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Przywrócenie barw cesarskich Niemiec 
Orędzie prezydenta Hindenburga o zniesieniu flag republikańskich 
BERLIN PAT. — Dzisiaj po połud- 

niu kancierz Hitler ogłosił przez radjo 
następujące orędzie prezydenta Hinden- 
burga. 

„W dniu dzisiejszym, kiedy ku czci 
naszych poległych w całych Niemczech 
wywieszone są do połowy masztu daw- 
ne flagi czarno - biało - czerwone, za 
rządzam, ażeby od jutra począwszy aż 
do definitywnego uregułowania sprawy 
barw Rzeszy wywieszane były wspólnie 
sztandary czarno - biało - czerwone o0- 
raz ilagi ze znakiem swastyki. Te ilagi 
łączą chwalebną przeszłość Rzeszy Nie- 
mieckiej z pełnem mocy odrodzeniem na 
rodu niemieckiego. Połączone ze sobą 
mają one symbolizować władzę państwo 
wą i wewnętrzną spoistość wszystkich 
kół narodowych Niemiec. Gmachy woj- 
skowe i okręty wywieszają tylko flagi 
wojenne Rzeszy”. | 

Zwracając się następnie do członków 
partji narodowo - socjalistycznej, Hitier 
podkreśla, że zarządzenie prezydenta 
Hindenburga symbolizuje zwycięstwo re 
wolucji narodowej, W tej historycznej 
chwili — mówił Hitler — obok uczucia 

KANCLERZ HITLER O PRZYSZŁOŚCI 

RZESZY 
BERLIN PAT. — Kanclerz Hitler wygłosił 

na meetingu narodowo - socjalistycznym w 
Berlinie mowę, w której z naciskiem zaznaczył 

że przewrót, jaki ostatnio dokonał się w Niem- 

czech, zadecyduje na zawsze o losach Rzeszy 
Niemieckiej. Naród niemiecki opowiedział się 
za wielką Rzeszą, której przedstawicielami są 
narodowi socjaliści. Ruch narodowo - socjali- 
stycznyz nie ma nic wspólnego z  fantazjami 
o wiecznym pokoju i. trwałem porozumieniu, 
— oświadczył Hitler. Opierając się na wskaza 
niach wielkiej przeszłości Niemiec, narodowi 
socjaliści odrzucają antynacjonalizm. 

Walkę z marksistami prowadzi partja w 
interesie robotników, chcąc ich wydrzeć z at- 

mosiery szaleństwa, grożącego zagładą całema 
narodowi niemieckiemu. Hitler protestuje prze- 
ciw zarzutom, że nie chce porozumienia z in- 

nymi narodami. Porozumienie jest możliwe 

wówczas — oświadczył, — jeżeli obie strony 

korzystają z równych praw. Równość praw za 

leży od równości sił. Pragnąc porozumienia, — 

narodowi socjaliści chcą doprowadzić naród 

niemiecki do tego stanu, ażeby inne narody 
widziały korzyść w dojściu do porozumienia 
z Niemcami. Dziś nikt nie chce Niemcom po- 
dać dłoni, wszyscy chcą od nich tylko pienię- 
dzy. 

Również międzynarodowa solidarność 
zdaniem Hitlera — zależy od spoistości we- 
wnętrznej narodów i dlatego na pierwszem 
miejscu postawić należy solidarność narodową. 
Przeciwieństwa międzynarodowe mogą być u- 
sunięte dopiero po _ zlikwidowaniu przeci- 
wieństw wewnętrznych w narodzie niemieckim 

KOMUNIŚCI NIE OTRZYMALI 

ZAPROSZENIA 

BERLIN PAT. — Biuro parlamentu niemie 
ckiego wysłało zaproszenia na inaugurację 
Reichstagu do wszystkich frakcyj. Na zlecenie 
władz wyższych komuniści zaproszeń nie о- 
trzymali. 

SKARGA NA PRASĘ DUŃSKĄ 
BERLIN PAT. — Telegraphen Union dono 

si z Kopenhagi, że poseł niemiecki złożył dziś 
u ministra spraw zagranicznych Danji skargę 
z powodu stanowiska, jakie prasa duńska za- 
ięła wobec rządu niemieckiego. Minister 
wiedział, że wprawdzie nie A O 
pować žadnemi pr > 

MINISTERSTWO PROPAGANDY 
° W NIEMCZECH 

BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy postano- 
propagand wił utworzyć nowe ministerstwo y, 

kt zamianowany cjelsty. 
szef 1 ji narodowo - socj: - 
czej! Gd" 

Minister spraw wewnętrznych Rzeszy Frick wydał rozj ie, aby na znak zwycię- 
stwa rewolucji narodowej Rzeszy wszystkie 
Ń mni usmnkijodoć trzy dni ozdobione by 

‹ dekret prezydenta Rzeszy. SA az 
ZAMACH BOMBOWY W GLIWICACH: 

KATOWICE PAT. — Ubiegiej nocy na Slą 
sku w Gliwicach, dokonano zama - 
chu bombowego, O godz. 2 w nocy nieznani 
sprawcy, prawdopodobnie bojówka  hitlerow- 
ska, fzucili bombę do restauracji Reichmanna, 
Siła wybuchu bomby była tak wielka, że Zni- 

szczeniu uległa wystawa, żaluzja, wyleciaty 
wszystkie szyby w domu, w którym mieści się 
restauracja, oraz w kilku sąsiednich kamieni- 
cach. Policjant, pełniący służbę na sąsiednim 
placu, został siłą wybuchu przewrócony. fluk 
słyszano w promieniu kilka kilometrów. 

KATOWICE PAT. — W Bytomiu na Ślą- 
sku Opolskim hitlerowcy zastrzelili znanego 
kupca żydowskiego, Józeia Stejnera. Spraw- 
ców nie wykryto. ; 

wdzięczności, jakie żywimy dla feldmar- 
szałka, wszyscy jesteśmy przepojeni peł- 
nem dumy zadowoleniem. Czternastolet- 
nia walka o władzę znalazła symboliczne 
zakończenie. Odtąd troską naszą być miu 
si, ażeby ta władza niczem nie została 
podważona. Jako przywódca wasz i w 
imieniu rządu rewolucji narodowej wzy- 
wam was, ażebyście godność i honor 
nowego reżimu reprezentowali w sposób 
mogący mu zapewnić  zaszczytną kartę 
w historji Niemiec. 

Z dniem dzisiejszym, gdy również 
symbolicznie cała władza wykonawcza 
przeszła w ręce narodowych Niemiec,— 
rozpoczyna się drugi okres naszej walki. 

Od tej chwili walka o oczyszczenie i u- 
porządkowanie Rzeszy - prowadzona bę- 
dzie planowo i kierowana z góry. Roz- 
kazuję wam podporządkować się jak naj 
surowszej dyscyplinie. Zaniechane być 
muszą wszelkiego rodzaju akty samorzut 
ne. Tylko tam, gdzie wrogowie narodo- 
wego odrodzenia przemocą stawią opór 
naszym zarządzeniom albo napadną na 
poszczególnych ludzi naszej partji i na 
całe oddziały, należy bezwłocznie i bez 
względnie łamać opór tych elementów. 
Strzeżcie się prowokatorów i szpiegów 
którzy zostali odkomenderowani przez 
komunistów do naszych formacyj. Nale- 
ży ich jak najprędzej unieszkodliwić. 

Bela Kuhn ma wywołać rewolucję 
BERLIN PAT. — „Voelkischer Beo- 

bachter“ donosi, že istnieją uzasadnione 
poszlaki, iż obecnie bawią w Niemczech 
osławieni przywódcy komunistów wę - 
gierskich Bela Kuhn i Maks Hoelz. 

Hoelz stał w roku 1921 na czele po- 
wstania komunistycznego w Niemczech 
środkowych. Obecnie Hoelz miał zostać 

delegowany przez IIl-cią Międzynaro-- 
dówkę do objęcia kierownictwa walki 
po aresztowaniu przywódców komuni- 
stycznych w Niemczech. Bela Kuhn miał 
przebywać ostatnio na Krymie, skąd za 
fałszywym paszportem przedostał się do 
Niemiec. 

Sensacje o ukraińskich planach Niemiec 
MOSKWA PAT. — Cała prasa so- 

wiecka cytuje rewelacje wiedeńskiego 
organu narodowo - socjalistycznego 
„Der Schwarze Sender". Rewelacje te 
dotyczą konierencji pomiędzy  pruskin1 
ministrem Goeringiem a ambasadorem 
francuskim w Berlinie Pocettem, w cza- 
sie której Goering miał proponować po- 
moc niemiecką w sprawie oderwania U 
krainy od Związku Sowieckiego, ale wza 
mian za to Francja miałaby poprzeć 
Niemcy w sprawie t. zw. „korytarza pol- 
skiego”. 

„Prawda“ w dłuższym komentarzu 
redakcyjnym, zatytułowanym „Kłowni w 
roli dyplomatów”, ostro atakuje nietylko 
osobę Goeringa, lecz całe Niemcy z ich 
obecnym reżimem. Nazwisko Goeringa 
znane jest — pisze „Prawda* — zwia- 
szcza od chwili podpalenia Reichstagu 
przez prowokatora van der Luebbego.. 
Projekt Goeringa pokrywa się z dawnym 
zupełnie nie ukrywanym planem Rech- 

berga. Pismo przypomina następnie, że 
„niemieccy imperjaliści byli już na Ukrai 
nie i -musieli sie stamtąd wynosić by- 
najmniej nie w tak uroczysty sposób, 
jak to sobie wyobrażano w Poczdamie i 
na Wilhelmstrasse. 

„Prawda“ zapytuje wreszcie, czy mi 
sisterstwo spraw zagranicznych przenio- 
sło się do gabinetu Goeringa i oświad- 
cza, że „metody policyjne, stosowane. 
przez Goeringow, wszelkiego rodzaju 
mogą jedynie pogorszyć i tak bardzo 
ciężką sytuację międzynarodową Nie - 
miec". Mówiąc o artykułach niektórych 
prorządowych pistm niemieckich, m. in. 
„Boersen Zeitung*, nawołujących do za- 
chowania przyjaźni niemiecko - sowiec- 
kiej — „Prawda* oświadcza, że „artyku 
ły te nikogo nie wprowadzą w błąd" i 
kończy wykrzyknikiem, skierowanym 
pod adresem Goeringa: „wszelkie bła- 
zeństwa mają swoje granice!". 

  

Zaniepokojenie w Kownie 
RYGA PAT. — Z Kowna donoszą, 

iż zapanowało tam wielkie zaniepokoje- 
nie z powodu otrzymanych z Berlina wia 
domości o postanowionej rewizji trakta- 
tów handlowych Niemiec z wszystkiemi 
państwami bałtyckiemi. Dotychczasowe 
traktaty mają być wypowiedziane, a no- 

mini aa LS i 

we traktaty mają byč oparte na systemie 
kontyngentów. Pozatem władze niemiec- 
kie podwyższyły cło z 5 marek do 70 ma 
rek od 50 kg. jaj. Tem samem eksport 
jaj z Litwy do Niemiec został całkowicie 
sparaliżowany. 
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Z mennicy warszawskiej 

  

Ostatnią fazą bicia monet w mennicy jest sprawdzanie ich tak co do jakości 
te wykonuje kilkadziesiąt osób. Na zdjęciu naszem widzimy do wagi i dźwięku. Czynności 

jedną z sal mennicy warszawskiej, w której kilkanaście pracownic i 

wykonania, co 

pracowników bada 
wybite monety 

Pny bilan 
LOS ANGELES PAT. — Według u- 

rzędowych danych, trzęsienie ziemi w 
Kalifornji pociągnęło za sobą ofiary w 
ludziach w liczbie 139 zabitych i 5000 
rannych. W samem Long Beach straty 
materjalne wynoszą 25 miljonów dola-* 
rów. 

  =000=. 

  

[IĘSIENIA ZIEMI 
WSTRZĄSY PONAWIAJĄ SIĘ NADAL 

LOS ANGELES PAT. — Wstrząsy 
podziemne powtarzają się w dałszyri 

ciągu, są jednak słabsze. Dotychczas zna 

leziono 126 trupów. Szkody oceniane se 

na 45 miljonów dolarów. 
  

Dziś otwarte zostaną banki amerykańskie 
WASZYNGTON PAT. — Prezydent 

Roosevelt oświadczył, że opracowany zo 
skał już plan, w myśl którego banki na- 
rodowe i państwowe zostaną otwarte 
w poniedziałek, zaś banki, będące człon- 
kami Clearing - House we wtorek, wre- 
szcie cały szereg drobniejszych banków 
we środę. 

. Roosevelt zapowiedział, że jutro © 
godz. 22 według czasu amerykańskiego 
wygłosi przez radjo przemówienie, w któ 
rem przedstawi obecną sytuację finanso 
wą i przedsięwzięte w związku z nia 

kroki. ) 

IZBA PRZYJĘLA PROJEKT 

` ROOSEVELTĄ 

WASZYNGTON PAT. — Izba repre- 

zentantów przyjęła projekt gospodarczy 

prezydenta Roosevelta. 

Członkowie Kongresu przyjęli pro- 

jekt obniżki swych diet o 8.5 do 10 ty- 

sięcy dolarów rocznie. 

SPRAWA UZNANIA SOWIETÓW 

WASZYNGTON PAT. Senator 
King złożył w Senacie wniosek, w myśl 

  

Rozstrzelanie 35 urzędników w Sowietach 
22 skazano po 10 lat, 18-tu po 8 lat więzienia 

MOSKWA PAT. — W dniu wczoraj ze sfer buržua zyjnych i wielkich właś- ARESZTOWANIE OŚMIU ANGLIKÓW szym zapadł wyrok w procesie 75 urzęd 
ników sowieckich, oskarżonych o kontr- 
rewolucję i zorganizowanie sabotażu 
wobec zarządzeń włądz centralnych na 
Ukrainie, Białorusi i w północnym Kau 
kazie. Oskarżeni pochodzą przeważnie 

  

cicieli ziemskich. 

Trzydziestu pięciu oskarżonych ska- 
zanych zostało na karę śmierci, 22 oskar 
żonych na 10 lat więzienia, 18 na 8 lat 
więzienia, 

Wszystkie wyroki śmierci zostały na- 
tychmiast wykonane. 

Аегор!ап w walce z wilkami 
MOSKWA PAT. — Z Charkowa donoszą: 

ną okolicą, lotnicy dostrzegli wieśniaka jadące 
go saniami, ściganego przez kilka zgłodniałych 
wilków. Widząc, że wieśniakowi nie uda się 

uciec, lotnicy opuścili się możliwie najniżej. — 
Hałas motoru — cień skrzydeł przeraziły wilki, 

+ które uciekły, Aeroplan towarzyszył wieśniakó 
4 aż do sąsiedniej wsi, lecąc nisko nad sania- 

Parozaminie Frani, nii mery 
W SPRAWIE MAŁEJ KONWENCJI ROZBROJENIOWEJ 

BERLIN PAT. — 

Ztg.* donosi, że w kołach genewskich 

omawiana była w sobotę sensacyjna wia 
domość o osiągnięciu przez Francję, An- 
glję i Amerykę porozumienia w sprawie 

przyjęcia tak zwanej małej konwencji 

rozbrojeniowej, której inicjatorami są 

Przyjazd Mac Donalda do Genewy 
łączą z tą sprawą. Delegacja amerykań- 
ską — według pogłosek . — otrzymała 
od swego rządu instrukcję, umożliwiają- 
cą jej bardziej aktywną rolę w obradach 
genewskich. 3 

W MOSKWIE 

MOSKWA PAT. —Aresztowano 0š- 
miu pracowników znanej angielskiej fic- 
my elektrotechnicznej „Metropolitain Wi 

' ckers Comp.*, wraz z naczelnym dyrek- 
torem oddziału moskiewskiego Munkhau 

którego komisja spraw zagranicznych 
Senatu ma, rozpatrzyć warunki ewentual- 
nego uznania Sowietów przez Stany Zje- 
dnoczone. 

Wymiana więźniów politycz- 
nych z Litwą 

Jak się dowiadujemy,  kwestja wymiany 
więźniów pofitycznych między Polską a Litwą 

weszła w nową fazę. Władze litewskie wystą- 
piły do międzynarodowego komitetu Czerwo- 

nego Krzyża w Genewie z żądaniem, aby pol 

ski Czerwony Krzyż przedłożył nową listę wię 
źniów — Polaków, przebywających w więzie 

niach litewskich. Litwini domagają się, aby Ii- 

sta polska zawierała wykaz więźniów ważniej- 
szych i mniej ważnych. 

