nie od dziś dnia inte- 

resuje się sprawą Zamku Królewskiego w Wil- 

mie. Jego badania, dotyczące kościoła Św. 

Anny, -— raczej trzech kościołów pod tem 
wezwaniem, które istniały w Wilnie, — bada- 
wia te rzuciły wieie nowego Światła na łosy 
Zamku Królewskiego w Wilnie. Przeprowadzo- 

«e własny mkosztem i z własnej inicjatywy ba- 

dania terenu w rejonie bazyliki, pozwoliły ks. 

Śledziewskiemu ustalić kształt fundamentów 

jednego z gmachów, wchodzących w skład 

budynków, tworzących imponującą całość Zam- 

ku. Na ślody dawnego kościoła św. Anny, — o 

co przedewszystkiem chodziło, narazie nie na- 

trafiono. Trzeba przypuszczać, że Magistrat 

miasta zainteresuje się rozpoczętemi robotami i 

poprowadzi je dalej na znacznie szerszą skalę. 

Dziś więc nie sposób odtworzyć dokład- 

nego płanu Zamku. Natomiast wnikliwa ana- 

liza istniejących planów Wilna i znajomość li- 

teratury przedmiotu  ułatwiłby  Plelegeintowi 

wysnucie pewnych, dobrze uzasadnionych hi- 

potez i zarysowanie bardzo prawdopodobnego 

obrazu. 

Zamek Dolny obecnie istnieje tylko we 
nieniach. Gdzieś pod ziemią oraz w 

gmachu Inspektoratu armji znajdują się stare 
tundamenty, — resztki dawnej wspaniałości. 

Ostatnim śladem dewnej wielkości była Brama 
Zamkowa z budynkiem, w którem mieściło się 
Archiwum Akt Dawnych. Brama istniała je- 
szcze przed wiekiem i jest znana z litografji J. 
Oziembiowskiego. 

Opierając się na najstarszych planach Wil- 

na, a przedewszystkiem uwzględniając planiętnik* zginie na zawsze!... 

ks. Brauna z drugiej połowy w. XVI oraz Ros- 
sego z r. 1779, postarał się Prelegent otworzyć 

stan Zamku za czasów Zygmuntą Augusta, 
wskazując jednocześnie na późniejsze zmiany, 
które zachodziły wskutek przebudowy po po- 
żarze z r. 1610 i później. 

Ks. dr. P. Šledziewski 
przed słuchaczami dokładny płan 
Zamku Dolnego, opracowany 
jego badań przez arch. J. Pekszę. 
s bnsż.iwż7 shrdlu cmfwyp abgkńj etaoinoom 
Dzieje Zamku Królewskiego w Wilnie są nie- 

zmiernie zajmujące i zasługują na spopularyzo- 

wanie nawet w obecnym stanie, choć wiele 
jeszcze zagadek czeka a rozwiązanie. 

Na zakończenie poruszył Prelegent bardzo 

ważną sprawę nazwy terenu, na którym się 

znajdował Zamek Dolny. Dziś ten teren nazy- 
wa się Cielętnikiem. Nazwa ta jest nowa, bo 
nawet płan rosyjski z r. 1859 uwzględnia na- 
zwę Plac Zamkowy, — i obrzydlowa, bo lekce- 
ważąca dostoojną przeszłość: Trzeba wresz- 
cie skończyć z tym Cielętnikiem, który prze- 
chowuje wspomnienia o cielętach i zaciera 

wspomnienia o siedzibie królów!... 
Nech będzie Plac Zamkowy,.a raczej — 

Park Zamkowy!.... 
Trzeba stanowczo i energicznie zwalczać 

niemądrą i szpetną nazwę Cielętnika!... 
Ten apel ks. dr. Śledziewskiego, skiero- 

wany przedewszystkiem do prasy wileńskiej, 
jest po stokroć słuszny, jeżeli chodzi o jego 

istotę, lecz mniej trafny, jeżeli chodzi o ta, pod 
cyim adresem został skierowany. Prasa nie wie 

le zdziała, jeżeli nie będzie urzędowej zmiany 
nazwy. O to trzeba przedewszystkiem się po- 
starać. 

Koło miłośników Wilna powinno wystąpić 

wobec Rady Miejskiej z inicjatywą  wprowa- 
dzenia innej nazwy, zamiast Cielętnika. Nazwa 
„Park Zamkowy” jest całkowicie uzasadniona. 
Oprócz tej nazwy dałoby sięjednak wysunąć in- 
ną: „Park ks. M. K. Ogińskego*.  Uzasadnić 

tę nazwę możnaby było uchwałą sejmu o wysta- 

wieniu hetmanowi Ogińskiemu pomnika na 
dziedzińcu Zamku Dolnego w uznanie jego za- 
sług, jako twórcy kanału, nazwanego 
imieniem. 

W tym roku przypada 150-lecie od chwili 
uruchomienia kanału Ogińskiego. Czy nie na- 
leżałoby, nawiązując do tej rucznicy, wystawić 
Ogińskiemu pomnik w postaci nazwy jego imie- 

niem terenu, gdzie miał niegdyś stanąć jego 
posąg? ; 

Ale jakkołwiek będzie nazwany teren da- 
wnego Zamku Dolnego , — niech nazwa „Cie- 

z w. Ch. 

zademonstrował 

zabudowań 
na podstawie 

jego . 

przez króla polskiego, z pochodzenia Węgra, 

naszego wielkiego Batorego, czci z pietyzmem 

pamięć swego fundatora korząc się przed 

wielkością Boga Wszechmocnego, wznoszę 80- 

rące mouły, aby raczył wzmocnić nasze brat- 

nie narody i dodał im sił do dalszych zmagań 

w służbie kultury ludzkiej. 

Wierny tradycjom Stefana Batorego Z 

głębi mego kochającego serca wołam: Niechaj 

Bóg Błogosławi, niechaj zachowa Uniwersy- 

tei wileński. 

EEE STOTIS ESTA 

OCIEMNIALI 
Towarzystwo Kuratorjum nad ociemniałe- 

mi powstało w roku 1921 z inicjaty prof. J. 

Szymańskiego, w celu kształcenia i przygoto- 

wywania niewidomych do samodzielnej pracy, 

W roku 1928 Towarzystwo przystąpiło „do 

realizowania swoich projektów: mianowicie 

"-szem staraniem zdstała otwarta szk. publ. 

"specjalnie dla dzieci niewidomych, przy ul. 
Antokoiskiej 44. W celu udostępnienia nauki 
dzieciom w szkole Towarzystwo zorganizo- 

wało internat, w którym dzieci otrzymują cal- 

kowitą opiekę, ubranie, jedzenie, i troskliwa 

pomoc lekarską. Z Ž 

Program Szkoły jest równy programowi 

szkół powszechnych normalnych, dzieci, dzię- 

ki umiejętnej i pieczotowitej opiece w zdumie- 

wający sposób przyswajają sobie potrzebne 

wiadomości, czytają na braillu i robią widoczne 

postępy w rozwoju ogólnym. Dia przygotowa- 

wania zawodowego 'w poobiednich godzinach, 

zostały uruchomione kursy koszykarskie i le- 

kcje muzyki skrzypcowej w marcu 1929 r. 

Tegoż roku w czerwcu, zostały otwarte kursy 

koszykarskie, i internat z całkowitem  utrzy- 

maniem dla dorosłych niewidomych,  poczem 

w 1930 r. zapoczątkowano naukę gry na for- 

tepjanie. 