Polski Czerwony Krzyż przedłożył nową li- 
stę więźniów do wymiany, ale oczywiście za- 

niechał segregacji na ważnych i mniej waz- 

nych, uważając, iż względy humanitarne prze 

mawiają za wymianą wszystkich więźniów po 
litycznych. 

Zdaniem władz Czerwonego Krzyża w Ge- 

newie, żądanie litewskie co do segregacji wie 
źniów na „ważnych* i „mniej wažnych“ opar 

te jest na dążeniu, aby wymiana więźniów 

między Polską a Litwą dokonana została „głe- 

wa za głowę”. Dotychczas przedłożona przez 

Litwinów lista więźniów litewskich w Polsce, 
zawierała zaledwie 5 nazwisk, gdy tymczasem 
lista polska obejmuje kilkudziesięciu więśniów 

Międzynarodowy komitet Czerwonego Krzyża, 
w Genewie zwrócił się do władz litewskich z 

żądaniem, aby przedłożyły listę „obejmującą 
większą ilość więźniów politycznych w Pol- 

sce. ‚ я 
Dotychczas nie otrzymano w Genewie od- 

powiedzi z Kowna. 

ILE POJAZDÓW MECHANICZNYCH 
POSIADA POLSKA 

senem. -Aresztowania dokonano już to według zestawienia departamentu — 
w willi, zamieszkałej przez personel fic- 

biurze przedstawicielstwa w Moskwie. 
W obu lokalach agenci GPU przepro 

wadzili szczegółową rewizję. Ambasador 
angielski interwenjował w komisarjacie 
ludowym spraw zagranicznych, lecz nie 
otrzymał dotąd odpowiedzi. Przyczyna 
aresztowań nieznana. — Wywołały one 
wśród kolonji zagranicznej w Moskwie 
zrozumiałe poruszenie. 

Konferencje w Genewie 
GENEWA. PAT. Minister Beck odbył 

dziś przedpoludniem dłuższą. ikonferencję 
z sekretarzem generalnym Ligi, Narodów 
Ewyikiem  Drummondem. 

Premjer angielski Macdonald przyjął 

  

„Deutsche Alig. Belgijczyk Bourquin i minister Benesz dziś delegata włoskiego bar.  Aloisiego, 
szefa gabinetu Mussoliniego, aby wpły- 
nąć ma zmiamę polityki włoskiej w sensie 
moźluźnienia węzłów, łączących Rzym z 
Berlinem. Po rozmowie m Macdonaldem 
Aloisi, konferował z delegatem  miemiec- 
kim Nadolnym. Konferenicja rozbrojenio- 
wa. nie wychodzi z impassa, gdyż wszystkie 
możliwe ikonicepeje natrafiają na opór Nie- 
miec. 

+ 

dróg kołowych w miiniisterstwie komunika- 
A ooo oceny dy, w Perlowie pod Moskwą, już to w cji, w dniu 1-ym sttyczmia: r. b. ogółem 

zmajdowało się w Polsce 34.197 pojazdów 
mechamicznych.  Jedeni pojazd wypada na 

955 mieszkańców! kraju. t 

Statystiyka wykazuje 11672 samocho- 
dów osobowych, 5.426 dorożek, 2.545 auto- 
busów, 5.623 samochody ciężamowe i 8.182 
motocykli. Największą ilość samochodów 
"osobowych wyłkazują województwa zacho- 
dmiie, przyczem przoduje woj. poznańskie 
(3.241). 

O ile chodzi! 0 dorožki, dzierży: pierw- 
szeństwo Warszawa (2.387). Również — 
Warszawa wykazuje młajwiększą ilość sa- 
Ga W ciężanowych mianowicie — 

„148, 

KTO BĘDZIE HOKEJOWYM 
MISTRZEM POLSKI? 

KATOWICE. PAT. W miedzielę wieczo- 
rem odbyły się w Katowicach fimałowe 
rozgrywiki o mistrzostwo Polski w hokeju 
na lodzie. Do fimału doszły: Legja warszaw 
ska i Pogoń lwowska. Mecz dał wynik re- 
misowy 0:0. "Wobec tego wyniku przedłu- 
żamo zawody trzykrotnie, mimo to nie daty 
one rozstrzygnięcia. Kierownictwo Pol- 
skiego Związku - Hokejowego ma lodzie po- 
stamowiło wzarządzić dodatkowy mecz o 
godzimie 2-ej w: nocy. 

K ROUTE METAIS | 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

DRUJA — Kowkia. ; 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SLONIM — Księgarnia Į. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

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

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA —- Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

Mickiewicza 10. 

   

  

   
mych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

istracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

TELEGRAMY 
ZAMACH NA KONSULAT NIEMIECKI 

PARYŻ. PAT. W Bilbao dzisiejszej no- 

cy dokonano napadu ma konsulat niemiec- 

ki. Niezmani sprawcy obrzucili gmach 

(konsulatu kamieniami. 

WYBUCH W ELEKTROWNI 

PARYZ. PAT. W Lugdunie (Lyonie) 
nastąpił wybuch elektrownii. 3 osoby zabi- 

te, kilka ciężko rannych. 

: TRANSATLANTYCKI LOT 

SZWAJCAROW 

ZURYCH. PAT. Dwaj piloci szwajcar- 
scy, Meader į Jucker, zamierzają w kwiete 
niu r. b. (przedsięwziąć lot tramsatlantye- 

ki do Ameryki! północnej na jednopłatow= 
cu amerykańskiej firmy; Lockhead. 

WĄŻ JADOWITY W SAMOLOCIE 

LE CAP. PAT. W: samolocie pasażer- 
skiim mad Afryką Południową  zmalezionio 
jadowitego węża, który wślizgnął się do 
aparaltu podczas postoju. Na szczęście * 
nikt z podróżnych ani obsługi mie doznał 
szwanku. 

RYBACY PORWANI PRZEZ POLE 
LODOWE 

MOSKWA. PAT. Oltrzymano tu radjo- 
gram z Astrachani, że silny wiatr na mo- 
rzu Kaspijskiem odenwał od brzegu wiel- 
kie pole lodowe, na którem znajdowało się 
kilkuset rybaków. [Pole lodowe popłynęło 
na pełne morze. Na ratunek 'wysłamo sa- 
moloty. Według mastępnych wiadomości 
rybaków zdołano uratować, Szczegółów 
brak. 

BOKSERZY WARSZAWY POKONALI 
REPREZENTACJĘ MONACHJUM 

WARSZAWA PAT. W niedzielę reze- 
grane zostało spotkamie bokserskie pomię- 
dzy reprezentacją Warszawy i reprezenita- 
cją Monachjum, a zakończone zasłużonem 
zwiyteięstwem bokserów stolicy 10:6. 

Sędziował ma ringu Ptmamowicz. Publi- 
czmłości 5000 . 
' W wadze lekkiej Cyrana zastąpił 
Pasturczak z Polonji. W wadze ciężkiej za- 
miast Amtezalka walczył Saydler o dwie 
wagi lżejszy. 

Naogół drużyna miemiecka zrobiła do- 
skonałe wrażenie "Wszyscy pięściarze mo- 
nachijscy zaprezentowali dobrą klasę te- 
chmieznie i taktycznie, 

ST. MARUSARZ ZNÓW ZWYCIĘŻYŁ 

ZAKOPANE. PAT. W miedzielę wie- 
czorem obliczone zostały wyniki kombi- 
i slalomu  IPierwsze miejsce i mistrzostwo 
Polski zdobył Marusarz Stanisław, któ- 
ry uzyskał m biegu 100 punktów a za Sła- 
lom 97.40. Ogólma motacja 97,70. Drugie 
miejsce zajął Szimdler z Wisły 94.585, 
Trzeci Marusarz Amdrzej 89,13, czwarty 
Suleja 86,735. 

Wśród pań zdecydowanie pierwsze 
miejsce zajęła Staszel - [Polamfkowa. 

„Marsyljanka"— melodją mszal- 
ną, ułożoną przez Niemca 
Francuska prasa omawia żywo Sen- 

sacyjną tezę bardzo poważnych muzyków 
niemieckich, których odkrycie — jeśli o 
każe się prawdziwe — będzie zabawną hi- 
storycznią miespodzianką. Oto w Meers- 
bungu nad jeziorem konstancjeńskiem w 
Niemczech znaleziono rękopis muzyczny z 
roku 1776, o 16 lat wcześniejszy niż tekst 
„IMarsyljanki*, bojowej pieśni rewolucji 
francuskiej, uważanej dotąd za. dzieło Rou 
get de Lisle, a zawierający fragment zu- 
pełnie podobny ido tej melodji. Jak się o- 

kazuje, fragmentem tym jest ustęp ze 
śpiewanej mszy św., gdzie Credo wypada 
jako melodja bliźniaczo zbliżona do dzi- 
siejszego hymnu francuskiego. 

Msza ta została ułożona przez Holz- 
manna, nadreńskiego muzyka i kapelmist- 
rza na dworze elektora trewinskiego oraz 
palatyna meńskiego, dla którego to- właśnie 
pracował majwięcej jako kompozytor - ów 
Holzmann, Żyjący w drugiej połowie о- 
siemnastego wieku, pozostawił on no so- 

„bie kilka mało wantościowych oper i kilka 
mszy, grywanych jeszcze dotąd nietylko w 
Niemczech. Е 3 

Czy rzeczymišcie Воцее! @ Lisle m- 
słyszał kiedyś mszę Holzmanna (jest to bardzo możliwe, gdyż w Alzacji i Lotaryn- 
Уй były ome w tym czasie bardzo grywa- mie) i zapamiętał, g potem przełożył na rytm marsza motyw, który miał służyć 
modlitwie, niewiadomo. Pozostanie to ta- 
jemnicą historji. Nie by zmesztą, miie szkko- dziło mikomu, gdyż wiele hymnów i pie- 
Śni powstało — jak faszystowska „„Giovi- 
nezza'' — z bardzo różnych pierwiastków. 

Prest, 
RERYONERETNE TT PTARTETY, WETA ZREBOE TIPO 

Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 
jących się zagranicą, zaledwie 300 1Y- 

SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 

TYS. grozi wynarodowienie w szkole 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 
na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

. w redakcji naszego pisma. - 

 



" Zjednoczenie polifyczne 
A ZJEDNOCZENIE RELIGIJNE 

Od jednego z kapłanów prawosław- 
nych otrzymaliśmy obszerny list z roz- 
ważaniami na temat możliweści dokona 
nia unji. Wskazując na niemożliwość 
urzeczywistnienia unji kościelnej w cza- 
sie najbliższym, autor zaznacza, iż już 
obecnie dałaby się dokonać, jak on to 
nazywa „unja polityczna”, czyli zjedno- 
czenie obywatelskie, które inny prawo- 
sławny na łamach naszego pisma nazwał 
„unją serc i miłości”. Niżej podajeniy 
drugą część rozważań autora na temat 
właśnie „zjednoczenia politycznego”. 

Chciałbym wypowiedzieć życzenia i 
myśli bezwzględnej większości  prawo- 
sławnych na temat zjednoczenia  polity- 
cznego. Sprawa zjednoczenia  religijne- 
go zależy nietylko od nas samych, nato- 
miast zjednoczenie polityczne zależy wy- 
łącznie od nas — szeregowych obywatcli 
Rzeczypospolitej. 

Gdyby kapłani — prawosławny i ka 
tolicki stanęli razem w służbie Bożej, ja- 
ko równi obywatele Polski, zapominając 
o Namiestniku Chrystusowym, Papieżu 
w Rzymie, i o metropolicie w Warsza- 
wie, — pamiętając tylko o jedynym Chry 
stusie, — niezawodnie zostaliby ukara- 
ni, — i przypuszczam, że kara, jaką 
wymierzyłby biskup katolicki, byłaby 
znacznie surowsza. 

Zapewniam, że wśród kapłanów pia- 
wosławnych znajdzie się wielka ilość gu- 
towych do zjednoczenia z księżmi we 
wspólnej modlitwie do Boga, którzy jed- 
nak nie zgodzą się uznać Papieża za Gło- 
wę Kościoła powszechnego, gdyż każuy 
kapłan — tak katolicki, jak i prawosław 
my, jest w swojej parafji namiestnikiem 
Chrystusa. 

Czy księża katoliccy są zdolni do po- 
dobnie žyczliwego i braterskiego trakto 
wania księży prawosławnych?.. ‘ 

Zjednoczenie polityczne jest o wiele 
łatwiejsze, — jeżeli się tylko spotykają 
równy z równym, wolny z wolnym, wza- 

"jemnie sobie życzliwi i mogący się 
wznieść ponad różnice wyznaniowe i na 
rodowe. 

Oddawna utrwaliło się pojęcie, że 
Polak stanowczo musi być katolikiem, 
Rosjanin zaś może być tylko prawosław- 
nym. Polak — to katolik, prawosławcy 
— to Rosjanin, — oto synonimy, które 
pokutowały wśród szerokich mas ludno- 
ści w Polsce i dawnej Rosji, utrudniając 
wzajemne stosunki i siejąc niezgod?. 
Czaś już skończyć z tym przeżytkiem mi- 
nionych wieków i zapomnieć o nim na 
zawsze. . 

W Polsce mieszka koło czterech mi- 
ljionów prawosławnych, z których kilka- 
dziesiąt tysięcy podczas ostatniego spi- 
su ludności stwierdziło swą  przynalež- 
ność do polskiej narodowości. Cóż to są 
za ludzie? Z jakich pobudek uznali sie- 
bie za Polaków? Wiem aż nadto dobrze, 
iż większość prawosławnych, uważają- 
cych siebie za Polaków, kieruje się po- 
budkami najszlachetniejszemi i jest bez- 
względnie szczera. Są to albo przyjaciele 
Pólaków (nie fanatyków papiestwa), al- 
bo wychowani w kulturze polskiej, albo 
pochodzący od małżeństw mieszanych. 
albo wreszcie, co na pierwszem należa- 
łoby postawić miejscu, — Polacy rodo- 
wici. Wszystko to są ludzie, pragnący 
mieszkać w Polsce, pracować dla pań- 
stwa, przyczynić się do jego rozwoju i 
rozkwitu. 

To są Polacy z pochodzenia i prze- 
konania, choć wielu znich używa w do- 
mu języka rosyjskiego, białoruskiego lub 
(bardzo rzadko) ukraińskiego, gdyż szko 
ło jeszcze nie dokonała Swego dzieła. 
Czyż tych Polaków trzeba zmuszać, aby 
się stawali katolikami, chociażby nara- 
zie tylko unitami, bo „Polak musi być 

katolikiem“'?.. 
To może być korzystne tylko dla 

wszechświatowego imperjum papieskie- 
go, lecz nie dla Polski, na którą to m»- 
że sprowadzić klęski i zgubę. : 

Dla wielu „prawowiernych:* Polaków, 
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RAINER MARIA RILKE. 

— „istinno - Polaków*'* określenie „рга- 
wosławny Polak* wydaje się tak dziwne, 
jak „biały kruk”. 

Dopóki będzie pokutował taki pogląd 
na prawosławnych wogóle, na prawosła- 
wnych zaś Połaków w szczególności, — 
mowy być nie może o wewnętrznem zjc- 
dnoczeniu prawosławnych i katolików; 
— może być tylko zewnętrzne zjednocze- 
nie, nigdy — duchowe. 

Naturalnie i 
nych, nie wszystko jest dobrze pod tyn: 
względem; są przecież nawet kapłani, 
którzy nie potrafią odrzucić „aksjomatu' 

że tylko Rosjanin jest prawosławnym i 
że prawosławny nie może być Polakiem. 

Fakt istnienia wśród prawosławnych 
pokaźnej ilości Polaków, jest jednak za- 
stanawiający. Dowodzi on, że istnieje 
dążenie do zlania się z bratnim narodem 
właśnie pod względem narodowości, lecz 
nie religji. Przecież ten dobrowolny unij- 
ny ruch narodowy powstał samorzutnie, 
bez jakiegokolwiek bądź „nawracania*, 
bez pomocy misjonarzy — jezuitów. I 
rząd połski powinien poprzeć ten ruch, 
gdyż prowadzi on właśnie do unji naro- 
dów, zamieszkujących Polskę. 

Ale niech kto zmusi tego prawosław- 
nego. Polaka do przyjęcia katolicyzmu, — 
być może pod przymusem i stanie się 
on katolikiem, ale w duszy  przestanmic 
być przyjacielem Polaków, stanie się ich 
wrogiem. Zmiana 'wyznania może nastą- 

pić tylko dobrowolnie, z przekonania, 

tak, jak zmiana przynależności narodo- 

wej odbywa się tylko wskutek oddziały- 

wania narodu bardziej kulturalnego i 
szlachetnego, — nigdy nie pod przymiu- 
sem. у 

Pewien katolicki dziekan, obecnie 
biskup, po wojnie mówił do mnie: 
„Trzeba najpierw zawrzeć unję politycz- 

ną, wówczas unja religijna stanie się sa- 

ma przez się". 
Co do pierwszego, — racja wielka: 

taka unja jest konieczna dla potęgi i roz 

kwitu państwa; co zaś do drugiego, na 

tem państwu zależeć nie może. „Nie po- 

winno państwo żałować, jeżeli unja ko- 

ścielna nie zostanie dokonana, gdyż te 

próby, które obecnie są dokonywane w 

celu zjednoczenia, 'nic dobrego Polsce 

nie przyniosą, jak nie przyniosła i unja 

z przed 300 lat. 
Kilkadziesiąt tysięcy osób podczas o- 

statniego spisu ludności określiło siebie 

jako członków dotychczas nieznanych 

narodów w rodzaju  „tutejszych*, pole- 

szukėw“ i t.p. Jest to dowodem słabego 

wyrobienia świadomości narodowej tych 

ludzi, którzy mogą zlać się  Bialo- 

rusinami, Ukraińcami, albo też z Polaka- 

mi, jeeżli nie będzie stosowany przymus 
religijny. 3 

My prawosławni szczerze pragniemy, 
aby Polska była dla nas matką, nie ma- 
cochą, — wówczas zawsze będziemy [i 
wiernymi i kochającymi synami. 

Dotychczas i prawosławni i kato- 
licy żyli zgodnie i spokojnie, bo nikt 
nikogo nie nawracał na swoją wiarę. Z 
chwiłą zaś rozpoczęcia akcji unijnej, co$ 
się zaczęło psuć w stosunkach... 

Lud wcale nie jest temu winien, —: 
odpowiedzialność ponosi ktoś inny, kto 
pragnie dokonania zjednoczenia  religij- 
nego, chociażby za cenę rozbicia spójni 
politycznej!... 

Kapłan prawosławny 
  

KAŻDY NIEPOTRZEBNY WAM DROBIAZG 
MOŻECIE OFIAROWAĆ NA LOTERJĘ DLA 

BEZROBOTNYCH 

WĘGIEL górnośląski 

po cenach zniżonych 
polecs 

M. DEULL, arnis 3, tel. 811 

  

wśród nas, prawosław- 

SŁ 

TYP ŻEBRAKA JEROZOLIMSKIEGO 

  

Na zdjęciu naszem widzimy  charakterystycz 
ny typ żebraka żydowskiego, pochodzącego z 

Marokka, żyjącego w Jerozolimie 
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arciarae Ogniska zwyciężyli W Rydze 
Ławrynowiczówna i Zajewski pierwszymi 

w swych konkurencjach 
RYGA PAT. — W niedzielę w drugim dniu 

międzynarodowych zawodów narciarskich pod 
Rygą z udziałem zawodników wileńskich uzy- 
skano następujące wyniki: 

W ogólnej punktacji biegu i skoków do 
kombinacji pierwsze miejsce zajął ZAJEWSKI 
(Wilno) 449.011 punktów, skoki 24 i 23.5. 
Drugi był LAKMAN (Wilno) 415.45 puaktów 
skoki 24.5 i 22. Trzeci Gruzitis (Łotwa) — 
389.9 punktów, skoki 24 i 24 z upadkiem — 
Czwarty STANKIEWICZ (AZS Wilno) 260.95 
skoki 22 i 23. 

W konkursie otwartym skoków naszym za 
wodnikom nie wiodło się. Techniczne braki 
skoczni oraz fatalne warunki śnieżne wpłynęły 
na to, że pomimo brawury i doskonałego sty 
łu, większość skoków połączona była z upad- 
kiem. Pierwszym był Łotysz Zarins 273 punk: 
tów. Stankiewicz zajął dopiero czwarte miej- 
sce z 209 punktami. 

W biegu na 18 km. pierwsze miejsce zajął 
Riekstins 1 g. 31 m. 37 s., drugi Łabuć — 1. 

©. 31 m. 59 s., trzeci Kanep (Łotwa) 1,38,12. 
Bieg pań 8 km. Zwyciężyła bezapełacyjnie 

Ławrynowiczówna (Wilno) 56 m. 29 s. , pozo 
stawiając daleko w tyle resztę zawodniczek. — 
Druga była mistrzyni Łotwy Ciekurs 1 godz. 
1 min. 51 sek. Trzecia Martinson 1 g., 3 mia. 
28 sek. 

Publiczności zebrało się naogół dużo. Na 
zawodach obecny był poseł Rzeczypospolitej 
p. min. Beczkowicz. 

* * k 

Możemy być dumni. Wilno stałe przez ceir 
tralne władze sportowe niedoceniane, odsuwa- 
ne w cień i b. często wręcz ignorowane, zda- 
ło egzamin. W spotkaniu z najlepszymi narcia 
rzami Łotwy (państwa całego, a nie Rygi tyl- 
ko) odniosło szereg sukcesów, przyczem Wi!'- 
no reprezentowane było przez jeden tylko klub 
— „Ognisko“, jeśli nie liczyć Stankiewicza 
(AZS), który w zawodach tych nie odegrał 
czołowej roli. 

  

  

Za kordonem Białorusi Sowieckiej 
FRONTEM DO... KONIA. — JESZCZE O DOSTAWACH I „KULAKACH“. —GŁODNI LUMINARZE OŚWIATY — :- 

NOWI SZKODNICY „FAŁSZYWI NACJONALIšCI“ 

Wychwalane wyniki „pięciolatki* w czte- 
ry lata — fatalnie były przereklamowane.. Owo 
uprzemysłowienie, zmechanizowanie — okazało 
się wierutnem bałamuctwem. Wprawdzie tu 
i ówdzie zaopatrzono w traktory co znaczniej 
sze kolektywy, dostarczono po kiłka żniwiarek, 
lecz okazały się te maszyny do niczego. Po ro- 
ku pracy — wszystkie maszyny wyriagają 
gruntownego remontu. Starannie opracowany 
plan remontu zawiódł. Wyremontowano coś 
17 proc. Na wiosnę — nie będzie czem pol 
obrabiać. Nagwait tedy przestawia się psychi- 
kę ludności. Od mechanizacji — do dawnych 
środków pracy. Od traktorów -— do koni. Roz- 
legi się zew: „Frontem do konia*. już się po- 
sypały denuncjacje w prasie od „sielkorespon- 
dentow“ o niedoglądzie koni w  poszczegól- 
rych kolektywach, wynaleziono setki leniów, 
darmozjadów, szkodników, którzy nie pielę: 
gnowali należycie sowieckiego konia. Tak więc 
koń, do niedawna lekceważony, pogardzańy, 
jako siła robocza, pociągowa — odzyskuje da- 
wne znaczenie. Oczywiście nadejdzie wiosiia, 
pora pracy w polach, dopiero wówczas iumina- 
rze partyjni obejrzą się, że niema pługów, broń 
i t.p. obliczonych na konie. — Przecież do- 
stosowywano te narzędzia do traktorów. I koń 
znów okaże się bezużyteczny. Powstaną nowe 
odłogi, zwiększą się pustki w kooperatywach. 
Zwiększy się nędza. 

A tu tymczasem, coraz to mowi powstają 
szkodnicy. Coraz to nowe świństwa wyłażą 
przy dostawach. Okazuje się, że nie tylko przy 
dostawach Inu, ziemniaków, zbóż były naduży- 
cia. Tak np. nie wykonano planu. dostaw mle- 
ka. Miasta i ośrodki fabryczne pozostają bez 
mleka, Śledztwo. Trzeba wykryć szkodników. 
Wreszcie drobniutkiemi trzcionkami w „Rabo- 
czim* (z dnia 30 stycznia r.b.) podaje się wia- 
domość krótką, lecz wielce wymowną, ze w 
rejonowych związkach kooperatyw rozkradzio- 
no: goreckim 7,589 litrów mleka, 242 klg. ma- 
sła, 729 klg. sera; orszaūskim 340 klg. masig: 
i 1200 klg. sera, zaś w boguszewskim wiej- 
skim oddziale 500 litrów 'mleka i td. — A 
więc chłop daje, od chłopa wydziera się ostat- 
ki po to, by w kolejnych instancjach ustroju 
sowieckiego rozkradano. Okazuje się, że zło- 
dziejami są ludzie, legitymujący się biletami 
partyjnemi. Tu i ówdzie rzekomi „kułacy* w 
kolektywach, zadenuncjowani przez „sielkorow“ 
wyłażą z więzień, uniewinnieni przez sowieckie 
prokuratury i grzmocą po łbach swoich prze- 
śladowców. Zamieszanie. Trzeba dla podtrzy- 
mania fasonu dalej wrzeszczeć, że „Kułactwo* 
prowadzi swoją destrukcyjną robotę. Uniewia- 
nieni wędrują znów za kratki. 

W tym chaosie szkołnictwo sowieckie za- 
czyna podnosić raban. Niema! wszyscy nauczy- 
ciele wiejscy przymierają . głodem. Łażą ud 
chłopa do chłopa i żebrzą o kawałek chleba. 
Szkolnictwo sowieckie bowiem jest tak posta- 
wione, że każdy sielsowiet (sołectwo) musi 
swoim kosztem utrzymać szkołę i nauczycie- 
la. — Jak tam jest z lokalem dla szkoły, opa- 
łem, pomocami — to już i mówićnie potrzeba. 
Dość tego, że nauczyciele w szkołach zmienia- 
ją się po cztery razy do roku. Kolektywy nie 
dostarczają nauczycielom produktów  žywno- 
ściowych, gdyż same są bez chleba. — Wszyst 
ko o ten chleb się rozbija. 

Na tem też tle zarysowuje się w sowietach 
sylwetka nowego szkodnika „fałszywo-nacjona- 
listy". Oto na zebraniach w całej Mińszczyźnie 
podnoszą się głosy, że wywozi się z kraju pro- 

  

LISTY DO MŁODEGO POETY 
Bogata korespondencja R. M. Rilkego uka- 

zuje się obecnie nakładem  „Insel-Verlag" w 
Lipsku; dotychczas wydano trzy tomy. Autor 
„Maltego“ posiadał zupełnie niewspółczesny, 
genjalny dar pisania listów, to też, pomijając 
ich znaczenie autobiograficzne, stanowią one 
wspaniałą pozycję w twórczości poety. Tłu- 
macz Rilkego Witold Hulewicz przygotowuje 
wybór ich w przekładzie polskim. 

il. 
Paryż, 17 lutego 1903. 

..Pyta pan, czy pańskie wiersze są 

dobre. Pyta pan mnie. Przedtem pytał 

pan innych. Posyła je pan do pism. Po- 
równywa je pan z innemi wierszami —i 
niepokoi się, jeśli pewne redakcje odrzu 
cają te próby. 

Otóż (skoro mi pan pozwolił, abym 
radził) proszę, aby pan dał spokój temu 
wszystkiemu. Patrzy pan nazewnątrz, a 
tego nadewszystko teraz nie powinien 
pan czynić, Nikt panu radzić i pomóc 
nie może. 

Jeden jest tylko sposób. Musi pan 
wejść w siebie. Zbadać powód, który pa 
nu pisać każe; sprawdź pan, czy rozcią 
ga on korzenie w najgłębszem miejscu 

twego serca, wyznaj pan przed sobą, 

czybyś umrzeć musiał, gdyby ci nie wol- 

no było pisać. To nadewszystko: spytaj 

sam siebie wi najcichszej godzinie swo- 

jej nocy: czy ja mus z ę pisać? Do- 

kopuj się w sobie głębokiej odpowiedzi. 

A gdyby ta odpowiedź miała być twiez- 

dząca, jeśli panu wolno będzie na spot- 
kanie tego poważnego pytania wyjść z 
mocnem i prostem „muszę* — wów 

czas niech pan życie swoje zbuduje we 
dług tej konieczności; życie pańskie aż 

wgłąb, w najbardziej obojętną i drobną 

godzinę, musi stać się znakiem i świa- 
dectwem tego popędu. 

Potem zbliż się pan do natury. Potem 
spróbuj, jak jakiś pierwsży człowiek, po 

wiedzieć, co widzisz i przeżywasz i 

miłujesz i tracisz. Nie pisz pan wierszy 
miłosnych; omijaj zrazu te formy, które 

są nazbyt biegłe i pospolite; te są naj- 
trudniejsze, bo potrzeba wielkiej, bardzo 
dojrzałej siły, aby dać coś własnego tam 
gdzie w nadmiarach zjawiają się dobre, 
a poczęści świetne tradycje. Uciekaj pan 
przeto od powszechnych motywów do 
tych, które panu daje . własny pański 

dzień powszedni; przedstawiaj swoje 
smutki i życzenia, przemijające myśli i 
wiarę w jakoweś piękno — przedstawiaj 
to wszystko z żarliwą, cichą, pokorną 
szczerością, a używaj do wyrażania się 
rzeczy swego otoczenia, obrazów swoich 
snów i przedmiotów swojego wspomnie 
nia. Jeżeli własny dzień powszedni wy- 
daje się panu ubogi, nie oskarżaj go; о- 
skarżaj siebie, powiedz sobie, że nie je- 
steś dosyć poetą, by przywołać jego bo- 
gactwa; dla tworzącego bowiem niema 
ubóstwa, ani żadnego ubogiego, obojęt- 
nego miejsca. Gdyby pan był nawet w 
więzieniu, którego Ściany nie dopuściły- 
by do twóich zmysłów żadnego ze szme 
rów świata — czy nie miałbyś wówczas 
jeszcze dzieciństwa, tego rozkosznego, 
królewskiego bogactwa, tego skarbca 
wspomnień? Zwróć pan w tę stronę u- 
wagę. Spróbuj pan wyłowić zatopione 
sensacje tej rozległej przeszłości; osobi - 
stość pańska umocni się, samotność pań 
ska się rozszerzy i stanie się mieszka- 

niem o zmierzchu, obok którego wrzawa 
innych daleko przepływa. 

A jeżeli z tego zwrócenia się do wnę- 
trza, z tego zatopienia we własnym świe 
cie przyjdą w ie r sze, wtedy nie 
będzie pan myślał o pytaniu kogoś, czy 
sąto.dobre wiersze. Nie bę- 
dzie pan również usiłował zainteresować 
temi pracami redakcyj; będzie pan ba- 
wiem widział w nich swoją kochaną wła 
sność przyrodzoną, część i głos własne- 
go życia. Dzieło sztuki jest dobre, jeśli 
powstało z konieczności. W tym rodzaju 
jego pochodzenia tkwi jego wyrok: in- 
nego niema. Dlatego, szanowny panie, 
nie umiałem dać panu innej rady poza 
tą jedną: wejść w siebie i zbadać głę- 
bie, z których wypływa pańskie życie; u 
jego źródła znajdzie pan odpowiedź na 
pytanie, czy pan tworzyć mu si. 
Przyjmij ją pan tak, jak ona brzmi, nie 
tłumacząc. Może okaże się, że jest pan 
powołany, aby być artystą. Wówcżas 

"bierz los na siebie i dźwigaj ciężar je- 
go i wielkość, nie pytając nigdy o na- 
grodę, która mogłaby przyjść zzewnątrz. 
Twórca bowiem musi być światem w 
sobie i wszystko w sobie znajdywać 
i w naturze, do której przystał. 