W obecnej chwili kształci się w szkoie 25 

dzieci, w internacie wychowują się dwie ma- 

łe, trzyletnie dziewczynki, w warsztatach ko- 

szykarskich uczy się 15 dorosłych.  Ubiegłej 

wiosny ukończyło szkołę pierwszych sześciu 

uczniów, z których jeden uczy się teraz w 

szkole organistów, Tow. Lutnia i pracując ra- 

zem z widzącemi, daje sobie doskonale rady. 

Jedna z dziewczynek wstąpiła na kursy 

ochroniarskie, z zamiarem uczenia później nie- 

widomych dzieci. Inni wstąpili na kursy koszy- 
karskie w celu ukończenia trzyletniej nauki. 
Dwunastu niewidomych ukończyło już te kur- 
sy i zdało egzamin przy izbie rzemieślniczej, po 
czem otrzymali świadectwo czeladnicze. Dla 
tych, którzy ukończyli, Kuratorujm nad ociem- 

miaiemi zorganizowało Spółdzielnię, w celu 

dopomożenia im w samodzielnej pracy i sprze- 
daży wyrobów. Do Spółdzielni weszło 8 osób z 
udziałem po 30 zł. pozostali powrócili do ro- 
dzin ; pracują na siebie, Ładne, praktyczne 

doskonale wykonane koszykarskie wyroby nie- 
widomych udziałowców, sprzedają się w skle- 
pie na ul. Gdańskiej nr. 2. Kuratorjum zało- 
żyło na działce ziemi otrzymanej od Magi- 
stratu plantacje wikliny, która rozwija się 
pomyślnie, ale jej jest za mało, i sprowadzanie 

z Małopolski, podnogi koszt produkcji i ceny 
wyrobów. jednak są one zdumiewająco tanie, 
Śliczne meble, koszyczki, łóeżeczka dziecinne, 

higjeniczne, bo przewiewne, meble ogrodowe, 

wszystko w cenie bardzo umiarkowanej, a 
precyzja roboty, wprost zdumiewająca. 

Oto krótki rys działalności Tow. Kurat. 
nad Ociemniałemi w ciągu lat 5-ciu. Jeśli się 
uprzytomni, że niewidomi pochodzą  prawie 

wszyscy ze sfery bardzo niezamożnej, że ro- 
dzice ze wsi nie mają często na podróż 
ubranie dla dziecka, i wskutek tego zostaje 
ono w opłakanych warunkach, bez możności 

uczenia się czegoś, co mu zapewni kawałek 
chleba i nauczy pomagać sobie, to chyba ka- 
żdy postara się przyczynić do  wspomożenia 

wyczerpujących się funduszów  Kuratorjum i 
pośpieszy na ładny, tani Poranek - Koncert, 

który się odbędzie w Niedzielę o godz. 12.15 w 
Gimn. Orzeszkowej (b. Lelewela). ы 

| wo 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w oko- 
licy serca, brak tchu, uczucie strachu, przeczu- 
łenie nerwowe, migrena, niepokój i bezsenność 

mogą być łatwo usunięte przy używaniu natu- 
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józetfa*. Za- 
lecana przez lekarzy. 

KAPELUSZE 
pluszowe w najlep. gatun, 

ceny zuiżone 
E. MIESZKOW KI 

Mickiewicza 22 

NADCHODZĄ ŚWIĘTA 
Za dwa tygodnie każdy z nas przełamie 

się opłatkiem w rodzinnem gronie; zalšni 
drzewko migotliwem Światłem różnobarwnych 
świec — a nastrój pogodny i świąteczny о- 

garnie nawet  najbidniejszych, któremi zao- 

piekują się różne organizacje i towarzystwa do- 

broczynne. 
Są jednak ludzie, o których mało kto pa- 

mięta, samotni, i cierpiący nieraz przez długie 

lata, za jedn nierozważny krok w swem życiu. 

jedynie serdeczna pamięć i pomoc rodaków 

może ich podźwignąć. Młodzi są — więc ra- 

tować ich trzeba nim nie jest jeszcze za późno! 

— Polacy z Legji Cudzoziemskiej nie otrzy- 

mują z kraju opłatka, nie usłyszą serdeczne- 

go polskiego słowa, jeśli my losem ich nie 

zajmiemy. 
Kilka miesięcy temu odezwa moja zamie- 

szczona w „Słowie* z prośbą o przysłanie 

książek i pism połskich odniosła pomyślny bar- 
dzo skutek. 

Struna litości i miłosierdzia zadrgała w 
gorących sercach Wileńskiego społeczeństwa, 

które w przeciągu paru tygodni ofiarowałŁo 

mi dużą ilość książek. To żywe połskie słowo 

przesłane do obozów w Saida, Sidi - Bel „ Ab- 

bės, Colomb - Bėchar lub Marrakech nie po- 
zostało bez oddźwięku. Zaczęły nadchodzić do 
rąk moich listy dziękczynne od tych, którzy 

cierpieli najbardziej. 1 tak do dnia  dzisiejsze- 
go 15-tu już do mnie pisało. Od kilku z nich 
otrzymuję regularnie wiadomości; donoszą 
mi o swem życiu, tęsknocie do kraju, a nade- 

wszystko proszą o dalszą opiekę, pisanie listów 

i przesyłanie książek. W tem miejscu muszę 

ponowić swój apel do ofiarności społeczeństwa 
— i wierzę, żet znajdą się ludzie, którzy zech- 

cą swą pomocą przyłączyć się do akcji rato- 

«wania moralnego, tych. młodych — nieraz 

zbłąkanych, nieraz niewinnych dusz polskich —- 
zawsze zasługujących na opiekę naszą — bo 

polskie są i cierpią. ; 

Tym razem nie o książki proszę — nie o 

pisma, gdyż mam jeszcze zapas, lecz o zało- 

żenie w rubryce „Ofiar* „Słowa” — najmniej- 

szej chociażby sumki. Grosz każdy będzie dla 
mnie skarbem, ułatwi mi bowiem przesłanie 

książek rodakom naszym, — a przesyłka każ- 

dych 5 kilo kosztuje około 10-ciu złotych. 
Drobna ofiara każdego z nas zabłyśnie u- 

śmiechem na skamieniałej twarzy  „„straceńca", 

który Nowy Rok spotka z upragnioną książką 
polską w ręku. Zofja Węcławowiczówna 
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z POŁOŃSKICH LUCJA WYSOCKA 
zmarła. dnia 6 grudnia r.b. w maj. Chocieńczy ce, pow. Wilejskiego, w wie- 

ku lat 63. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają pogrążeni w smutku 
CÓRKA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią 
1. XII. 

zapłać 

dj EWIE KOMAROWEJ 
WETERANOWI POWSTANIA 1863 R., 

w szczególności pp. Suszyńskiem u Staroście Powiat, ks. Holakowi — Probosz- 

czowi, Prefektowi i Wikaremu, Hołowni Wład. Przedstawiciełowi Stow. Opieki 

nad Weter., Zubiełowi — Burmis trzowi, oraz Zw. Pracy Kobiet, Policji, Szko- 

łom, Stowarzyszeniom, Organiza« jom i Społeczeństwu, składa serdeczne Bóg 

posługę Zmarłej w Oszmianie w dniu 
1933 r. 
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Katastrofa samochodowa naul. Sierakowskiego 
Dr. Sznioiis odniósł poważne obrażenie głOwy 

WILNO. W ub. piątek około godz. 8 ra- 

no przejeżdżająca ul. Sierakowskiego taksów- 

ka wskutek defektu kierownicy i śliskiej jeż- 

dni wpadła na mur posesji Nr. 1. ё 

Jadący samochodem w 70- 

ny maczelny lekarz Kasy Chorych dr. Sznio- 

fs wypadając z autowozu doznał bardzo po- 

ważnych obrażeń głowy. Pani Szniolilis i 

szofer Piotr Siediecki (Krakowska 7) wyszli z 
wypadku bez szwanku, Dr. Szniolisa Pogo- 
towiet odwiozło do kliniki chirurgicznej na, Aa- 
kiaooUazzeęknnyshrdiuetaoinshrduletaoinetzoineta 
tokołu. Szofera Siedleckiego zatrzymano do 
czasu wyjaśnienia okoliczności wypadka. Tak- 
sówka uległa rozbiciu, 

Samobėlczy strzeł w dsreżce 
WILNO. W dniu 8 b. m. wieczorem na 

ulicy Nieświeskiej jadący dorożką w towarzy- 

stwie 20-letniej Sabiny Werszwiłówny  mie- 

szkaniec pow. białostockiego 23 łetni  Ałbin 

Magnuszewski strzelił sobie w skroń i po 

przewiezieniu do szpitala żydowskiego nieod- 

zyskawszy przytomności zmarł. Przyczyną sa- 

mobójstwa był zawód miłosny. Worszwiłó- 
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Wschód słeńce g, 7,33 
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r 
AOMUNIKAT STACJI METEGROLO= 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 9 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie 767 
Temperatura średnia —5 
Temperatura najwyższa — 1 
Temperatura najniższa — 9 

Opad na dobę: 2 — 2 

Wiatr: południowy 
Tendeneja bar.: zwyżkowa 
Uwagi: dość pogodnie. 

PROGNOZA. 

Zachmurzenie zwolna malejące. Nocą u- 

miarkowany mróz, w dzień nieco lżejszy, Sła- 

be wiatry północne, przechodzące w miej- 

i scowe, 

  

MIEJSKA. 

— Miejski tor saneczkowy. Na G. Boufał- 

łowej urządzony jest tor saneczkowy dla mło 

dzieży i dzieci uczęszczającej do miejskiego 
parku sportowego. 
— Granit Mickiewicza. Przy- 

był do Wilna i został ułożony na pl. Orzesz- 
kowej pierwszy transport granitu  przezna- 

czonego do budowy piedestału pod pomnik 
Mickiewicza. 

— Gwiazdka w przytułkach. Z uwagi na 

zbliżajce się Święta magistrat postanowił 
wyasygnować pewną sumę (w tym roku 
b. niewielką) na urządzenie Wigilii i Świąt 

, w przytułkach i schroniskach. 

WOJSKOWA 
— Komisja poborowa. O statnia w roku 

bież. dodatkowa komisja poborowa zbiera się 
w dniu 13 b. m. przy ul. Bazyljańskiej 2. 

Winni stawić się ci, którzy nie uregulo- 

wali dotychczas swego stosunku do wojska. 

KOLEJOWA 

— Ruch pociągów. Z uwagi na znaczne 

opady śnieżne na wszystkich ważniejszych 
stacjach uszykowane są pługi odśnieżne, któ- 

re mają zabezpieczyć normalny ruch po- 
ciągów w wypadku šniežycy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Pogadanka przy zamknięciu wystawy f0- 
tograficznej. W niedzielę 10 grudnia, jako w 
ostatni dzień wystawy fotograficznej, zostanie 
wygłoszona dla zwiedzających wystawę 0 В. 
4 p. p. pogadanka ks. P. Śledziewskiego. O 

EK artystycznej. Istota, rodzaje i przy- 

lady. 

Najazd zamiejscowych złodziei na Wilno 
WILNO,  Notowaliśmy niedawno  aresz- 

towanie szajki złodoziejskiej pochodzącej z 
poza Wiłna, która udając grajków obchodzi- 
ła mieszkania i okradała je. Obecnie policja 
dowiedził się że na terenie miasta grasuje rowu 
banda również zamiejscowa, członkowie któ. 
rej udając żebrakó w dopuścili się "w mieście 

Od udreczen 
poprzez Togal, Togal dziala szybko przy: 
bółach reumatycznych, podagrze, bólach 
i rwaniu w stawach, migrenie, neuralgji, 
grypie i przeziębieniu. Togal uśmierza 
bółe i przynosi ulgę, nie wywierając żad 
nego ubocznego, ujemnego wpływu na 
serce i żołądek. Już od przeszło lat 15-tu 
z powodzeniem stosuje się przy tych 
schorzeniach tabletki Togal. Tysiące u- 

szregu kradzieży. Podczas zarządzonej nocy 
przedwczorajszej obławy w domu noclegowym 
przy ui. Połockeij 4 zatrzymano 9 podejrza- 
nych osobników przybyłych do Wilna z róż- 
nych miast co do których są dane, że stano- 
wili ową bandę. Zatrzymanych osadzono w 
areszcie śledczym. 

do zdrowia 
dręczonych odzyskało swe zdrowie przy 
pomocy. Togalu. Toga!- wstrzymuje na- 
gromadzanie się kwasu moczowego 1 dla 
tego w zarodku zwalcza te niedomaga- 
nia. Spróbujcie i przekonajcie się sami 
dziś jeszcze i zakupcie natychmiast w 
najbliższej aptece Togal. Należy jednak 
zwracać baczną uwagę na nieuszkodzone 
oryginalne opakowanie. Cena 2 zł. 

Wystawa mieści się w Pałacu Reprezeń- 
tacyjnym, gmach muzeum, Uniwersytecka 8. 

— Zarząd T-wa śpiew. „Akord' zawia- 
damia członków chóru że w dniu 10 b. m. 
o godz. 5 p. p. odbędzie się wałne zebranie 

Obecność wszystkich członków obowiązkowa. 
Królewska 3 m. 4. 

— Cyki odczytów ©0 ratownictwie przeciw- 
gazowem (6-00 godzinny), zorganizowany 
przez Czerwony Krzyż, rozpoczyna się w 
poniedziałek, 11 b. m. o godz. 18-tej w lokolu 
P. C. K. przy ul. Tatarskiej 5 

— „Stefan Batory Król - Wódz* — Pod 
powyższym tytułem we wtorek 12 bm. w TO- 
cznicę zgonu Mocarza polskiego oręża, © 
ogdz. 19-tej w sali Związku Oficerów  Re- 
zerwy Mickiewicza 22-a m. 4 — kolega prof. 
Ryszard Mienicki wygłosi odczyt na który 
Zarząd ZOR zaprasza kolegów. z rodzinami. 

Odczyt. We wtorek 12-go grudnia o godz. 
19-tej w lokalu Wileńskiego T-wa Rosyjskie 
go przy ui. Mickiewicza Nr. 23 — 6, odbędzie 
się odczyt p. Aleksego Suwornika na temat 
„Dwanaście przykazań leczenia głodem i 
wpływ głodowania na psychikę człowieka. 

._ Bilety od 1.09 gr. — 2.50 gr. do nabycia w 
firmie „Polfot', Mickiewicza 23, w dzień od- 
czytu w lokalu T-wa. 

— Posiedzenie Oddziału Polsk, T-wa 
Historycznego odbędzie się w poniedziałek 11 
b. m. o godz. 7 wiecz. w lokalu Seminarjum 
Histor (Zamkowa 11). Na porządku dziennym 
odczyt mgra Stefana Rosiaka p.t. „Prowin- 
cja- litewska ss. Miłosierdzia". Goście mile 
widziani. 

— Walne Zebranie Chrześcijańskiego Zw. 
Zawodowego Szewców (sekcji chałupników) 
odbądzie się w poniedziałek dnia 11 b. m. 
o godz. 7 wiecz. w lokalu Związku przy ul. 
Metropolitalnej Nr. 1. 

Zarząd przedłoży Walnemu zebraniu ©- 
pracowany projekt umowy zbiorowej, spół- 
dziełni i kasy samopomocy koleženskiej. 