Może jednak i po tem zejściu w 
siebie i w swoją samotność będzie pan 
musiał zrezygnować z tego, by stać się 
poetą; (wystarcza, jak powiedziałem, 
odczuwać, że mogłoby się żyć bez pisa- 
„nia, aby nie mieć wogóle prawa pisać). 
Ale i wówczas to wejście w siebie, o 
które pana proszę, nie będzie daremne. 
Życie pańskie w każdymbądź razie od 
tej chwili znajdzie własne drogi, a iżby 
to były dobre, bogate i dalekie drogi, 
tego życzę panu bardziej, niż powie- 
dzieć mogę... 

dukty do centrum Rosji, a miejscowa ludność 
pozostaje bez żywności i brak w kooperaty- 
wach najniezbędniejszych artykułów. jest to 
rzecz zrozumiała, że np. Białorusini zarzut ten 
wytaczają wiadzom centralnym; skoro sani po- 
czynają głodować, wydaje się im krzywdą za- 
bieranie i wywożenie żywności do Moskwy 
lub Leningradu. Z drugiej strony władze sowiec 

kie potępiają to stanowisko, jako 
nacjonalizm". ‚ 

Jest to jeszcze jeden fakt, że wszystko, co 
broni swoich interesów, wszystko, co domaga 
się jakiejkołwiek sprawiedliwości w Sowietaca 
— uznane jest za „szkodliwe* i— zależnie od 
okoliczności — nadaje się mu odpowiednio 
spreparowaną nazwę. Veg. 

„tałszywy—- 

  

Ogólnopolska pielgrzymka 
inteligencji i akademików do Rzymu 

Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej »- 
raz Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Aka- 
demickiej „Odrodzenie* z racji ogłoszenia „Ro 
ku świętego* przez papieża Piusa XI urządza 
pielgrzymkę do Rzymu w okresie świąt Wiel- 
kiejnocy. 

Dotychczas protektorat przyjęli: JE. ks. kar 
dynał Kakowski, JE. nuncjusz Marmaggi, JE. 

ks. arcybiskup Teodorowicz, JE. ks. arcybiskup 
Jałbrzykowski i JE. ks. biskup Fulman. 

W pielgrzymce mogą brać udział: 1) stu- 
denci i studentki wyższych uczelni, 2) człon- 

kowie Związku PIK., 3) osoby posiadające 

wyższe wykształcenie uniwersyteckie i "ich 

rodziny. R 
Koszty całej pielgrzymki wynosić będą dla 

studentów w granicach 300 — 330 zł., dła o- 

sób pozostałych 420 — 450 zł. W tem mie- 

szczą się opłaty paszportowe i kolejowe, oraz 

mieszkanie i utrzymanie w Rzymie. Szczegó- 

łowych informacyj zasięgnąć można w sekre- 
tarjacie Związku Polskiej Inteligencji Katolic- 
kiej (Warszawa, Senatorska 31 tel. 706-55) w 
godzinach biurowych 10 — 3 p. p. stamtąd 
też rozsyłane będą okólniki informacyjne za- 
wierające szczegółowe dane. 

Termin wyjazdu pielgrzymki do Rzymu wy 
znaczono na dzień 10 kwietnia. Trwać ona bę 
dzie 12 — 14 dni. W powrotnej drodze pie! 
grzymka zwiedzi Assyż i Wenecję.— Zapisy 
będą przyjmowane do dnią 15 marca. Do tego 
również terminu biorący udział w pielgrzymce 
winni złożyć pierwszą opłatę w wysokości 150 
zł. pozostałą sumę należy wpłacić do dnia_ 3 
kwietnia rb. Wpłaty należy  uskuteczniać ua 
konto PKO nr. 5999 (Komitetu wykonawczego 
SKMA „Odrodzenie* — adres: Krak. Przedmie 
ście 7 m. 15, Warszawa) lub bezpośrednio w 
sękretarjacie Zw. PIK. (Senatorska 31). 

Oszukańcza afera „przewodników'” do Rosji 
WILNO. — Władze policyjne zlikwidowały 

szajkę oszustów, którzy pod pretekstem prze- 

prowadzania „emigrantów* do Rosji Sowiec- 

kiej dopuszczali się oszustw. Oszustwa te po 

legaiy na tem, że przewodnicy pobierali od 

swych klientów pieniądze, wyprowadzali ich 

w pole, kazali czekać, zanim powrócą z prze- 

rr iii 

GOPŁO 

wodnikami fachowcami i ulatniali się. 

W ten sposób oszukano ostatnio kilku wil 

tian, którzy wywiezieni zostali przez OSZu- 

stów do Wilejki i Rakowa. 

Aresztowanych oszustów przekazano do dys 

pozycji miejscowych władz sądowo - śled- 

czych. 3 

  

  

UI. 
Viareggio pod Pizą 

5 kwietnia 1903. 
..Pragnę panu rzec dzisiaj tylko je- 

szcze dwie rzeczy: 
Ironja: 
Nie pozwól, aby zawładnęła tobą, 

przedewszystkiem w momentach nie- 

twórczych. W twórczych momentach 

spróbuj się nią posługiwać, jako jednym 

jeszcze środkiem do chwytania życia.Czy 

sto użyta i ona jest czysta i nie trze- 
ba jej się wstydzić; a jeśli czujesz się z 
nią zbyt zażyle, łękasz się rosnącej pou 
fałości z nią, wtedy zwróć się ku wiel- 
kim i poważnym przedmiotom, wobec 
których ona staje się małą i bezradną. 

Szukaj głębi rzeczy, tam ironja nie scho 
dzi nigdy, — a jeśli tak dojdziesz na 
skraj wielkości, przekonaj się zarazem, 
czy ten sposób pojmowania wypływa z 
konieczności twej istoty. Pod wpływem 
rzeczy poważnych bowiem ironja albo z 
ciebie opadnie (jeżeli jest czemś przy- 
padkowem), albo też (skoro naprawdę 
jest wrodzona) spotężnieje na poważne 
narzędzie i wejdzie w szereg Środków 
któremi będziesz musiał tworzyć swoją 
sztukę. 

A druga rzecz, którą chcę panu dzi- 
siaj opowiedzieć, jest ta: 

Z wszystkich moich książek nieliczne 
tylko są mi niezbędne, a dwie mam na- 
wet zawsze wśród swoich rzeczy, gdzie- 
kolwiek jestem. Są i tu koło mnie: Bib- 
|ja— i książka wielkiego duńskiego pi- 
sarza, który nazywa się Jens Pe- 

ter Jacobsen. Przychodzi mi 

na myśl, czy pan zna jego dzieła. Może 

pan je łatwo zdobyć... Postaraj się pan o 
tomik „Sześć nowel“ J. P. Jacobsena i 
o jego powieść: „Niels Lyhne'* — i roz 
pocznij z pierwszego tomiku pierwszą 

  

   

nowelę, która zwie się „Mogens*. Cały 
"świat nawiedzi pana, szczęście, bogac- 
two, niepojęta wielkość całego Świata. 

Żyj pan przez jakiś czas w tych książ- 

kach, ucz się od nich, co się panu wyda 

je godne uczenia, ale przedewszystkiem 

kochaj je. Ta miłość odpłacona ci będzie 

po tysiąc, tysiąc razy — i jakiekolwiek 

będzie życie twoje, pewien jestem, że 0- 

na iść będzie przez tkankę twojego sta- 

wania się, jako jedna z najważniejszych 
nici pośród nitek twoich doświadczeń, 

"rozczarowań i radości. 
Jeżeli mam rzec „od kogo dowiedzia- 

łem się czegoś o istocie tworzenia, o je- 
go głębi i wieczności, to dwa tylko mo- 

g; wymienić nazwiska: Jacobse- 

n a, wielkiego, wielkiego . poety — i 

Augusta Rodina, rzeźbiarza, 

który równych sobie nie ma pośród 

wszystkich AREA dzisiaj żyjących. 

Viareggio pod Pizą. 
23 kwietnia 1903. 

...Proszę jak najmniej czytać estetycz 

no - krytycznych rzeczy, — są to albo 
poglądy partyjne, skamieniałe i w swej 

bezdusznej zatwardziałości bezsensowne, 

albo są to zręczne gry Słów, przy któ- 
rych dziś jeden pogląd wygrywa, a jutro 
przeciwny. Dzieła sztuki mają niezmierną 
samotność i krytyką najmniej można 
ich dosięgnąć. Tylko miłość może uchwy 
cić je,i trzymać i sprawiedliwą być 
wobec nich. 

Za każdym razem niech pan przyzna- 
je rację sobie 1 swemu uczuciu, 
wobec każdej takiej rozprawy, każdego 
omówienia lub wstępu; jeżeli pan nie 

będzie miał słuszności, to naturalny 
wzrost pańskiego życia wewnętrznego 

zaprowadzi pana powoli i zczasem do 

innych zrozumień. Sądom swoim pozo- wionym i 

W WIRZE STOLICY 
PSYCHOLODZY BADAJĄ DZIECI 

Staś Zaremba opowiedział sędziom, co wi- 

dział krytycznej nocy. Ponieważ zeznania jego 

5а jasne i stanowczo stwierdza, iż poznał Gor 

gonową wymykającą się z pokoju Lusi — więc 

obrona wysunęła wniosek: niech psychjatrzy i 

psychologowie zbadają Stasia, to napewno wa 

rjat 1 idjota. Sąd roztropnie 'nie dopuścił psy- 

chologów, psychjatrzy wystarczą, by zrobić 

zamieszanie, wiadomo. że wedle nich nikt nie 

jest spełna rozumu... 

Jeden psycholog jest bardzo niebezpieczny, 

kilku. — są nieszkodliwi. 

W pewnej szkole powszechnej sprowadzo- 

no rutynowaną  psychologiczkę, by zbadała 

dzieci. Testy, pytania, kwestjonarjusze — wszy 

stko było w robocie. Wynik opłakany, dzieci 

osiągnęły od 50 do 80 punktów, czyli granice 

debilizmu, poniżej 60, to już zdeklarowane głu 

ptaki. Normalne dziecko winno mieć 100 pun- 

któw. jedna z nauczycielek ujrzała z żałością, 

iż jej prymus, najzdolniejszy uczeń — 13-letni 

Staś otrzymał zaledwie 68 punktów. Głupowa- 

ty! a ona mu stawiała same piątki i miała za 

fenomena. „„— To być nie może* — pomyśla- 

ła i posłała Stasia do instytutu psychoiogicz- 

nego, gdzie został zbadany przez jeszcze ruty- 

nowaiszą psychologiczkę. 

* Wynik: Staś otrzymał 118 punktów! 
Testy były te same, Staś odpowiadał tu i 

tam jednakowo, ale ocena była zupełnie inna. 

Np. na pytanie: jaka jest różnica między pre- 

zydentem a królem? Staś odpowiedział: —pre- 

zydent jest na parę lat, król dożywotnio, pre- 

zydentem może być każdy, król jest zwykłe 
dziedziczny, król ma większą władzę. 

Za te wywody pierwsza psychologiczka po 
stawiła Stasiowi minus, druga plus. Czemu mi 

nus? A bo u Termana są przykłady dobrych 
odpowiedzi: trzeba wspomnieć o pariamenta- 

ryzmie, woli ludu, głosowaniu... Tępy psycho 

log, trzymając się tępego Termana, robi z każ 

dego tępaka. 

Niczego nie dowodzą te fidrygałki psycho- 

logiczne. Rozkłada się przed 4-letniem dziec- 

kiem dużo okładek różnokolorowych i mó- 

wi: — znajdź prędko, pod którą jest obrazek 

dostaniesz cukierka! Po kilku razach dziecko 
stwierdza, że obrazek jest zawsze pod czerwo 

ną okładką i -15 razy z rzędu bez namysłu 

chwyta za czerwoną. 

Dziecku 10-letniemu też się kładzie obrazek 

stale pod czerwoną okładkę i każe szukać. 

Znajdzie raz, drugi — 15 razy zaczyna od co- 

raz to innej okładki, pod koniec dopiero zaglą 

da do czerwonej. 

Więc co? czteroletnie mądrzejsze od dzie- 

sięcioletniego? Nic podobnego, odwrotnie, star 

sze dziecko nie podejrzewa dorosłego, by był 

tak głupi, i stale pakował obrazek w to sa- 
mo miejsce, jest pewne podstępu i dlatego 

stale próbuje innej okładki. Ale dlaczego po- 

dejrzewać dorosłych 0 przebiegłość, kiedy 

właśnie postępują jak głupcy. Więc może jed- 

nak czteroletnie są rozsądniejsze i  trzeźwiej 

patrzą na sprawę? 

Otóż to, w rezultacie doświadczenie to nie 

prowadzi do żadnych wniosków i nic nie ob 

jaśnia. - Karol. 

Nowy sposėb rozgrywek 
o puhar Davisa 

Międzynarodowy: Ziw. Teniisowy  prze- 
prowadził referendum wśród związków 
państwowych w! sprawie zmiany, systemu 
rozgrywek o puhar Davisa. 

Referendum zadecydowało o zmianie 
systemu dotychczasowego. Wobec tego sy- 
stem następnych mozgrywek, rw roku 1934 
przedstawiać się będzie następująco: 

(W sfirefie europejskiej. Czterej półfi- 
naliści tegorocznych rozgrywek lo puhar 
wichodzą automatycznie do! ćwierćfinału — 
nożgrywek w 1934 roku. IPaństwa, które do 
tegorocznych półfiniałów mie wejdą roze- 
grają na jesieni b. r. rozgrywki elimina- 
cyjne celem wyłonienia z pośród siebie 
czterech majlepszych państw. Te cztery 
państwa oraz wspomniani wyżej czterej 
półfnaliści puharu 1933 r. rozegrają na 

wiiosnę 1934 mecze 0: pierwsze miejsce w 
strefie uropejskiej. 

Już w dniu 20 czerwca: tego roku od- 
będzie się w Pamyżu losowanie państw, 
które miie wejdą do półfinałów. tegoroczne- 
go puharu Davisa, a które przeto na jesie- 
mi b. r. staną do rozgrywek eliminacyjnych 

staw pan ich własny, cichy, niezmącony 
rozwój, który iść musi głęboko z wnę- 
trza, jak każdy rozwój, i nie może być 
niczem naglony ' ani  przyšpieszany. 
W szystko w tem, aby donósić, a 
potem rodzić. Każdemu wrażeniu, każde- 
mu zarodkowi uczucia pozwolić wypeł- 
nić się całkowicie w sobie, w ciemni, w 
niewypowiedzianem, w nieświadomem,, 
w rozumowi własnemu niedostępnem — 
i z głęboką pokorą i cierpliwością wy 
czekiwać godziny narodzin nowej jasno- 
Ści: to tylko znaczy żyć artystycznie: w 
rozumieniu i w twórczości. | 

I niema tam mierzenia czasem, tam 
nic nie znaczy żaden rok, a dziesięć łat 
jest niczem. Artystą być, to znaczy: nie 
rachować, ani liczyć;. dojrzewać, jak 
drzewo, które soków swych nie nagli i 

ufnie stoi w burzach wiosny, bez lęku, 
że po nich mogłoby nie przyjść lato. O- 
no przyjdzie. Ale przyjdzie tylko do cier 
pliwych, którzy są, jakby wieczność le- 
żała przed nimi, tak beztrosko cisi i 
przestrzenni. Uczę się tego codziennie, u- 
czę się w cierpieniach, którym wdzięcz- 
ny jestem: cierpliwość jest 
wszystkiem... 

Iv. 
Rzym, 29 pażdziernika 1903. 

..Do Rzymu przyjechaliśmy mniej - 
więcej sześć tygodni temu, w, czasie, kie- 
dy był jeszcze owym pustym, upalnym, 

tebrą osławionym Rzymem, a ta okolicz - 
ność razem z innemi praktycznemi trud- 
'nościami w urządzeniu się sprawiła, że 
niepokój dokoła nas nie chciał się skoń- 
czyć, a obcość leżała na nas całym cię- 
żarem bezdomności. Do tego dodać je- 
szcze trzeba, że Rzym (jeśli się go je- 
szcze nie zna) w pierwszych dniach dzia 
ła przygnębiająco smutno: owym nieoży- 

mętnym nastrojem  muzeal-
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' Tydzień sportow 
Zawody narciarskie harcerzy w N.-wilejce 

BŁĘKITNA JEDYNKA ZWYCIĘŻYŁA W OGÓLNEJ PUNKTACJI 

W. sobotę rozpoczęły się w N. Wilejce 
dwudmiowe zawody narciarskie o mistrzo- 

stwo wileńskiej chorągwi harcerskiej. — 

Mimo  stosunikowo złe warunki atmo- 

sferyczne zgromadziły. one znaczną 

W pierwszym dniu: zawiodów. do biegu 
ołowego (zespół 4 zawodnilków)  sta- 

lo ezżernaście zespołów przyczem dwa 
ście ukończyło bieg. Zwiyciężył, jak już 

podawaliśmy wczoraj, zespół Błękitnej Je- 
dymki Wileńskiej 'w czasie 1 g. 3 m. 4 sek, 
(skład drużyjnty: Grodzicki, Nagurski, Ju- 
rik, German). 