— Zebranie Koła b. wychowanek  ginm. 
ss. Nazaretanek odbędzie się w niedzielę dnia 
10 b. m. o godz. 4 p. p. w lokalu szkoły 

Wszystkie koleżanki, które zobowiązały 
się do przepisywania książek dła ociemnia- 
łych, proszone są o przybycie. 

— Posiedzenie Wiłeńskiego Towarzystwa 
Neurologicznego łącznie z Wil. Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego od- 
będzie się w Klinice Neurologicznej w Szpitału 
Św. Jakóba w poniedziałek dnia 1l-go grud- 
nia r. b. o godz. 12-tej w południe. 

Porządek obrad: 
4. Dr. N. Baniewicz. Omówienie przypad- 

ku mięsaka rdzenia. 2. Dr. A. Malinowski Przy- 
padek guza przysadki mózgowej. 3. Dr. J. Bo- 
rysowicz. Rozpoznawanie i leczenie guzów 
przysadki mózgowej (z pokazem chorych). 
4. Prof. St. Władyczko. Objawy nerwowe na 
tle oxalosis chron endogen. 5. Dr. A. Wirszub- 
ski. Lęk obcego wzroku. 

— Komunikat Związku Łokatorów i Sub- 
lokatorów m. Wilna, W niedzielę dnia 10 
grudnia 1933 r. o godz. 6-tej wieczór w 1 
terminie o godz. 7-ej w Il terminie przy 
wszelkich ilościach zebranych w sali Bloku 
Bezpartyjnego przy ul. św. Anny Nr. 2, odbę- 
dzie się doroczne walne zebranie członków 
Związku Lokatoró w i Sublokatorów m. Wil- 
na. Wejście tylko dla uprawnionych  człon- 
ków za okazaniem legit. 

RÓŻNE 

Zarząd Związku Oficerów w stanie spo- 
czynku zawiadamia wszystkich pp. oficerów 
w stanie spocznyku, którzy podpisali  zbio- 

“ 
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wna w której kochał się dała mu do zrozumie. 
nią że myśli o zerwaniu a że decydująca roz- 
mowa odbyła się w dorożce, Magniuszewski 
będąc zaskoczony słowami swej towarzyszki 
w tej samej chwili sięgnął po rewolwer i 
strzelił zanim p. W. zdążyła mu wyrwać z 
ręki broń. 

    ZSEE TATEZI r A PYO O 

rowe listy subskrybcyjne па Pożyczkę Na- 
rodową w dniach 28 IX do 5. X b. r. w lokalu 
Związku Oficerów w stanie spoczynku a któ- 
rzy z jakichkotwiek bądź powodów nie mogit 
uiścić 1l-ej i następujących rat za poży- 
czkę — że mogą dokonać ponownej sub- 
skrybcji poterminowej Pożyczki Narodowej w 
I-szym Urzędzie Skarbowym w Wiłnie przy 
ulicy W. Pohulanka Nr. 10. 

— Rzemięślnicy 8 kategorji. Władze cen- 
tralne powiadomiły Izby  Rzemieślnicze że 
zakłady rzemieślnicze 8 kat. nie są obowiąza- 
ne uiszczać opłąt od zarobków swych pra- 
cowników na Fundusz Pracy. 
— Tydzień Miłosierdzia  Chrześcijańskiego. 
W ub. piętek t. į. w ostatni m dniu tygodnia 
Miłosierdzo  Chrześcijańskiego JE. ks. Me- 
tropolita wileński odprawił w kość. św. Jana 
ranną mszę świętą. Kazanie wygłosił ks. 
superjor Rzymełka. 

Wieczorem podczas akdemji w U. S. B. 
ks. prof. Staich wygłosił ostatni odczyt p. 
t. Miasto Matki Miłosierdzia. 

Nie używajmy zagranicznych wód mineral- 
nych i soli przeczyszczających, mając lepsze w 
Polsce! 

WODA GORZKA MORSZYŃSKA 
i NATURALNA SÓL MORSZYŃSKA 

są niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo- 
łądka, jelit, wątroby i nadmiernej otyłości. —- 
Do nabycia w aptekach i drogerjach. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dzi 

w niedziełę 10 b. m. o godz. 8-ej w. ik 
nała komedja obyczajowa Deval'a „Stefek“. 
Reżyserja W. Czengerego. Dekoracja W. Ma- 
kojnika. 

н Dzisiejsza popołudniówka. Dziś w ni 
dzielę 10 b. m. o godz, 4-tej pop. T 
dzie współczesna sztuka dla młodzieży i dzie- 
ci, obfitująca w szereg sensacyjnych momen= 
tów, rozgrywających się na terenie Wilna 
P. t. „Emil i Detektywi." Ceny propagandowe. 

НЕ TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
Dziś” „Gospoda pod białym koniem". grana 
będzie dwukrotnie; роро! ©» godz. 4-tej u- 
każe się w obsadzie premjerowej. Ceny miejsu 
normalne przy ważności zniżek. Wieczorem 
o godz. 8.15 „Gospoda pod białym koniem" , 
grana będzie po raz 14-ty z rzędu, z wciąz 
wzrastającem powodzeniem, Zaznaczyć na- 
leży ,że chóry i orkiestra zwiększone. Ceny 
miejsc normalne, zniżki ważne, | 5 

— „О sieroice Dorotce“..“ po cenach 
propagandowych. Dzisiejszy poranek w „Lur- 
ni, na którym ukaże się prześliczna  baj- 
ka W. Stanisławskiej „O Sierotce Dorotce“. 
bedzie ostatniem przedstawieniem przed świę- 
tami. Orszak królewski rozda miodocianyn: 
widzom — słodycze, zaofiarowane przez firm+ 
Fuioūski. Bajka o „Sierotce  Dorotce".. 
dziś kończy *swój żywot w „Lutni* 

— Z Ogniska K. P. W. W niedzielę dnia 
10 grudnia r. b. Ognisko K. P. W, Wilno we 
własnej sali urządza koncert popularny w któ- 
rym bierze udział: orkiestra symfoniczna Ogni- 
ska K. P. W. Wiino bod batutą ob. Czerniaw- 
skiego, p. Lina Pawłowska (sopran), ob. Alojzy 
Elenberg (melodeklamacja). W programie u- 
twory kompozytorów polskich i obcych. Po- 
czątek o godz. 18-tej. Szatnia obowiązuje. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń cz. 
1ych komunikuje, że dziś dr. Tadeusz Szeli- 
gowski będzie miał odczyt o twórczości fortep- 
janowej Liszta, Schumanna i Mendelsonna. Po- 
czątek o god. i8-tej. + 

— Kuratorjum nad Ociemniałymi w Wilnie 
urządza poranek muzyczny w niedzielę dnia 
10 grudnia o godz. 12 m. 15 w sali gimnaz. 
im. Orzeszkowej ul. Mickiewicza 38. przy u- 
dziale ociemniałych oraz przy łaskawym współ. 
udziale pań: Hendrychówny, Milkowskiej - 
(śpiew) Halka - Ledóchowskiej (skrzypce) u- 
czenicy szkoły balet. Muraszowej (taniec). 
panów: Art. operetk. Dembowskiego, Profe- 
sora Ludwiga (skrzypce) Poleskiego (skrzyp- 
ce) przy fort. p. Czuchowska. 
: r dochód przeznaczony na ociemnia- 
ych. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

NA ŚWIĘTA 

     

   

INZANO 
Cinzano zestawia się z najprzedniejszych sta- 

rych win, a specjalne zioła zdrowotne nada- 

$'] ją mu subtelny aromat. 
mua! Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany jest 

w jednakowej doskonałej jakości. 
Należy zwracać uwagę na nazwę Ginzano. 

Wszędzie do nabycia.



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiaj) 

— Wieczór klasyczny, Dziś o godz. 
18-tej w auli Uniwersytetu odbędzie się wie- 
'czór klasyczny, którego program wypełni po 
łacinie, po grecku i w przekładach polskich 
zmakomita artystka - recytatorka Kazimiera Ry- 
chterówna. Słowo wstępne wygłosi prof. — 
Srebrny. 

— Amatorski Teatr Robotniczy. Dziś w 
niedizelę dnia 10 b. m. o godz. 6.30 wiecz. 
Sekcja Teatralna Chrześcijańskiego Uniwersy- 
tetu Robotniczego — Metropolitalna 1, па о- 
gólne żądanie stałych miłośników teatru ro- 
botniczego odegra arcywesołe komedje p. t. 
1) „Przybyli Ułani" — w jednej odsłonie w: 
Kazimierza Petaszewskiego. 2) „Kugełman i 
S-ka" — w jednej odsłonie Włodzimierza Ka- 
zimierskiego. 

Kto jeszcze nie  widzoł 
niech się śpieszy zobaczyć 
łez. 

Jednocześnie Ch. U. R.* przypomina, 
odczyt p. K. Petaszewskiego p. t. „DI 
Polska umacnia się na morzu* zostanie 
dniu dzisiejszym t j. 10 b. m. o godz. 2.10 pp. 
wygłoszony przez Polskie Radio. 

VYVYYYVYYYVYTYTYYYYYTYYYTYYTY*YYFZYYTYYTYYTPYYTY 

Bóle Reumatyczne, Iumbaągo, Ise 
oraz wszelkie Nerwobóle leczy i | 

wej sławy SAPOMENTOL „IATULI '. 
Najwyższe odznaczenia na wystawach w 

Londynie, Paryżu, Wiedniu, Mar 
Już jednorazowe użycie 

ną ulgę. 

Do nabycia we wszystkich 
składach aptecznych. 

tych  komedyj 
a uśmieje się do 

   

  

hias, 
iato- 

  

  

    sprowadza znae: 

  

i aptekach 

ARADEMICKA 

— Opiatek S. K. M. A. „Odrodzenie — 
w niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 19.30 w 
dokalu K. Cooncordia ul. Sawicz 11 m. 4 
Sympatycy b. mile widziani. 

—dalicja Marjańska A-czek zawiadamia 
że @та 10 grudnia o godz. 16 (punktualnie) 
odbędzie się zebranie całej sekcji społecznej 
(Konferencji św. Wincentego,  Podsekcja 
Szpitalna, Podsekcja S. M. P. i Podsekcja 
Ch. U. R.'u) z referatem ks. Superiora Rzy- 
mełki. 

— Zwyczajne Walne Zebranie Akademic- 
kiego Koła Polskiej Macierzy Szkoinej odbę- 
dzie się dziś t. j. w niedzielę dnia 10 grudnia 
r. b. o godz. ll-tej w pierwszym a o godz. 
12-ej w drugim terminie, w lokalu Biura 
P. M. S. ul. Wileńska 23, m. 9. Obecność człon- 
ków Koła obowiązkowa. $ 

— Zarząd Akademickiego Koła P M S. — 
powiadamia, że dziś w niedzielę dnia 10 
grudnia r. b. o godz 5. min. 30 wiecz. w lo- 
kalu Biura P. M. S. ul. Wileńska 23 m. 9 od- 
będzie się następny z cyklu Popularne odczy- 
ty niedzielne odczyt p. t. „Hygjena człowieka”. 
Wstęp bezpłatny. Odczyt z prezroczami. 

— Zebranie Sekcji Wyrobienia Wewnę- 
trznego Sodalicji Marjańskiej Akademików —- 
odbędzie się w dniu 10 b. m. o godz. 16-tej 
w lokalu sodalicyjnym (ul. Wielka 64). 
— Wieczór Sienkiewiczowski. Dziś o godz. 

6 wiecz. w sali Śniadeckich odbędzie się sta- 
raniem Koła Połonistów oryginalnie pomy- 
ślany „Wieczór  Sienkiewiczowski, poświęcony 
jubileuszowi trylogii. 

; W formie dobrze zorganizowanej dysku- 
sji zostanie wypowiedziany stosunek naszej 
młodzieży do Sienkiewicza, jako artysty i wy- 
chowawcy narodu. ; 

TO GRAJŚ W KINACH? 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Awantura w piekarni, Usunięty za pij-a 
stwo czeladnik piekarski Żylewski Zygmunt 
wszczął w mieszkaniu swego pracodawcy  Is- 
kolskiego (Zawala 24). awanturę i wybił 8 
szyb. Zatrzymała go połicja. 

— Znowu śmierć od czadu. Wczoraj w 
nocy uległ Śśmiertelinemu zatruciu <czadem 56 
reki Sziłin zamieszkały przy ulicy Trwa- 

lej 19. 
Gdy wypadek zauważono Sziłin już nie- 

żył. Jest to już trzeci w bież. miesiącu zgon 
wskutek zatrucia się czadem. 

dezertera, Na ul. Kijow- 
skiej zatrzymano wczoraj wieczorem  Bołe- 
sława Dąbrowskiego bez stałego miejsca za- 
mieszkania, który okazał się aezerterem jea- 
nego z pułków piechoty stacjonujących w 
Wilnie. Skierowano go do żandarmerji.. 

PES 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Autobusy miały czekać na nas, — oz- 

najmił Lofton. — mamy płynąć do Waikiki, a 
potem wracamy na śniadanie do Royal Ha- 

wajian. — Doktór przyśpieszał odjazd, 

Duff spojrzał na Pamelę Potter, która 

stała na boku, niby śliczna zjawa w białej su- 
kienee. W oczach jej ezytał pytanie. Zbłi- 

żająe się do niej zrobił gest wymowny — aby 
nie spodziewała się od niego gotowego roz 
zania zagadki. 

— Jakże mogłem przeoezyć panią przy 
powitaniu” — zapytał, ujmując jej dłoń. — 
Pani jest bardziej czarującą, niż zwykle. Wi- 
docznie wycieczka podobała się pani. — A ci- 

szej uodał: — Muszę się zobaczyć z panią póź- 

niej. * 

— Zatrzymujemy się w Young Hoteiu, —- 

odpowiedziała szybko. — Gdzież jest na świe- 

cie... 

— Pomówimy potem, — szepnął Duff i 

zwrócił się do Mrs. Luce. 

— Hello, oto jesteśmy. —  zatrajkotała 

stara lady. Przejechaliśmy prawie cały Świat 
i nie zamordowano nas dotąd! 

— Ale jeszcze panie nie są w domu! — 

przypomniał inspektor. 
Duff odmówił propozycji Loftona spoży- 

«ia wspólnie lunchu. 
— Będziecie mnie państwo mieli dosyć na 

pokładzie! — żartował. 
Podróżnicy wsiedli do oczekujących auto- 

busów i pojechali w kierunku Wsikiki. Dwaj 

przyjaciele zaś powrócili do miasta. 
— Oto masz moją bandę podróżników! 

— zaczął Anglik. — Czy zauważyłeś wśród 
nich mordercę? 

Chan wzruszył ramionami. 

— Piętno Kaina nie jest teraz widoczne! 

"Taki rzut oka nie może nic dać. Czy mógłbyś 
rozpędzić mgłę wachlarzem? Jedno tylko mog- 
łem zauważyć, że nikt nie pałał radością na 
twój widok. Za wyjątkiem może tej ładnej pa- 

nienki. Co do doktora Loftona... 

  

ią- 

: Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

    

Rems i zwycięstwo hokeistów Ogniska 
Hokejowa drużyna Ogniska bawi od 

trzech dni na Śląsku, dokąd zaproszona 
została dia rozegrania trzech meczów. 