Drugie miejsce zajął zespół  Czamuej 
Trzynastki (1 g. 6 m. 4 sek.), trzecie — 
Głębockiej Jedynki (1 g. 7 m. 54 s.). — 
tzwarte — Błękitnej Jedyniki. ° 

Wdrugilma dniu do biegu indywidual- 

nego i na: odznakę na 12 kim. stantowało 80 

zawodniików bieg ukończyło 50 zawodni- 
ków. Właruniki śnieżne b. złe. 

Pierwsze miejsce uzyskał  łukasze- 
wicz Kazimierz I drużyna w Stolpcach 1 
g. 12 m. 05 s., drugie Rozeniberg Wacław— 

I święciańska l g. 18 m. 54 sek. trzecie — 
Stasiewicz Czesław I święciańska, czwarte 
Krasowski Kazimierz — Jedenastka wileń- 
ska. 

Ogólna punktacja dwuch dni: 

Błękiina Jedynka Wileńska 18 punktów 
Czainnia Tnzyniastka 12 pkt., I święciańska 

9 pkt., Głębokie 8 pkit., Stołpce 6 pkt., Ba- 
ramowicze 4 pkit. 

Odznakę hareerską uzyskało 

zawodników . 

Orgamizacja zawodów: sprawna. 

tylko 14 

Narciarsko - strzeleckie zawody hufców szkoln. 
Staraniem Komendy Obwodu P. W. 1 

p. p. Leg. zostały przeprowadzone zawo- 

dy narciarsko - strizeleckie o mistrzostwo 
hufców: szkolnych na. rok 1932/33 — bieg 
patrolowy 12 km. ze strzelaniem, 

W zawodach powyższych, jako pierw- 
szych tego rodzaju ma terenie hufców 
sźkolmych p. w., wzięło udział 14 pattroli 

hufców szkół średnich, ogólmokształce- 
cych i zawodowych, uzbrojonych w karabi- 
my, ładowinice (10 maboi na każdego pa- 
tnolowca) i obciążonych plecazami ponad 
5 kg. 

Na wymiik zawodów złożyły. się nie- 
tylko umiejętność opanmowamia jazdy na 
mamtach, lecz także ilość trafionych strza- 

łów do figur (popiersie na ocilezłości 100 
mir.) po przebyciu trasy 8 i pół klm. za 
co odliczono. 'określoną ilość czasu. 

1-sze miejsce zdobył patrol hufca gimn. 
im, Ad. Mickiewicza w składzie: Paszkie- 
wiez, Aleksamdnowicz, Przesięcki i Perłow- 
ski 'w ezasie 1 godz. 3 m. 27 .., 2-gie pat- 
rol hufca gimn. im. J. Lelewela w skła- 

dzie: (Pietrow, Mielnik, Byehow.ec i Sucho 

dolski — w czasie 1 godz. 3 m. 30 s. 

3-cie miejsce zdobył patrol hufca gimn. 
im. Zygmunta Augusta w czasie 1 g. 14 m. 
10 + 

Dwa zespoły zostały zdyskwalif:kowa- 
ne za niespontowe zachowanie, dwa za nie- 

regulaminowe obciążenie (brak wagi), — 
jeden za rozciągnięcie się na mecie. 

"Trasa biegu zupełnie dobra. Wyradsów 
żadnych w czasie bicgu nie było. Zawoda- 
mi kienowal por. R. Lipezyūski w/z Ko- 
mendanta Obwodu P, W. 1 p. p. Leg. 

Narciarze warszawscy w Wilnie 
IW pogonii za śniegiem, słońcem i pięk- 

nym krajobrazem przyjeciaii wczoraj — 
mieszkańcy Warszawy do Wilna. Przyje- 
chała spora grupa . o różnych wymaga- 
niach. Jedni spragnieni prawdziwych wra- 
żeń narciarskich, drudzy przyjechali po 
wrażenia wogóle. Jechali całą noe; pociąg 

——O00———- 

W kilku wierszach 
W dnilach 18 i 19 marca mw. b. odbędzie ^ 

się turmiej propagamdowy siatkówiki mie- 
Szanej. Zgłoszenia, należy składać do dnia 
15 marca r. b. na ręce sekretarza Wil. O. 
Z. ©. S. wraz z wpisowem iwynoszącem 1 
2. od zespołu. 

Kluby, które zgłoszą więcej niż 1 zespół 
muszą bezpośrednio (przed zawodami podać 

ma blamkiecie klubowym skład każdego 
zespołu wraz z rezerwą. 

* 

Wydział Gier i dyscypliny Okr. Zw. 

Gier Sportowych udzielił magany iczłoniko- 
"wi Makabi — Wekslenowi za wystąpienie 
w barwach ZAIKS'u. Kierownictwo tegio 0- 
statniego otrzymało też naganę. 

* * 4 

Polski Ziw. Pilki Niożnej ustalił 
program (prac swego 

* * 

już 
objazdowego trene- 

ra p. Marjana Spojdy. Trener gościć bę- 
dzie w Wilmie pnzez dwa miesiące: od 1—30 
kwietnia p. Spojda prowadzić będzie tre- 
ning drużyn| wileńskich, a od 1 — 31 ma- 
ja przeprowadzi kurs dla przodowników 
piłkarskich. 

    

w Be a 

Nym, którym oddycha; ową obiitošcią 
Wydobytych i mozolnie podtrzymywa- 
nych przeszłości (któremi żywi się jakaś 
małą teraźniejszość) ; owem bezgranicz- 
nem, przez uczonych i filologów wspo- 
Maganem, a przez notorycznych podróż- 
nych naśladowanem przecenianiem wszy 
stkich tych zniekształconych i  popsu- 
tych rzeczy, które przecież w gruncie są 
tylko przypadkowemi resztkami innych 
czasów, i jakiegoś życia, które naszem 
nie jest, i naszem być nie ma. Wreszcie, 
po tygodniach codziennej obrony, znajdu 
ie człowiek (choć jeszcze nieco zmiesza- 
ny) drogę do siebie samego i mówi so- 
bie: nie, niema tu więcej piękna niż 
gdzieindziej; wszystkie te przez pokole-* 
nia wciąż dalej podziwiane przedmioży, 
tękami rzemieślników poprawiane i uzu 

pełniane, nie znaczą nic, nie są niczem i 
Mie mają wcale serca ani wartości; — 

ale wiele tu jest piękna, ponieważ wszę 
jest wiele piękna. Nieskończenie peł 

ne życia wody idą po starych akweduk- 
tach do wielkiego miasta i na licznych 
placach tańczą po przez kamienne białe 

keis 1 rozlewają się szeroko w prze- 
basenach i szumią w dzień i 

GZ SWÓj szum ku nocy, która wiel- 
jest 1 gwiaździsta i miękka od 

tu parki, niezapomniane a- 

nioła wymyślone, sai Pi ne M obraz wody wdół а y zbudowane u 

w opadzie stopień a eko м OPIEŃ ze stopnia rodzące ak falę z fali i i jak talię Z fali. W takich wrażeniach sku 
pia się człowiek, dobywa napowrót sie- 
bie z pełnej wymagań wielkości, rozgada 
nej i paplącej (a jaka ona rozmowna!), 
RZ powoli uczy się poznawać te bardzo 

nieliczne rzeczy, gdzie trwa wieczystość, 
бга kochać, i samotność, w której ci- 
0 uczestniczyć można... 

  

o zabarwieniu 'towamzysko - bsidgowym 
miał już pewien| nastrój. Przeniósł się on 
na teren schroniska — bufet nerbata, - 
knupnik miały powodzenie. 

‚ O wyczynach uancianskich  trudiw 
coś konkretnego powiedzieć. Różnolity po- 
ziom uczestników nie pozwolił ma zorga- 
nizowamie dalszej wycieczki. Zresztą pe- 

i nienajlepsze warunki śnieżne pod- 
nie imprezy, która mimo wszy 

1 iiezyč do udanych. 
Goście z Warszawy poznali w ciągu 

dnia pięknie okolice (Wilma, (Poznali ma- 
sze miasto z jeszcze jednej dobrej strony, 
ze strony możliwości turystyczno - nax- 
cianskich. Szkoda jedniak, że trochę zapó- 
źmo, bo miewątpliwie po pilenwszej ekspz- 
dzie ze stolicy, nastąpiłyby inne. 

Cieszyć się jedniak należy, że Warszawa 
nastawiona dotychczas wyłącznie na Za- 

Kkopame zmieniła kierunek i dowiedziała 
się, że można przyjemnie spędzić czas na 
nartach i w Wilnie. 

   

  

SKŁAD ZARZĄDU 0.Z.B. W WILNIE 

iPrezes ppłk. Iwo Giżycki, I v.-prezes 

radca Bolesław Michajłow, II v.-prezes 

mjr. dpl. Drotlew Jozef, sedkretarz red. 
Jarosław Nieciecki, skarbnik st. sierż. 
Miecz. Nesterowicz, przew. WS. por. Ja- 
ikubianiec, przew. WSS  Trójecki, kmoni- 

ikamz idoktor Scheu, gospodarz Brun, kapi- 
tami związkowy: Miecz Nowicki. — Komi- 
sja rewizyjna: por. Stasiłowicz, Wierzbie 
ki, Cukiernik. 

    

МОН OBYWATELI 
a więc co trzydziesty obywatel Państwa składa swe oszczędności 

©, A Ty? 

Obrót roczny P.K.O. wyniósł w roku 1932 

23 AILJARDY ZŁOTYCH? 
P. K. 6. jest osobą prawną | ustawowo gwarantuje 

swym klijentom tajemnicę wkładów. 

PAB YE III ORAS VITA, 
    

  

“V. 
Rzym, 23 grudnia 1903. 

„„A jeśli ciężko panu będzie i męczą 
co myśleć o dzieciństwie i o łączącej 
się z niem prostocie i ciszy, jako, że 
wierzyć pan już nie może w Boga, któ- 
rego wszędzie tam jest pełno, — to рго- 
szę zapytać siebie, drogi panie, czy też 
pan Boga naprawdę zgubił? Czy nie jest 
raczej tak, że pan Go nigdy jeszcze nie 
posiadał? Bo kiedyż to miało być? Czy 
myśli pan, że może Go utrzymać dziecko, 

Jego, którego z trudem dźwigają mężo- 
wie, a którego ciężar miażdży starców? 
Czy myśli pan, że kto Go ma naprawdę, 
mógłby Go zgubić jak jakiś kamyk, czy 
też nie sądzi pan również, że kto Go 
ma, ten już przez Niego tylko mógłby 
być zgubiony?. 

Skoro pan jednak pozna, że Go w 
dzieciństwie pańskiem nie było i przed 
tem też nie, — i skoro pan czuje z prze 

raženiem, że i teraz Go niema, м ] 
godzinie, kiedy o Nim mówimy, — co 
w takim razie uprawnia pana do uważa- 
nia Go za minionego, Jego, który nie był 
nigdy i szukać Go, jakby zgubiony 
był? A 

Dlaczego nie myśli an, że jest On 
Nadchodzącym, Idócy, Oi wieków jest z 
nami, że jest Przyszłym, że jest osta- 
tecznym Owocem drzewa, którego my 
liśćmi jesteśmy? Co pana wstrzymuje, 
by narodziny Jego odrzucić daleko w 
tworzące się czasy, a życie swoje żyć 
jak bolesny i piękny dzień w historji ja 
jiejś wielkiej brzemienności? Czy nie wi 
dzi pan, jak wszystko, co się dzieje. 
wciąż odnowa jest początkiem — i czy 
nie mógłby to być  ] e go początek, 
Skoro zaczynanie samo w sobie zawsze 
jest tak piękne? Skoro On jest Najdosko 
nalszym, czy rzeczy mniejsze nie muszą 

y 
Z wyprawy po słońce 

Swego czasu podaliśmy, że doskona! 
wileńscy sportsmeni, państwo  Grabo- 
wieccy wybrali się na trudną, lecz b. 
ciekawą wycieczkę narciarską w Peniny 
i Tatry. Obecnie drukujemy garść wra- 
żeń z tej wycieczki. 

Nareszcie chwila 'wolniego czasu do 0- 

pisania kiilku ciekawszych etapów wyciecz 
ki po naszych pięknych górach. 

Smucič się nam raczej należy, że ma- 
my ten wolny czas. A całe to zamieszanie 
w programie wycieczkowym spraiwiła zbyt 
wcześnie przybyła 'wiiogna. Od! dwóch dni 
mamy deszcz z najohydniejszą mglistą 
słotą. Śniegu nia przestrzeni Nowy Targ— 
Czorsztyn — Szczawniica — Nowy Sącz 
aż do graniie Krynicy — ani krzty. 

Wczoraj brmęliśmy po kostki w: błocie 
przełomem Dunajca, drapaliśmy się po gli 
nie i kamieniach z plecakami i martami ma 
Trzy Korony. 

Pomimo to — piękne sąPieniiny! 
Dobrnęliśmy do Szezawnicy nieczem 

cyganie, obłocemi: aż po czubki głów, (auta) 
zmarznięci i głodni, 

Do Krynicy musieliśmy, miestety, je- 
chać autem. 

Jutro odjazd do Worochty. 
nadzieja. 

Ale cóż tam zaczynać od: majgorszego, 
przecie takie bezśniieżne ocieplenie trwa 

zaledwie od dwóch dni, a przedtem, przez 

całe dwa: tygodnie, były same cuda. 
Zacznijmy więc od początku. 

Ostatnia 

A więc w: drogę! Plecaki na grzbiet, 

kijki w ręce i mio! 
Lecz zanim piękne góry, śnieżne szezy 

ty i wymarzone słońce, trzeba przejść 
zwykłą kalwarję, t. zn. Z4-godzinną jazdę 

dusznym, przegrzanym pociągiem. 
Już Ustroń, stacja docelowa ii Śniegu 

zaledwie 10 em. Tuż obok toru „przebi- 
jają“ golę łby kamieni, łyse polany i czar-- 
nie góry. 

Niema wady, jedziemy do Wisły, 
Co parę minut przystanki. Wyglądamy 

na prawo i lewo: cudne pagórki, porosłe 

wspaniałymi świerkami i o radości! śnie- 

gu coraz wiecej. Oto; najprawidę t. zw. Czani 
ją; szdzyt się gubi we mgle, na lewo 

winice. Oczy się rozbiegają i pomimo 

zmęczenia „ponosi w teren, 

Nareszcie Wisla. Zatrzymujemy się w 

pensjonacie „Piast” i czemipirędzej iw góry. 

Tegoż jeszcze dnia wylleźliśmy na Wyrch 

Oskalnity (762 m.). Mgła, ciemmio, żadme- 

go widloku. „Gdzież jegiti Stožek?“ — ру- 

tamy górala. „Zaš pėjdom paūstwo furt 

za ten Wyrd i za dwie godžin 'wiyjjdom na 

Stożek”. ‚ IPA 

iluż czwarta pp., zaczyna się ściem- 
niać, trudno, musimy wracać. 

WISŁA (428 m )—CZANTORJA (995 m.) 
Pobudka о 6 rano i w drogę. Szosą 

wzdłuż rzeki Wisły. Któżby uwierzył, że 

ta Królowa Rzek Polskich może być tak 

niedołężną, tak ubożuchną w wodę. Ale 
chociaż wody niesie mało — mesty posia- 

   

da przepiękne, nl i ilość ich jest napraw- (kr 
dę imponująca. 

Śnieg mośny, mirozu coś około 10 stop- 
ni, ale słońca brak. Narciarzy, bardzo ma- 
lo, matiomiast rowerzystów moc. 

Przechodzimy obok budynku szkoły 
powszechnej. Dzieci biegną ma nartach, 

książki w plecakach, (kijki zwykłe pa- 
tyczki, narty również [domowego wyroku 
— a jak jadą! Wszystko to zaczenwienio- 
ne od mrozu i wiatru, ręce bez okrycia. 
A wesołe to! Co chwila któreś pozdrawia 
dźwięcznym głosilkkiem „dzień dobry!" i 
już gna dalej. 