W piątek, na sztucznem lodowisku 
w Katowicach, wilnianie walczyli z repre 
zentacją Śląska, uzyskując zaszczytny wy 
mik remisowy 1:1 

Obie bramki padły dopiero w ostat- 
niej fazie gry. Dla Wilna bramkę zdobył 
Staniszewski a dla Śląska Anzelm. 

Wczoraj drużyna naszą walczyła na 
iodowisku w Siemianowicach z najsil- 
niejszą drużyną śląską — Siemianowi- 
ckim Klubem Hokejowym za- 

    ы 

  

ciekłej walce 2:0 — (1:0, 1:0, 0:0). 
Wilnianie grali bardzo dobrze. Jedy 

nie w trzeciej tercji opadli z sił wskutek 
przemęczenia meczem piątkowym z re- 
prezentacją Sląską. Bramki dła Wilnian 
zdobyli Ukółowicz i Kremer. Zaintereso 
wanie zawodami bardzo duże. 

Dziś drużyna gra w Katowicach mecz 
rewanż. ’ 
WKS DZIŚ WALCZY Z GARBARNIĄ 

Piłkarska drużyna WKS —  Smigły 
dziś ima rozegrać ostatni swój mecz o 
wejście do Ligi. Przeciwnikiem jest kra- 
kowska Garbarnia. 
KDRCZOWORACSOA KORZENNA 5г 

  

lecz tylko jedna go zdeobyia 
Wybrał on kobiełę o białej, gładkiej, 

delikatnej skórze—takiej właśnie, jaką lubią 
i podziwiają wszyscy mężczyżni. Każda ko- 
bieta meże teraz łatwo wybielić, udelikatnić 
i upiększyć swą skórę przez zwykłe, codzien- 
ne stosowanie znakomitego paryskiego Od- 
žywezego Kremu Tokalon, kolor biały (nie 
tłusty). Zawiera on obecnie świeży krem i 
oliwę, połączone ze składnikami wybielają- 
cemi, wzmacniającemi i ściągającemi skórę. 
Wnika momentalnie do por, uśmierza rozdraż- 
nione gruczoły, ściąga rozszerzone pory, roz- 
puszcza wągry, które same odpadają, wybiela 

  

  

    
         

Radje wileńskie 
NIEDZIELA dnia 10 grudnia. 

7.30 Transm. sorennych rorat urzędników 

państw. z kośś. św. Jerzego. 9.35 Dziennik po- 

ranny. 9.55 Program dzien. 10.00 Płyty. — 

11.57 Czas. 12.05 Progr dzienny 12.10 Kom. 
meteor. 12.15 Transm. z dziedzińca Min. Spr. 

Zagr. odsł. tablicy ku czci ś. p. Hołówki, 

12.35 Poranek symfon. z Fiłharm. 13.00 Od- 
czyt. 14.00 Audycja dia wszystkich. 15.00 Y'=- 
Odczyt. 15.20 Koncert. 16.00 Audycja dla dzie- 
ci. 16.30 Konkurs tenorów (płyty). 16.45 — 

Kwadr. liter, 17,15 Muzyką ludowa. 18.00 Słu- 
chowisko. 18.40 Występ Dymszy. 19.50 Litew- 
ska audycja literacka. 19.15 Codz. odcin. pow. 
19.25 Rozmait. 19.30 Radjotygodnik dla młodz. 

19.45 Progr. na poniedz. 19.50 Muzyka lekka 
20.50 Dziennik wieczorny. 21.00 Odczyty aktu- 
ałny. 21.15 Wesoła audycja 22.15 Wiad. sport. 

22.25 Muzyka tan. 23.00 Kom. meteor. 23.05 
Muzyka tan. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 11 GRUDNIA 1933 

1.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik poranny, muzyka, chwilku gospodar- 
stwa dom. 11.40: Przegląd prasy. 11.50 Mu- 
zyka z płyt. 11.57: Czas, muzyka, dziennik po 
łudniowy, komun. meteor., muzyka, 15.20: pro 
gram dzienny, 15,25: Wiadomości o eksporcie 
15.30: Giełda rolu. 15.40: Słynne uwertury 
(płyty) 16.00: „Jan'* — pogad. 16.10: Kon- 

- eert dla młodzieży (płyty) Hymny narodowe. 

HS 

36) 

Zwyciezca ycieęzc 
— Był niezadowolony, prawda? Ale bo 

też ja przypominam mu niemiłą przeszłość i 
jestem niejako zapowiedzią niefortunnego roz- 
głosu. To może mu popsuć karjerę! 

Poszli razem na Śniadanie, po którem 
Chan musiał wrócić do swego biura dla za 

łatwienia paru pomniejszych spraw. Około dru 
giej inspóktor Scotland Yardu oczekiwał sa- 

motnie w hallu Young Hotelu na Pamelę Pot- 
ter i Mrs. Luce. Nie kazały długo czekać na 
siebie. Reszta towarzystwa wyjeehała do Pali, 
ale Mrs, Luce znała je oddawna, s jej młoda 
towarzyszka wolała pogawędzić z inspektorem. 
Zamówiły sobie apartament i kąpieł. Duff cze 
kał na dole na ich wezwanie, gdy będą gotowe 

przyjąć go. 
Pamela Potter przyjęła go sama w salo- 

niku. 

— Nareszcie, — powitała go, Myślałam, 
że już nigdy nie będziemy mogli się rozmówić 

na osobności Proszę, niech pan siada. 
— Najpierw niech mi pam opowie wszy- 

stko. Kiedy widziała się pani drugi raz z 

Welbym? 
-— $kąd miał pan ostatni list ode mnie? 

— Z Rangoon. 

— Napisałam potem z Singapore i jesz- 

eze z Shanghaju. 
— Bardzo żałuję. Zapewne gonią mnie one 

jeszcze! ` 
— Mam nadzieję, że złapią pana. Nie by- 

ło w nieh żadnych informacyj, ale stanowiły 

one istne arcydzieła, jako opis przyrody. Bę- 
dzie to dia pana wielką stratą, gdy nie dojdą. 

— Obiecuję, że przeczytam każde słówko 
z uwagą! Ale teraz proszę o wiadomości, czyż 

niema nic nowego? 
— Nie, nie nadzwyczajnego. Nie widzia- 

łam się z Mr Welbym aż dopóki nie rozgościli 
śmy się na „Prezydencie Arturze'* w Hone- 
kong. Był stewardem przy naszych kabinach. 
Powiedział, że nauczył się swego nowego fa- 
chn na poprzednim okręcie i da sobie rady. 

  

i udelikatnia najciemniejszą i najbardziej szor- 
stką skórę. Czyni najsuchszą skórę świeżą 
i lekko wilgotną, lecz nie tłustą. Nadaje się 
również dła tłustej cery. 

Odżywczy Krem Tokalon (kolor biały) 
nadaje skórze w ciągu 3-ch dni nieopi 
piękno i świeżość—niemożliwe do osiągni 
żadnym innym sposobem. Należy go uży 
co rano. O ile skóra Pani jest pomarszczona 
i zwiędła, powinna Pani także stosować Od- 
żywczy Krem Tokalon (kolor różowy) co wie- 
czór. Odżywia on i odmładza skórę podczas 
snu. 

    
re 

16.40: Franeuski. 16.55: Program na wtorek 
i rozm. 18.00: Informacyjny kurs obrony 

przeciwgazowej — IV „Chemja gazów bojo- 
wych i ratownietwo zatrutych gazami. 18.20 
Pod znakiem lekkiej muzyki (płyty) 19.00: 
Z litewskich spraw aktualnych. 19.15: Codz. 
ode. pow. 19.25: „Beethoven i jego dwie „cza 

feljeton 19,40: Wil, komunikat 
y, 20,00: Godzina żyezeń (płyty) 21,00 

„Dobr krojony frak““ — feljeton, 21115: 
Koncert, 22,00 Muzyka taneczna, 23,00: Kom, 
meteor, 23.05 Muzyka taneczna 

   

   
   

sport 

Giełda warszawska 

Belgja 128,75 — 124.06 — 12344 
Gdańsk 173,17 — 173.60 — 17: 

Holandja 358,15 — 359,06 — 357.26 
Londyn 29,10 — 29,09 -— 29,23 — 28,85 
Nowy York czek 5.65 — 5.68 5,62. 
Nowy York kabel 5.66 — 5.69 — 5.63. 
Oslo 146.50 147,23 — 145.77 
Paryż 34.86 — 34.95 — 34.77. 