Nie zdążyliśmy się rozejrzeć, aż tu 
już st. Obłaziec, dalej więc, dalej, bo ma- 
my minąć jeszcze jedną st. Polanę i stam- 
tąd dopiero prowadzi droga. ma Czantorję. 

Równym krokiem, (trochę płaskiego bie 
gu i już Polana. Szukamy znakowania, ja- 
koś mie widać, ale widzimy górę, cóż tam 
tracić czas na. mozglądamie się po drze- 
wach. Idziemy własnemi drogami, mara- 

zie na deskach, potem podejście biegnie za 
ostro w górę, więc narty nia ramię i tak 

drapiemy się powoli, och, bardzo nawet 

powoli. 
Gdzieś w dole słychać głosy — to my- 

  

  

być przed Nim, iżby mógł siebie 
wybierać z pełni i nadmiaru?—Czy on 
nie musi być ostatni, by wszystko w so- 
bie objąć? A jakiż sens mielibyśmy my, 
gdyby Ten, którego żądamy, już był mi- 
niony? 

Jak pszczoły miód znoszą, tak my 
ze wszystkiego dobywamy co najsłodsze 
i budujemy jego. Nawet drobnemi rze- 
„czami zączynamy, niepozornemi (byleby 
tylko działy się z miłości), pracą i spo- ' 
czynkiem następnie, jakiemś milczeniem 
lub małą samotną radością, wszystkiem, 
co czynimy sami, bez spólników i zwo 
lenników, rozpoczynamy jego, — a nie 
dożyjemy Go tak samo, jak nasi przodko 
wie dożyć nas nie mogli. A jednak oni, 
ci dawno minioni, są w nas, jako założe 
nie, jako brzemię na naszem przeznacze-. 
niu, jako krew, która szumi, jako gest, 
„wyrastający z głębin czasu. 

Czy jest coś, coby pana mogło po- 
zbawić nadziei, że tak kiedyś będziesz 
w Nim, w tym Najodleglejszym, Os'a- 
tecznym? 

Święć pan Boże Narodzenie, drogi 
panie, w tem cichem uczuciu, że Jemu 
właśnie może ten lęk życia potrzebny 
jest od pana, aby zacząć; te właśnie Ji 
pańskiego przejścia są może owym cza- 
sem, kiedy wszystko vw panu pracuje 
nad Nim, tak jak pan kiedyś już, jako 
dziecko, bez tchu nad Nim pracował. 
Bądź pan cierpliwy i nie miej niechęci 
i myśl, że najmniejsze, co czynić może- 
my, jest to, by stawania się nie utrudniać 
Mu bardziej, niż ziemia trudności robi 
wiośnie, kiedy wiosna chce przyjść. 

I bądź pan radosny i dobrej myśli. 

Autoryzowany przekład 

WITOLDĄ HULEWICZA. 

SŁ Owo 

Wybory do Bratniej Pomocy U.8S.B. 
W sobotę dna 11 b. m. odbyło się Wal- 

me Zgromadzenie Bratniej Pomocy P. M. A. 
0. 5. В. nia którem wiybranio niowe władze 
Stowarzyszenia. Zebranie rozpoczęło się 
o godz. 8-ej wiecz, i trwało całą noc aż do 
T samo. [W przebiegu zebrania zarysowa- 

ły się lirzy obozy: lista В. K. M. A, Odro- 
dzenie (a nie jak wczoraj omyiłkowo poda- 

Nišmy „Palksu“) poparta przez młodzież | 
prorządową, obóz endecdki pod nazwą „Blok 
gospodamczo - mamodowy!* i blok miezamoz- 
miej młodzieży, grupujący całą lewicę aka- 
demicką. 

Walka nozegrała się główne pomiędzy 
młodzieżą narodową i katolicką. Frekwen- 

cja na zebraniu stosunkowo mała, gdyż by- 
10 na sali około 1000 osób, co w porównu- 
niu z łatami ubiegłemi jest bardzo małą li- 
czbą. Przebieg zebrania był mastępujący : 

Odrazu po rozpoczęciu zebrania jeden 
działaczy  lewiicy, akademickiej p. Miłosz 
składa wmiiosedk o iwyrażeniie przez zebra- 
nie protestu przeciwko podwyżce opłat 
akademickich i wogramiczeniiu autonomja 
oraz żądania uwolnienia od! odpowiedzial- 

mjości akademików aresztowanych w: dniach 
ostatnich, W ten sposób lewica akademicka 
chciała wytrącić majważniejszy atut wy- 
borezy młodzieży: endeckiej. (Prezes p. O- 
chocki wniosku tego chwilowio pod gło- 
sowanie nie poddał, zarządzając uprzed- 
nio wybór pnzewodniczącego. [Przewodni- 
'czącym zebraniia został wybramy p. Sas- 
ki, kandydat młodzieży namodowej, któ- 
ry oftmzymał większość 648 głosów, kiomtr- 
kandydat jego otrzymał 294 gl. Dopiero 
teraz wniosek lewicy zostaje oddany pod 
głosowanie. Małą poprawkę do wniosku — 
zgłosił p. Ochocki, poczem wniosek został 

przyjęty. W. dalszym ciągu zebrania przy- 
stąpiono do odczytywania i dyskusji nad 
spnawozdamiiami ustępującego zarządu. — 
Odczytywanie sprawozdań  przerwiano od- 
razu na wstępie, mła wniiosek p. Zagórskie- 
go. Dyslkusja miała przebieg dość cieka- 
wy na początku, później jednak  zaszra 
na: tory demagogji i wzajemnego szkalo- 
wania. 
Przewodnicz, p. Saski prowadził zebranie 
bardzo: miieumiejętnie i mieudolnie zwięk- 
szając przez lto chaos i bałagan jaki na su- 
li pamjował. Zgłoszony wniosek nieufno- 
ścii dla przewodniczącego zebrania upadł. 
wobec oporu młodzieży narodowej. W: re- 
zultacie prawie przez cały: czas zebranie 

prowiadził p. Ryńca, zastępca prewodniiczą- 
cego, który umiał uspokoić hałasy panu- 

jące na sali, utrudniające mówcom pnze- 
mówienia. 

Po przemówieniach około 15 móweów 
dyskusję przerwano i przystąpiono do 

DZiśl 
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śliwi z góralami idą maszym śladem. 

Narazie nie nadzwyczajnego, świerki, 
jodły, las liściasty, piękny — ale taki so- 
bie zwykły las. 

Dopiero po polgodzinie wkraczamy w 
inę eudów.  Różniobanwne, zmarznięte 

: i żółte, i różowe, okryte poduszecz- 
kami śniegu, igieł ii sopli. A potem biały 
las, bajka niezapomniania. Aleje w zaklę- 

tem królestwe. W którą stronę spojrzeć— 
wszędzie koronki, girlandy z najpiękniej- 
szych kiwiatów: śnieżnych, łuki, tryumfal- 
nie przystrojone bramy. 

‚ — Aparat, aparat! Umieezniė, poka- 
zać w Wilnie, jakie cuda są na Świecie, 

na talk niedalekim świecie, bo za. żadną 
tam granicą, tylko 'w: maszej ojczystej 

ziemii. 
Ale ta mgła, ta wstrętna śmietana, że- 

byż się już rozwiała. 
Czekamy kwadrans, pół godziny, — 

  

   

napróżno. 
Po godzimie mie widać już nie na od- 

ległość 5 metrów. Niema rady — jazda 
do schroniska, 

Ale w życiu tak to już bywa, że łat- 
wiej przychodzi zamiar, niż jego wyko- 
niamiie. ` 

Podług map, oglądanych przed wyj- 
ściem, schroniisko powinno się znajdować 

tam pod szczytem. Najprostsza zatem 
rzecz — wyjść ma szezyt i zobaczyć. A je- 
dnak błądzimy we mgle, idąe coraz wy- 
żej, coraz bliżej Szczytłu. Nie dookoła mie 
widać, tylko szaro - biała, beznadziejna 
mgławica. 

Dochodzimy taki poomacku do słupa 
gramicznego, błąlkamy się dalej po czes- 
kiej i polskiej stronie — a schmoniska ant 
śladu. 

Mgła staje się wreszcie tak gęsta, że 
w. odległości 2—3 metrów nie widzimy 

siebie wzajemnie. 
'Próżmy trud dłuższego szukania, trze- 

iba zrezygnować z obiadu, opuszczamy 
szczyt, nawołując się głośno eo pewien 
czas, —- 

' Droga powrotna nie jest dla narcia- 

nzy zbyt ponętną. 
Piomiowo biegnące holwegi w gęsto za- 

lesionym terenie, po ujeżdżonej na lód dro 
dze — miezbyt to miła perspektywa, — 
zwiłaszcza dla: nart. 

Jechaliśmy gdzie się dało zakosami, 
resztę silnie oporująe w: postawie zupełnie 
kucznej. Nie jest to jazda: ani miła, ant 

. Mięśnie nóg, uapięte co sił star- 
czy, midleją poprostu ze zmęczenia, uwa- 

ga skupiona, wzrok utkiwioniy przed siebie, 
Co parę chwil, po irudniejszym ka- 

wałku, odpoczywamy. : 
Wyjeżdżamy wreszcie ma krótką, o- 

twartą polanę. Śnieg (puszysty, spadek 
dość łagodny. Narty same lecą i tak dłu- 
go, długo po białym kobiercu suniemy w 
dół, aż do zabudowań góralskich. 

Tu poraz drugi spotykamy się z my- 
śliiwymi i mamy możność przyjrzenia się, 
jak też tutejsi mjarciarze „biorą* takie 
holwegi. I, io rozczarowanie! 7 miejsca, 
gdzieśmy tak: z poświęceniem oporowali— 
Onii zeszli bardzo iszybiko, bo... bez mart, 
i dopiero u podnóża góry przypieli deski, 
zjeżdżając dalej na kijkach. к 

Podobno jest to dość rozpowszechnio- 
my: sposób radzenia sobie w! trudnym gór- 
sikim terenie. Wygląda to może niezbyt: 
elegancko, ale jest. skutecznie. Zresztą spró 
bowaliśmy za ich przykładem i trzeba 
przyznać, że mie jest to istotmie takie złe, 
bo daje chwilowy przynajmniej, odpoczy- 

nek mięśniom nóg. 
Jutro na stożek, Graby. 

przeglcsowania wniosku Komisji Rewi- 
zyjmej o udzieleniu absolutorjum z podzię- 

kowaniem ustępującemu Zar: i 
Wniosek został przyjęty, przy wielu gło- 

sach sprzeciwu. Rówmiież wniosek 0 wyra- 
żenie podziękowania p. Ochockiemu za 

wieloletnią pracę na, terenie akademickim 
przeszedł miimo: sprzeciwu mniejszości. 

Po niezmiernie ostrych  przemówie- 
niach członków lewicy, akademickiej + 
enjdeków oraz utrzymanym w: spokojnym 
rzeczowym tonie p. Wiolskiego, przystąpio- 
do wyboru prezesa Stowarzyszenia na rok 
1933/34. 'W głosowaniiu przeszedł kandydat 
młodzieży: narodowej p. Przyłuski — więk- 

Szością 583 głosów. Kontrkandydaci: p. 
Rodziewicz z Odrodzenia otrzymał 193 gi. 

a p. Kruszewski z bloku niezamożnej mło- 

dzieży 132 głosy. (Wstrzymało się 37 osób. 
W czasie głosowania zebrani na ga- 

lerji zwolenniey bloku niezamożnej mło- 
dzieży poczęli śpiewać bojowe pieśni! 
socjalistyczne, spowodowało to wielkie о- 
burzeniie wśród! zebranych i liczne okrzyki 
„precz z komunistami. 

Po wybraniu Prezesa obaj wiceprezesi 
i cały zarząd Braliniej Pomocy; został wy- 
brany z listy narodowej. Zebranie zakoń- 

czyło się o 7 rano. WK 

WŚRÓD MŁODZIEŻY 
Na sobotnie walne zebranie Bratniej 

Pomocy dostałem się przypadkowo. Spot- 
kałem przyjaciela. endeka na skwerku ka- 
tłedralmym. Była godzina 12 — 12,30 w 
nocy. Om szedł od Ziamikowej, ja od Mie- 
kiewicza. 

— Skąd? — pytam. 
— Z sali Śniadeckich. 
— Dokąd? 
— Do Ziemiańskiej. Podłrepitsia 

mówi. endelk po polsku. 
Zaczęła się rozmowa. Czy chciałbym 

pójść ma wiec? Zobaczyć, jak odbywają 
się akademidkie wybory? Jak  emdecja 
zwycięży?  Jalk elementy narodowe biorą 
górę? Jak grają temperamenty? Jak bę- 
dzie przemawiał komnumista, jak sanator 
a jak namodowiiec? Jak będą głosowali: 
przez podniesieniet rąk iczy przez drzwi? 

— Z przyjemnością. Z majwyższą przy- 
jemnością popatrzę ma to wszystko. 
Śpieszmy się więc, Śpieszmy... 

Okazuje się. że czasu dość. Wiec za- 
czął się o ósmej, teraz dwunasta; daj Bo- 
że, żeby do głosowania doszło o trzeciej 
— czwiartej nad ranem, Możemy przeto 
śmiało posiedzieć z godzinkę w Z:emiań- 
skiej, i podkrepiwszyś wrócić do sali Śnia- 
deckich. 

Poknzepili się i wrócili. Godzina dru- 
ga w mocy. Palta zostawiamy w Szatni, 
Otrzymujemy mumerki: — zupełnie jak w 
teatrze. Na górę — do sali. 

Wcale mie tak straszno. Mówili, że tem- 
peramenty, że prasy nie dopuszczają, że 
jednego dziennikarza, który mile miał spec- 
jalnego zaproszenia, straż Bratniej Pomo- 
cy, z opaskami mai rękawach stojąca w 
drzwiach, grzecznie przeprosiwszy, nie 
wpuściła. Nie podobnego: szedłem za 
mym przyjacielem endekiiem, a om tylko 
dawał znaki okiem nalewo i naprawo: 
wszystkie drzwi otwierały się przed na- 
mi. Byłem zdumionty. Ale potem byłem 
zdumiony jeszcze bardziej. (W! trakcie dy- 
skusji zeszedłem na dół i po pewnej chwili 

wracałem do sali, już bez przyjacie!a. My- 
ślę sobie: gorzej... miie puszczą... Gdzie tam. 
Dwóch sympatycznych studentów pyta w 
drzwiach : 

—Legitymacja ? 
— Byłem już tu. Wracam, 
— A jednak, pańska legitymacja? 
— Mam. legitymację Syndykatu Dzien- 

nikarzy. Kanty wstępu specjalnej nie po- 
siadam. 

— Więc pani z prasy ? 
— Tak jest. 
Spojnzelii ma siebie. A ja stoję między 

nimi. Manmkotno. 
— Prosimy bardzo. 

kaw. 
Ujmująca grzeczność, A na sali — 

ledwie wszedłem, podbiega jeden z Odiro- 

Pam będzie łas- 

dzenia. Przemiły chłopiec. Nazywa się Jó- 
zef Rodziewicz. 

— Pan do mas? Moje uszanowanie pa- 
nu. Koledzy, krzesło dla pama redaktora. 

Jestem zawstydzony. Dziękuję. Ja se- 
bie tak, gdzieś mia bocziku. Ale zaraz zbii- 
ża się inny: Jam Prekier. Przemiły chło- 
piec. Również prosi siadać. Hałaburda to. 
samo czyni honory domu. Qiąglewicz tak- 
że. Miłosz częstuje papierosem. Jerzy 
Zagórski: pakuje za. złotego Fibretto Szopki. 
Zdążył sprzedać już ma wiecu trzydzieści 
egzemplarzy. Jerzy [Putrament zabawia 
czarującą rozmową. Panna Jadwiga Szy- 
piłłówna, prześliczna medyczkia, zbliża się 
z takim uśmiechem, że czuję się w tej ja- 
Skini lwów jak w niebie, A tu w pierw- 
szym rzędzie siedzi panna Popławska, tam 
robi powitalnie oko panna Aleksandrowi- 
czówna... Jest poprostu cudownie. Papie- 
rosy, rozmowa, plotki ma temat Szopki, 
wspomnienia panny; Jadwigi z ośmej kla- 
sy — cala lia rozkoszna altmosfera każe 
zapomniieć, gdzie jestem. Nie zwracam u- 
wagi na mówców. Zmesztą, nikt wa nich n- 
wagi nie zwraca. I sami nie zwracają ma 
siebie uwagi. [Wiadomo jest przecie, że 
kiedy mówi Kapała, to właściwie nie mó- 
wi Kapała, tylko krzyczy za niego, dajmy 
mą to, (wysoki dowcipny endek Janicki. 
Swemi Zwischenrufami przekrzykuje Ka- 
pałę, formułując cały program. Więc żeby 
się dowiedzieć co myśli endecja, trzeba 
słuchać komnunisty, Kapały. A kiedy prze- 
mawia Ochocki, mie słychać Ochockiego, 
tylko krzyk Kapały. A więc, żeby do- 
wiedzieć się co myślą komuniści, trzeba 
słuchać Ochockiego. Komuś 0 się może 
wydać zabawne. Istotnie, w pierwszej 
chwili talk jest. Ale po godzinie robi się 
duszno: tysiąc ludzi: ma! sali... Siedzą od 
ósmej do. drugiej, do trzeciej, do czwartej. 
Co za niezmierne poczucie obowiązku. eo 
za skrupulatne sumienia obywatelskie! 
Nie odznaczałem się nigdy ani jednem ani 
drugiem. Wyjdźmy. 

Mały spacer po kuluarach, Na pierw- 
Szem piętrze, w: pienwszej sali nalewo, na 
płaszczach, któremi zarzucono ławy, rżną 
w. bridża. W drugim korytarzu bet. Do- 

bna herbata, samdwiche, woda ssiowa. -— 

Wódki: niema: w niowej ustawie akademi- 
ckiej zastrzeżono wyraźnie, że alkoholu w 
murach uniwersytetów używać niewolno. 
W: trzecim korytarzu mrok. Jakieś szme- 
ry. Chcę się cofnąć. Mój towarzysz pc- 
wiiada : 

— Nie nie szkodzi. 
— Qzy Specjalnie pytam — nie o- 

świetlono w tym celu korytarza ? 

  

— Nie — mówi — sami pewnie świat 
ło zgasili. 

— O, młodzi... Jakże wam tego wszy- 
stlkiego zarzdroszczę. Wuyse. 

  

  

STAŁE TURNIEJE KORESPONDEN- 
CYJNE „SŁOWA* 

W poprzednim numerze „Szachów* za- 
powiedzieliśmy organizację stałych  tur- 
niejów korespondencyjnych „Słowa*, Po- 
niżej podajemy regulamin turniejowy dla 
uczestników turniejów. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą 
do p. p. Redaktorów rubryk szachowych 
innych gazet i czasopism o podamie do wła- 
domości swym czytelnikom o turniejach 
korespondencyjnych „Słowa, 

REGULAMIN GRY 
stałych turniejów korespondencyjnych 

x 

$ 1. Kierowinikiem tumniejów jest P.- 
inž. WI. Jacewiez Wilno ul. św. Jacka! 9—1 

pod adresem którego należy nadsyłać zgło- 

szenia i wpłacać składkę turmiejową. | 
$ 2. Uczestnikiem turniejów może być 

każdy szachista, który: po zgłoszeniu się 

pisemiyem wpłaci składkę 5 zł. na fundusz 
niagród. ю 

$ 3. Tumieje rozgrywają się w gru- 

pach po "e oś na każdego 

ypadają do mozegrania 4 partje: dwie 
białami, dwie czanniemi. 

$ 4. Każdy ze zgłaszających się otrzy- 
muje numer porządkowy. według kolejno- 

N. 1 ma białe przeciw 3,5 czarne przec. 2,4 
N. 2 14 3, 
N. 3 25 14 
N. 4 18 2,5 
N.5 2,4 1,3 

$ 5. W każdej grupie są dwie nagrody: 

$ 8. Czas do namysłu wymosi 30 dni na 
każde 10 posunięć. Dwukrotne przekro- 
czenie czasu do namysłu powoduje prze- 
graną. 

$ 7. ak L“ posumiięć należy 
powtórzyć ie (posunięcie przeciwni 
> otrzymania obecnego posum. i wy- 

syłki ь 
$ 8. Wysyłanie pos. możliwe do wyiko- 

namia nie może być cofnięte, niemożliwe 
automatycznie unieważnia się. «Wszelkie 
Spory rozstrzyga: kierownik turniejów be- 
zapelacyjnie. 

S 9. [Po ukończeniu pantji wygrywają- 
cy, a w razie remis grający białemii obo- 
wiązany jest przesłać tekst partji kierow 
mikowił.  Korespondencję należy: przeche- 
wywać, gdyż kierownik może zażądać 
przesłania jej celem kontroli, 

$ 10. Dobrowolne wystąpienie z turnie- 

a przegraną nieukończonych par- 
YJ. 

$ 11 Każdemu uczestnikowi na żądanie 
udziela. kierownik jednorazowego urlopu 
do 4-ch tygodni. 

$ 12. [Po otrzymaniu od kierownika ad- 
mesówi uczestników należy bezzwłocznie 
wysłać l-sze pos. tym z którymi gra się 
białemi i zawiadomić kierownika 0 rozpo- 
częciu gry. 

$ 18, Wszelkie komunikaty kierownika 
turniejów. będą drukowane w rubryce 
„Szachy* „Słowa! i obowiązują od daty o- 
głoszenia. 

$ ZADANIE Nr. 16 
A. Kubbel — (Leningrad) — Szachmaty 

1982 r. 
BIAŁE: K a2; H g6; G fl; S e6; 

: piony c5, f4, g4 (7). 
OZARNE: K d5; G dZ; S el, g7; 

piony c6, e7, (6). 
Mat w.3-ch posunięciach, 

=. Zona ID a A } um (Wilno) — Oryginalne. 
1. gi—g8 S! 
Asuka afl—a6; 2, S a8—b6 mat. 
1... , $.c6—dB; Ż, S g8Xe7 mat. 
Ti EE S e6—f4; 2. S a8—c7 mat. 
GZ ©7Xf6; 2. S g8X16 mat: 

4.2895 2 d3—d2; 2. G bl—e4 mat į 
Łatwe do rozwiązania zadanie, w któ- 

5 rem autor zastosował ideję posunięcia. wy- 
muszonego, 
KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU 

SZACHOWEGO 
Zarząd Polskiego Związku Szachowego 

obrainiy. ma Walnem Zgromadzeniu w dniu 
11 grudnia z. r., ukonistytuował się na 
pienwszem posiedzeniu następująco: Pre- 
zes: J. Rogoziński, Wiceprezesi: Br. Na- ikioniecznikoff - Klukowski, K. Piłsudski, Pułk. Dr. M. Steifer, Referent! prasowy: D. Przepiórka, Sekretarz: B, Domosław- 
ski, zast. sekr. K. Michałowski (dokoopt). 
н Skarbnik: Dyr. Orlański. Kapitan Zw. 
K. Makarczyk. (Poza wyżej wymienionymi 
W skład Zarządu weszli: J. Madfes ze Lwo- 
wa i W. Witkowski ze Śląska. Wybrano 
komisję  dła ostatecznego opracowania 
ulowego statutu P. Z, Sz. w składzie: pułk. 
z Steifer, Domiosławski i mec H. Staw- 

Zarząd uzyskał zgodę P. Marszałka . 
Piłsudskiego mia przyjęcie. godności członka 
honorowego [Polskiego Związku  Szacho- 
wego, nadanej na ostatniem Walnem Zgro- 
madzeniu. >



    

Aresztowanie kupca Kamienieckiego 
WILNO. — Z polecenia sędziego śledczego 

areszt: został w Wilnie znany w miejsco 
wych kołach kupieckich A. Kamieniecki, były 
usesor sądowy. Kamienieckiego aresztowano 
pod zarzutem przywłaszczenia pozostawionego 

przez jego zmarłą matkę spadku na nieko- 
rzyść ojca i brata. 

Osadzono go w więzieniu na Łukiszkach. 
Dalsze dochodzenie w toku. 

„Wczorajsze wiece 
Wczoraj w sali kina „Rewja* odbył się 

wiec, zwołany łącznie przez PPS i Bund. Na 
wiecu przemawiali leaderzy obu wymienionych 
partyj w osobach: Stążowskiego, Bartnickiego 
Skowrońskiego i  Aranowicza. 

Wiec był poświęcony projektom mającym 
ograniczać ubezpieczenia społeczne. 

Z powodu spóźnionej pory wiec został prze 
rwany przez zarząd kina. 

W tym samym dniu odbył się wiec zwoła- 
ny przez endecję pod hasiem obrony zachod- 
nich granic Rzeczypospolitej przed zaborczoś- 
cią niemiecką. Na wiecu przemawiali p. p. 
mec. Engiel, Hałaburda, poseł z Pomorza Szu- 
cha i kilku innych mówców. 

Na wiecu zapadła uchwała bronić całości 
granic do ostatniej kropli krwi. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 13 MARCA 
Ciśnienie średnie: 767. 

Temperatura średnia: +1. 

Temperatura najwyższa: 4-2. 

"Temperatura najniższa: —2. 
Opad: 2.7 mm. 

Wiatr: zachodni. 
Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, rano Śnieg. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Naogół chmurno, rano miejscami mgły, —- 

nocą lekki miejscami umiarkowany mróz. — 
Dniem temperatura w pobliżu zera. Słabe wia- 
try zachodnie. 

Wschód słońca g. 5,45 

Zachód słońca g. 5,13 

MIEJSKA 
— 0 ceny na chleb i mąkę. — Ze wzgle- 

du na przejściową zwyżkę żyta i innych zbóż 
przemysłowych, piekarze wileńscy wystąpili z 
wnioskiem o zwołanie posiedzenia komisji cet- 
nikowej i podniesienie cen na pieczywo i mą 

Akcja ta zakończyła się poważną zwyżką 
cen pieczywa, mimo, że w tym czasie piekarze 
obniżyli płace czeładników. 

Obecnie, wobec zanotowania pewnej zniżki 
cen zboża, odnośne władze zamierzają opraco- 
wać przedwstępną klauzulę i następnie zwo- 
łać ponowne posiedzenie komisji cennikowej 
celem wprowadzenia nowych niższych cen na 
pieczywo i mąkę. Zwołanie komisji spodzie- 
wane jest w najbliższym czasie. 

- 

WOJSKOWA | 
— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Podoficerów przeniesionych w stan spoczynku 
w, Wilnie (ul. Mickiewicza 13) wzywa kole- 
gów dotychczas niezrzeszonych, by w' interesie 
własnym i ich rodzin zarejestrowali się w 
organizacji. Sekretarjat czynny w dni powszed 
nie od godz. 17—19-ej. 

— Korpusowi Podoficerów Zawodowych 1 
pułku artylerji Legjonów, składumv tą drogą 
najserdeczniejsze podziękowanie za dobrowol- 
ne opodatkowanie się na rzecz tanduszu zaju- 
mogowego Wojewódzkiego  Stowarz 
Podoficerów, przeniesionych w stan sp 
kt. 

   
POCZTOWA 

— Wycofane znaczki stemplowe. — Z dn. 
1 marca rb. wycofano z obiegu i 'użycia zna- 
czki stemplowe wartości 50 zł., sporządzone 
według wzoru opisanego w rozporządzeniu Mi 
nisterstwa Skarbu z dnia 20 czerwca 1924 ro- 
ku. 

Znaczki takie, nieużyte przez posiadaczy 
dla uiszczenia opłat stemplowych w określo- 
nym terminie, to jest do dnia 1 marca rb., 
włącznie, obecnie wymienione być mogą w C- 
kresie do dnia 15 marca rb. włącznie. Po tym 
terminie znaczki wymieniane nie będą. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy Elny 

Gistedt, Dziś po raz 11-ty komedja muzyczna 
'Stolza „Pepina*. Wszystkie bilety sprzedane. 
Jutro, we wtorek grana będzie po cenach Zui- 
żonych również komedja muzyczna „Peppina* 
z E. Gistedt w roli tytułowej. ' 

W przygotowaniu „Wesola wdowka“ Le- 
hara. Przygotowania do wystawienia tej ope- 
retki odbywają się codziennie pod reżyserją K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Nowe efektowne 
obramowanie sceniczne przygotowują pracow- 
nie teatralne pod kierunkiem  j. Hawryłkiew'- 
cza. 

— Teatr Wielki na Pohulance — daje dziś 
„Tani poniedziałek* po cenach- propagando- 
wych od 20 gr.. 

Dany będzie „Don Carlos". 
Już w piątek 17 IIl. „Omal nie noc poślub- 

na“ z p. p. Daczynskim i Niedźwiecką! 

CO GRAJĄ W KINACH e 

REWJA — Moskwa bez maski, 
PAN — Ostatnia eskapada. 
ŚWIATOWID — Ulice wielkomiejskie. 
LUX — Dawid Gołder. 

HELIOS — Pozwólcie nam żyć! 

HOLLYWOOD — Cudotwórca. 

ADRIA — Camewicz. 
CASINO — Czerwony ślad. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— FAŁSZYWA KSIĄŻECZKA PKO. — W 
wileńskiej PKO w oszukańczy sposób podjęto 
przed kilku dniami 10.500 zł. na podstawie siał 
szowanych książeczek czekowych PKO. 

Oszuści po otrzymaniu gotówki zbiegli Zz 
Wilna. Zarządzony przez policję miejscową po 
ścig doprowadził do ujęcia jednego ze spraw- 
ców oszustwa. Dwaj pozostają narazie na wol 
ności. Datsze dochodzenie w toku. 

— Aresztowany kasjer. — W Tomaszewi- 
czach został aresztowany były kasjer miejsco- 
wej spółdzielni rolniczej Antoni Niewiarowicz, 
który przywłaszczył 4800 zł. Osadzono go w 
areszcie do dyspozycji władz sądowych. 

— MIŁY ZIĘĆ. —W dniu wczorajszym do 
mieszkania Bronisławy Kułakowskiej przy ulicy 
Warszawskiej 7 wdarł się jej zięć Kazimierz 
Żygało, który w ataku furji zdemolował jej 
mieszkanie oraz zrabował 500 zł. 

jak się okazało, w tymże dniu zbiegia od 
Żygały jego żona. O wypadku powiadomiono 
policję. 

srodžiojuka 
— MIASTO GRODNO OTRZYMUJE 

80.000 ZŁ. Stosownie do uchwały Komite- 
tu Ekomomicznego [Prezesa Rady Mini 
strów Rząd przeznaczył w: r. ib. na poprawę 
drobnego: budownictwa mieszkaniowego w 
wojew.  Białostockiem 15 milj. złotych. Z 

tej sumy m. Gnodno otrzymuje 80 tys. zł. 

— DWA POSIEDZENIA RADY MIEJ- 
SKIEJ, W! środę dnia 8 marca odbyło się 
posiedzenie Rady Miejskiej Obradom prze 
miodniczył prezyednit miast p. O'Brien ае 
Lacy. 

Po przeczytaniu ii zatwierdzeniu pro- 
tokulu poprzedniego posiedzenia Rada 
Miejska przystąpiła dlo! rozpatrywania ca- 
łego szeregu spraw, znajdujących się nia 
porządku dziennym. 

W, sprawie obmiżki! prądu elektryczne- 

go do oświetlania mieszkań prywatnych, 
Rada: Miejska przyjęła wniosek Magistra- 

tu o obniżce ceny prądu na 10 gr. za kw., 

czyli do 80 gr. za kw. Zniżka ta zmniejszy 
dochody elektrowni © 60 tysięcy zł. ro- 
cznie. Jak wynika z oświadczenią magi- 
stratu dalsza obniiżka mie jest możliwa, a 
to ze względu na to, że magistrat powinien 

spłacać raty amortyzacyjne zaciągnięz 
tych pożyczek nia rozbudowię elektrowni. 

Obniżka będzie 'ważnia z początkiem ro- 
ku budżetowego, czyli z dmiem 1 kmwietmiia 
1933 r. 

Rada miejską uchwialiła, też wmiosek 
magistratu o obniżkę dodatku komunalne- 
go dla procownikówi miejskich io 10 proc. 

Wysokość (pobieranego dodatku do 
państwowego „podatku od! nieruchomości, 
Rada Miejskia ustaliła w! wysokości od 
25 proc. — 90 proc. 