Praga 26.43 — 26.49 — 26.37 
Stokholm 150.16 — 150.90 — 149.40 
Szwajearja 172.40 — 172.83 — 17197 
Włochy 46.94 — 47.06 — 46.82 
Berlin w obr. nieof. 212.40 
Dolar w obr. pryw. 5.63 w żądaniu, 
Rubeł złotych 4,69 (5-ki), 472 (10-ki) 
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nie zaszło nie nowego, aż do przyjazdu da 
Zapewne zaczął rewidować kabiny odrazu, ale 
Yokohamy. 

— Tam się coś stało jednak? 
— Tak. Spędziliśmy cały dzień na wy 

brzeżu, ale byłam już przesycona widoka- 
mi. Wróciłam więc sama na pokład, chociaż 
według planu mieliśmy wyruszyć dopiero 
późnym wieczorem. Mrs. Luce wróciła ze 

mną na pokład, 

— Przepraszam, na chwileczkę. Czy pa 

ni zauważyła w czasie obiadu dnia tego , 
kogoś jeszcze ze swych towarzyszy ? 

— Owszem — Mr. Tait był na okręcie. 
Czuł się bardzo źle, i nie mógł pozwolić во- 

bie na najmniejszą wycicczkę. No i... Mr. 
Kennaway.. Czy ktoś inny nie został w kaju 
cie, tego nie wiem. 

— Doskonale. Cóż było dalej? 

— Gdy wychodziłam z sali jadalnej, 

zobaczyłam Mr. Welby'ego, który dawał mi 
znaki, żebym poszła za nim. Poszliśmy na 
gorny pokład. Staliśmy przy balistradzie, pa- 

trząe na Światełka Yokohamy. Zauważyłara 
odrazu, że on był bardzo podniecony. 

— Dobrze jest, panienką, szepnał, — żart 
jest skończony! 

-;а zdumiona: „Co to znaczy?* — za- 
pytałam. 

— Mówię, że mam tego ptaszka ! Znalazłem 
dubłikat klucza Nr. 3260! 

— Gdrie on jest! — krzyknełam. Miałain 
na myśli naturalnie, kto go ma? Ale on wziął 
dosłownie moje pytanie. — O to właśnie 
chodzi, gdzie ja go znalazłem. Ale pozostawiłem 

go narazie na miejscu, aż do przybycia do Sta- 
nów Zjednoczonych, gazie nas spotka Inspektor 

Duff. Zapóźno już jest abyśmy mogli zorganiżo 

zować areszt w Japonji, tamten plan jest lep- 
szy. Wiem, że Mr. Duff chciałby osobiście ująć 
tego człowieka i wiem, że wkrótee będzie cze- 

kał na nas w San Francisko. Idę zaraz do por- 
tu wysłać kablogram do inspektora, żeby konie- 
cznie przyjechał do Honolulu. Niedobrze jest 
zbyt zwlekać. 

(D. ©. N.) 
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OCZEKUJEMY 
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Rozkoszna 

„Lb 
Jutro premjera! — Niespodzianka dla 

w dobie przeciętności 

wszystkich 
ulubienica MARY ORDRA 

|10-TY KOCHANEK 
Moc przezabawnych syiuacyj. Perypetje młodej g rlaski na te przepychu paryskiego Folies. 

publiczności? coš | ow E € 8 

Duš ostatni dzień! 
w najnowsz*j kreacji 
reż. Karola Lzmacza 
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88 Wsp uizła gra! 

TA. L. 1 
Dziś! Ausk.js ws'echswistowal 

4 ZATONĘŁA 
Genialna гегузет ]› Szczyt techuśki? 

  

Dziš premjera! 

Pan 

  

coś NOWEGO, NIEBYWAŁEGO, NIEWIDZIANEGO. 

owa Pleć" 
Wspaniała satyra na rządy kobiece. 

Niebywały rozmach inscenizacji — Monumentalny film w rodzaju „BEN-HURA* i t. P. 
Znakomity nadprc gram. 

  

Dzwięsośe kino 

„ROXI“ 
MIGKIEWICZA 22, 

tel. 15 28 

„HOTEL STUDBERTÓW 
Reżyse! ri genjalaego TURŽANSKIEGO 

Dzis! Nsjwięsszy przebój przyjęty z zachwytem i podziwem p:zez wszystkie stolice Earopy 

Nad program: Wspzniałe dodatii. Początek seansów o g. 4ej w niedzielę i św. od 2-ej. 

  

„LUX 
Nsd program: Dodstti dówiękowe. 

Dzsś! Niezwykły film ewelacyjay głośnego sowieckiego reżysera M GERYNGA 

GERERNA KOBIETY 
Bohaterka tego niezwykłego arcydzieła jest pr mjowans gwiazda największej wytwórni „Paramoant* SILVIA SIDWEY. 

Film porywający siłą treści i głęboką grą Symtonja przeżyć, uczuć, wrażeń i miłości, © 

  

Już - tych dniach na ema? kina „ŚWIATOWID" 

LILEJAR HARVEY , HENRY GARAT 
w przepięknej operetce P. KZ 4 RSZKAZU KSI 

WYJĄTKOWA OKAZJA 

    

  

  

TANIA SPRZEDAŻ GWIAZDKOWA 
materjałów wysortowanych I fabrycznych resztek 

sukna, wełny, jedwabiu i t. p. Ceny niebywale niskie lecz stałe 

Konsygnacyjny Dom Towarowy Fabryk Włókienniczych 

Z. KAZASKI WILNO 
WIELKA 36 
  

ustosunkowanego pana, w którego miej- 

scm zamieszkania i szerszej okclicy załce 

żylibyśmy natychmiest nasze przedsta- 

wicielstwo, pod kierownictwem naszej 

dyrekcji. Dotychczasowy zawód (zajęcie) 
przedstawicie! mógłby uprawisć nadal 

Stały wpływ (dochód) miesięczny zapew= 
ulony w wysokości 2000 franków, Oferty 
do „Compagnie d'Ekspertatlon „Urania* 
Fauq1emiont lez Maestrichi (Holandja — 
Holiande). 

  

  

PACZKI 
odzieżowe d e R e $ | į 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła в 
- DOM HANDLOWY . 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wiino, ui. M:ckiewicza Nr. 1.   
  

SZKOŁA TAŃCÓW 
Dyplomow. nsucz, salonaw. i nsiod. tańców 

WANDY JABSÓWNY 
ul Mick ewicza 31 m. 4. 

wyncza bez względu na zdclności ostatnich 
nowości zstwierdz. na konkursie w Paryża i 
Londynie, Komplety — lekcje indyw. Dobór 
towarzystwa. — Udzielam lekcji w szkołach 
i zskł, nankowych. —- Informacje i zapisy 

codziernie od 11 r. do 9 w. 
EI 

  

  

I aa S AT 

   

  

PŁYTY GRAMOFORGWE, 

„ODEONŃ* 
stoją na najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temn zdobyły ogólne 
uznanie. — STALE MOWOSCI na płytach 
„JDEON'' z dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
ważuej do nabycie w największym wyborze 
« tirmie „UNIWERSAL“ ui. wielka 9. 

Wielki wybór patełonów. 

ŻĄBAJCIE | 
we wszystkich aptekach | 

składach aptecznych zaane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

    

  

    
    

  

„Strzał MARO Zamkowa ż, 

ZB > = + 

: do wynajęcia 

  

Na 

Lyžwy, 
szczotki, 

4. 
WILNO, 

ul. Końska 14. 

DOKTOR 

Zeidowicz 
Choroby skėrne, wene- 
ryczne, narządów mo- | 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWA 
«obiece, weneryczne — 
carządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4-4 
przeprowadzili sią z 

Mickiewicza 24 
na Wileńską 28 

Tel 277 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEKSKA 34. 
Od 5 — 7 wieez. 

PANDA OŻLARADLZARAH 

Kupno 
„| „SPRZEDAŻ 
WYYYTSYPPITOTYWESEK 

  

Działki 
letniskowe 

„Parczew* przy sta- 
cji nad jeziorem i 
rzeką Żejmisną do 
sprzedania tanio na 
raty. — Wisdomość: 
Wilno, ul. Mickie 
wicza 15—4, tel. 545 
Spółka Parcelacyjna 

  

      

  

Lskaie 
SKLEP - 

o 2h 
wysiawowych oknsch— 
może być i z mieszka 
niem Wileńska 25 m. 9 

    

nadchodzące święta polecam 
znanej dobroci: 

brzytwe, sztućce, noże kucherne, 
porcelanę i szkło najtaniej w 
wiełkim wyborze. 

E. SENNEWALDT 
drok założenia ; 

  

MIESZKANIEMIESZKANIE 
5 - POKOJOWE 5 ciopokojowe, sache, 

z balsonem. połudaio- sł:neczne przy ogródkn 
wa stroua, ze wszelcie- z pięknymi widokami 
mi wygodami do wyns- na miasto do wynsjęcia 
jęcia W. Pohulanka 25 od zaraz, Dowiedzieć 
m dozorcy, — Warnzki się Popowska 4 m 5 

. 4 0 albo w: 14 m. 10 

MIESZKANIE 
4-ro pokojowe z wygo- 
dami, suche, słoneczne 
Aityleryjska 20 obok 
Lwor skiej 

POKÓJ 
słoneczcy z wygodami, 
niekrępujące wejście— 
może być z nirzyma- 
niem Zskretowa 9 m.6 

- Pokoju 
smeblowanego w Šrėd- 
mieš:iu na 3 osoby na 

Q okres świąt szkolnych 
w Wilnie poszukuję — 
Ołerty do „Słewa* pod 
1. 5. 

  

. 
Poszukiwany 

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

1—2 pokoje 
umeblowane słoneczne 
do wynsjęcia dia kul- 
tursinej osoby, — ul. 
Dąbrowskiego 12 m, 3 

POKÓJ MIESZKANI 
umeblowany, ładny, sło- 6 - POKOJOWE 
neczny z wygodami — ze wszelkiemi wygoda» 
Arsenalska 6 m. 8, II mi do wynajęcia — 

piętro. 0 Sierskowskie go 21 

    

== — — — — — — --  ВНЕОЫННВЕРНИНОСТИБИ 
MIESZKANIE 

DO WYNAJĘCIA Lekcje 
4 pokoi z kucbnią ul. Polonistka 
Wiwnlikiego Ne 26—1 

7DO WYNAJĘCIA 
od zaraz mieszkanie 

5.pokojowe ze. wszel- mstury z polskiego siemi wygodami ulica * 

Mickiewicza 62 m. 6 — Ba p 
Szczegóły u dozorcy. S 

Na Kursy Ersja 
Do odstąpienia ; szycia przyjmię %e 
dws duże, jasne pokoje eyenice za doutępsz © 
na piętrze, z uŻywal- rjątą, Nauka saliėma 
nością kuchni. — Ulica Rrėjewska 5 —11, 

Artyleryjska m 8 ,, manańażaałócziżh 

z dypl. nauczycielskim 
i praktyką w gimnazjam 
udziele lekcyj niedrogo 
ora1 przygotowsje do 

    

"po WYNAJĘCA POCZUKEĄ 
MIESZKANIK BRACY 

Szešciopokojowe | owęrrweweron m" 
z elki w am 

al: Dabrowrkicge 7 Wychowawczyni 

3yPOKOJE 
z kuchnią 
tsnio — 
ska 22 m. 5 

wawczyni* 

wyjedzie do starszych 
dcieci, lnb w mieście, 

i wygodami Swiad-ctwa b dobre — 
Zygmantow: Reterencje selidne, — 

Łaskawe oferty w Adm. 
„Słowa* pod „Wycho- 

EĘŻNICZKI* 

  

  

  

-— 
inteligentny 

rządca z  kiikoletnią 
praštyką rolaqą i ze 
skończ. sziołą poszn- 
kuje posady w ma atku 
jako rządca, również 
może prowadzić książki 
gosp daista roinego. — 
Ewentualnie zna się 
dobrze w leŚaictwie. — 
Nieświeska 22 mieszk, 7 
Wilno. 
m - —————— 

R3LNIK 
w starszym wieka z 
dłsg>letnią praktyką i 
szk.lą ukcń zeną rol- 
niczą, znajdujący sięw 
krytycznych warmakach 
materjalaych, szska ja- 
kiegckolwiek  miejses 
na wsi za n:jskr<mniej- 
szą ordynarję. Łaskawe 
ołerty proszę składać 
do red:kcji pob„Kcyty- 
czny rolnis* 

Studentka 
poszutnje posady. me- 
że wyjechać. Zawalna 
11—16 
— — — m mmm 

Młoda osoba 
z ukończonem  fŚreć- 
niem wyksrtałceniem i 
szkołą zawodswą przyj- 
mie wszelką pos.dz de 
dzieci. Może p:zygete- 
wać do szkoły — amie 
dobrze szyć i hattować 
Łeskawe oferty ds Ać- 
ministracji „Słowa” sub 
M. M. 

KUCHARKA 
poszukuje posady może 
prowadzić samodzielnie 
popa z dobremi 
jiwiadectwami. Nieś w ie- 

ska 5 m. 4 R łowicz 3 - 

Różne 

  

majątek od Wił 
14 50 kim. Komunii 
antobusowa — od stacji 
kolejswej 10, kim. — 
Ziemi ornej najlepszej 
150 dziesięciu, 
dzies. Jawentarz żywy 
i martwy de ażytka — 

   
0 Wydzierżawia się 

łąk 33 

Zgłaszać się Wilno — 
Dobroczynny 2 m.4 od 
2 do 4 po poł. © 

D9 LITWY 
przesyła listy szybko i 
sumiannie Biuro L. Taic 
Ryg*, Skr, poczt. 511. 
Przy zapytaniach dolą- 
czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 gr. 
  

  

Buchaltecja rolicza 
tanio praktycznie — 
Obrona ksiąg ® Н! 
rzędach Skarbowych 
Wielka 19 Bobowicz       

  

Modystka 
przyjmaje wszelką re- 
botę w zakres kapełe- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonaje tanie i eie- 
gancko. Wielka 5 m. 16 
== — — — = 

Uczeń 

4 

ostatniego kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszelaich środków pro- 
si o pomoc materjalnę 

ua opł:tę czesnego. — 
Oliary dia „K. G * przyj- 
muje Admin. „Słowa* 
— 
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Redaktor w.-z, Witold Tatarzy ńaki,  