W sprawie opłajty za dzierżawę kiosków 
miejskich Rada Miejska ustala wysokość 
ceny dzierżawinej zależnie od punktu, na 
którym. ikiosk się zmajduje i wynosić bę- 
dzie od 4 — 15 zł. miesięcznie. 

Rada Miejska tajnem głosowaniem wy- 
biera p. Badylkiesą ma członka komisji 
międzymiastowej do spraw. szpitalu dla 
umysłowych chorych w OChoroszezy. 

Drugie zebranie Rady Miejskiej odby- 
ło się niazajutrz dmią 9 marca b. r. Przed 
przystąpieniem do ponządku dziennego — 
Rada Miejska: jedniogłośne postanawia — 
zwrócić się do Pana Mimistra Spraw Woj- 
skowych z prośbą nadania 81 p. p. Strzel- 
ców Grodzieńskiich nazwę „S1 p. p. imienia 
króla Stefana Batorego". 

„ Następnie Rada Miejska - pnzystępuje 

Ogłoszenie o przetargu 
Garnizonowa komisja: żywnościowa w Baranowiczach odda w drodze nieograniczonego 

przetargu dostawę artykułów żywnościowych dla oddziałów garnizonu Baranowicze części”- 
wo lub w całości od dnia 1 kwietnia 1933 r. do dnia 31 czerwca 1933 r. 

Zapotrzebowanie miesięczne artykułów żywnościowych wynosi: 
30.700 kg. mięsa wołowego. 
2.000 kg. mięsa cielęcego.. 
1.000 kg. smalcu wieprzowego. 
5.200 kg. słoniny. 

3.450 kg. grochu. 3.350 kg. kaszy hreczanej. 
3.650 kg. fasoli. | ° 3.250 kg. peczaku. 

Й 3.250 kg. kaszy jęczmiennej. 3.450 kę. p 8 
2.000 kg. mąki pszen. 65 proc. 6.360 e 17 jaglanej. 

65.000 kg. ziemniaków. S 8. kapusty kiszonej. 
1.500 kg. cebuli. 7.700 kg. buraków świeżych. 

150.000 kg. siana 
100.000 kg. słomy. 

Powyższe ilości podane są w przybliżeniu. 
Bliższych informacyj i wyjaśnień jak i szczegółów do wnoszenia ofert udziela codziei! 

nie w godzinach od 11.00 — 12.30 kwatermistrz 78 pułku piechoty w Baranowiczach. 
Oferty należy składać na przepisowych drukach najpóźniej do godziny 9.30 dnia 28-g1 

marca 1933 r. na ręce kwatermistrza 78 p. p. Druki ofertowe można otrzymać u oficera ży- 
wnościowego (Koszary im. T. Kościuszki bud. Nr. 103-a). GRO 

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 1933 r. o godzinie 10.00 w świetlicy żołnierskiej 
78 p. p. w koszarach im. Kościuszki, Bud. Nr. 

GREG GRWR GR EBER THE RTWEW EGW OTC ROT 

96 w Baranowiczach. 
Przewodniczący garnizonowej komisji 

żywnościowej w Baranowiczach. 
RAU LUDWIK. 

2 MAJOR. 

  

Słydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

do drugiego i trzeciego czyitamóa ibudżetu 
miejskiego, nia mok 1933/34. 

Po dyskusji uchwala się zmniejszyć 
pobory: pnacowiniików ryczałtowych о 10 
proc. poczem Rada Miejska uchwała bud- 

żet w dnugiem i trzeciem czytaniu, 

— KONCERT ORKIESTRY MARY- 

NARKI. 'W' sobotę gościła w Grodnie re- 

prezentacyjnia orkiestra Marymarki Wo- 

jennej, która wystąpiła z dwioma konieer- 

tami w teatrze miiejskim, Tak ma (pierw 
szym dla młodzieży szkolnej) jak i na dru- 

gim komieercie sala lteatru była wypełniona 

pnzez słuchaczy, którzy żywo: oklaskiwali 

zespół orkiestry marynarskiej. 

rowośtódzka 
— Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU :PRO- 

DUCENTÓW SERIA: W WOJEW. NO- 

WOGRÓDZKIEGO. W końcu lutego u. r. 

odbyło się w Baramowiczadh zebranie Za- 

rządu Związku Producentów Linu Wojew. 

Nowogródzkiego pod przewodniietwem p. 

K. Mackiewicza przy: udziale Naczelnika: 

Wydziału Rolnictwa p. E. Bokuna. ‚ 

Na zebraniu tem został omówiony i 

ustalony plan tego związku mia najbliższą 

przyszłość. W planie prac przewiduje się 

prowadzenie wzorowyich serowinii w; Dzi- 

kuszkach pow. Szezuczyńskiego i w maj. 

Usza pow Nieświeskiego. 

Zaidamiem tych senowmi będzie pro- 

dukeja najlepszych gatumków sera Nowo- 

gródzkiego, kształcenie praktykantów Se- 

rowarów, dokonywanie doświadczeń z pro- 

dukeją sera pod! kierownictwem „ prof. — 

Szkoły. Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

p. J. Dąbrowskiego oraz prowadzenie prac 

laboratoryjnych. у 

Serowmnia w Dzikuszkach zoriganizo- 

wana jest na zasadach spółdzielczych na- 

tomiast serowmia w Uszy należy do P. 

Minskiego właściciela Minu, który chęt- 

nie się zgodził na prowadzenie wzorowej 

  
  

  

\ 

senowni pod opieką Zw. Producentow Se-. 
ru w tym majątku. R : х 

Uchwalono też zaangažowač do jednej 
ze wzorowych serowini: inżyniera - rolnika — 
P. Žeromskiego w chanaktenze kierowmika 

który pracował już w serowni w: Dzikusz- 
kach z ramienia prof, Dąbnowsikiego. i 
przeprowadził szereg doświadczeń z pro- 
„dukcją sera P. B. Miński ezłoniek zarządu 
związiku wymaził też zgodę dać utrzymanie 
5-ciu praktykaniiom, wychowankom szkół 
rolniczych, którzyby zechcieli kształcić 
się w fachu serowanskim i praktykę odby- 
wali w Uszy. 

Postanowiomo też zorganizowiać dwu- 

tygodniowe kursy dokształcające dla kie- 
rowniików serowni oraz zowganizować wiy- 
cieczki kierowników i właścicieli serowni 
do wzorowych serowni, Projektuje się u- 
ruchomienie przy związku Biura pośred- 
niebwa pracy dla serowarów, jak rówmież 
Związek ma pośredniczyć przy zbycie sera 

Zarząd Związku ma czynić starania 

celem uzyskania w Banikach  Państwo- 
wych pożyczek zastawmych pod ser. 

Wnajbliższym czasie Związek ma na 
celu ujednostajnienie pnodukcjj ma dać 
wskazówki co do pożądanej wagi sera, 
jego formy i wielkości. 

Zarząd Ziwiązku postanowił poczynić 
starania. co do' uzyskania środków: ma za- 
angażowanie imstruktorą seroznawstwa, — 
któryby obsługiwał członków związku. W 
związku z rozpoczęciem działalności Związ- 
ku Prod. Seru Zarząd postamiowił wydać 
odezwę do członków, w której mia pnzed- 
stawić cel i zadania Związku oraz wskazać 
na te prace, jakie Związek zamierza pro- 
wadzić w najbliższej przyszłości. 

Składkę członkowską ustalono  na- 
razie w wysokośc 12 zł. płatnych w 4-ch 
ratach. 

Biuro Zarządu Związku Producentów 

Sena będzie czasowo mieściło się w lokalu 
Banku Kredytu Spółdzielczego 'w Barano- 
wiiezach ul. Ułańska 9. : 

Wobec zmacznej ilości sera Nowogródz 
kiego (litewskiego), produkowanego na te- 
renie Województwa (około 80 wagonów 
rocznie) należyte zrozumienie przez Ziwią- 
zek Producentów: Sera produkcji! tego i 
ujednostajnienie jej ma ogromne zmacze- 
mie dla podniesienia: dochodowości: go- 
spodarstw i rozwoju rolmietwia. 

@ 

  

SKŁAD SUKNA, WEŁNY 
i JEDWABIU 

Z. KAZASKI 
WIELKA 36. 
Nadeszły 

ostatnie nowości 
sezonu wiosennego 
materjały damskie i męskie na ubra- 

nia, suknie i palta, 

„Ceny wyjątkowo niskie! 

7 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
środka ed edcisków 

-Prow. A. PAKA, © 

Radjo wileńskie ' 
PONIEDZIAŁEK 13 MARCA 

11.40 Przegląd prasy; komunikat meteorolo 
giczny i czas; 12.10 Muzyka z płyt; 13.20— 
Komunikat meteorologiczny; 14.40 Program 
dzienny; 14.15 Muzyka popularna (płyty); — 
15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Słuchowisko dla 
dzieci; 15.55 Muzyka współczesna (płyty); 
16.25 Lekcja francuskiego; 16.40 „Jak poszcze 
gólne państwa walczą z bezrobociem”; 17.00 
Recital fortepianowy i komunikaty; 17.55 — 
Program na wtorek; 18.00 Odczyt dla matu- 
rzystów; 18.20 Wiadomości bieżące; 18.25 — 
Koncert życzeń; 18.40 „Przedwojenna poiity- 
ka narodowa*; — odczyt lit.; 18.55 Rozmai- 
tości; 19.00 Codzienny odcinek  powieściowy; 
19,10 Rozmaitości; 19.15 Wileński komunikat 
sportowy; 19.30 Ма widnokręgu; .19.45 Pra- 
sowy dziennik radjowy; 20.00 Operetka; Wia- 
domości sportowe; Dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; 22.00 Skrzynka technicz- 
na; 22.15 Muzyka taneczna; 22.55 Komunikat 

  

BPRHHHHHHBDBMHN611: eteorologiczny; 23.00 Muzyka taneczna. 

  

| „ŽEBRAK Z BAGDADU“ £ alśni przepychem wystawy | 

| całe WILNO! 
  

  

Miesiąc Sziagierow w Kinie „REWJA“ Ostrobramska 5. 
  

Drugi Film ze Złotej Serji 
naszego repertuaru AKOSRWA BEZ Ą4A$KE 

W rolach głównych: świetny LIONEL BARRYMORE i czarująca ELISSA LANDI 
Początek o godzinie 5 — 7 — 9 w sobotę i w niedzielę o godz. 3-ej. 

Lierpienia kobiety napiętnowanej „Żółtym Pasz 
portem* dzikie hułanki i orgje rozpasanej car- 

skiej sołdateski! 

  

Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ 

Premjera! Potężne arcydzieło, jakiego Świat dotychczas nie widział! 

POZWÓLCIE НАЛ ŻYĆ? 
Najbardziej oryginałny ze wszystkich filmów egzotycznych, nakręcony w džunglach małajskich. — 
swoim rodzaju połowanie na dzikie zwierzęta bez broni przez słynnego podróżnika Franka Bucka. 
sające walki o byt między najdzikszemi drapieżnikami, Nad program: Aktualności dźwiękowe. 

10.15. Ceny zniżone. _4, 6, 8,i 
  

  

AN 

Jedyne w 
— Wstrzą- 

— Początek © 

  

Kto jeszcze nie widział — niech śpieszy ujrzeć polski film egzotyczny — 

„OSTATNIA ESKAPADA" 
Polska mowa! Polski śpiew! Nad program: Dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8. i 10.15. 
  

  

Ak   Wkrótce szampański humor i 

całego Wilna. 

beztroski Śmiech rozjaśni oblicza wszystkich, którzy ujrzą przepiękny 

Seas алоит) „SKOŃCZONA PIEŚŃ" 
z dawno niewidzianą LIANĄ HAID w roli gi. Trzy przebojowe oryginalne piosenki tegoż 

film 

filmu będą na ustach 

  

  

Dziś premiera! Mrożąca krew w żyłach zbrodnia dokonana na osobie naczelnika Scotland -Vardu — wykryta 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41 

„Czerwony šlad. 
w rol. gł. WARNER ORLAND, Marjon Nixou i Liuda Watkins. Nad program: Urozmaiconedodatki | 

dźwiękowe. Początek seansów od g. 4-ej.' | 
  

  

Kino-Teatr 

„ADRIA“ 
Wielka 36 

CAREWICZ 
Nad : Polski džwiekow: Dzieje wielx 

: рювг:;г‹:„ wojenny A Krwawy Wschód Cybulsti, Ola Obarska i Ema Szabrańska. 

  

Drwiegkowe + 0 

„LUX“ 
Micatewiceae 11 

DA 

wro. ge lwan Petrowicz 

Dziśl Najnowsze arcyozieło po r»4 pierwszy w wiluie według głośuczo niwiiu Gabriei, Zapolskiej I 
Potężny dramat z rosyjskiego życia | 

| 

i nowa gwiazda 
ekrana Karelewna. 

m'łości i poświęcenia, W rol. gł. M. 

  

  

największy sukces dźwiękowej produkcji filmowej 

WID GOLDER 
według słynnej powieści Ireny Niemirowskiej. W roli tytułowej genjalny HARRY BAUR, który swoja wspaniałą 

kreacją wzruszył serca _ publiczności całego św iata. Nad_ program: Atrakcje dźwiękowe. 

    

PIEŚŃ O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM. 
dawna odczuwaliśmy brak wydawnictwa, kti- 
reby skupiało pełny materjał, potrzebny przy 
organizacji obchodów ku czci Pierwszego Mar 
szałka Polski, Józefa Piłsudskiego. — Tego ro- 
'dzaju obchód, najskromniejszy nawet, przewi- 

— Od- 

duje zwykle w swym programie 
święcony ocenie życia Marszałka, 
koncertową, (śpiew i deklamacja). 

Brakowi temu zaradza wydanie książeczki 
przez panią Alicję Bełcikowską, na której 
treść składają Się: przystępnie opracowany ży 
ciorys Pierwszego Marszałka Polski, liczne pic 
śni o Marszałku Piłsudskim z melodjami w u- 

kładzie znanego kompozytora, Feliksa Rybickie 
£0, oraz poezje, — a wśród nich najpiękniej- 
sze utwory zmarłych poetów: Edwarda Słol:- 
skiego, Juljana Elsmonda i  Or-Ota. Życiorys 
przeplatany „jest licznemi ilustracjami, które 0- 
brazują życie Marszałka Piłsudskiego od Jego 
lat najmłodszych aż do chwili obecnej. 
Nie „wątpimy, że książeczka niniejsza spełni należycie swe zadanie, pogłębiając miłość dia 

najofiarniejszego Syna Ojczyzny, Marszałka Józefa Piłsudskiego, zarówno w szeregach żo.- 
nierskich, jak i wśród młodzieży szkolnej i 
w całem społeczeństwie, 

Wszystkie osoby, w których posiadaniu znaj dują Się piosenki o Marszałku Piłsudskim, nie zamieszczone w tym zbiorku, prosimy uprzej- 
mie o nadsyłanie ich (wraz z melodjami) pod adresem redaktorki wydawnictwa, Alicji Bełci- 
kowskiej (Warszawa, ul. Wiejska 2 m. 3). 

J. ŁEBKOWSKI. ZŁOCIENIE. (Chryzante 
my). Hodowla dla siebie i na sprzedaż. War- 
szawa, 1933 r. zł. 180. Do najpiękniejszych 
kwiatów należą dziś złocienie. Piękne ukształ- 
towanie listków, bogactwo kolorów, trwałość 
1 obfitość odmian — sprawiają, że na jesie- 
ni żaden inny kwiat nie może rywalizować ze 
złocieniem. 

Autor, znany i ceniony „kwiaciarz”, kie- rownik zakładu hodowli kwiatów m. Warsza- 
wy, zachęca gorąco nasze panie do zajęcia się hodowlą w ogródkach i ogrodach tej czarow- 
nej rośliny. Podaje cenne wskazówki, jakie od- 
miany udają się najlepiej w naszym klimacie 
1 co należy czynić, aby poprowadzić hodowię 
w kierunku bądź handlowym, bądź zaspoko- 
jenia osobistych potrzeb i upodobań. 

„ „E. NEHRING. Uprawa warzyw na własn 
użytek. Z 20 rys. Warszawa, 1933 r. zł. 180. 
O pożytku ze spożywania warzyw wiemy 
wszyscy dziś aż nadto dobrze, i każdy, kto 
posiada kawałek ziemi, hoduje warzywa naj- 
częściej dla własnej potrzeby i zadowolenia. 
Ale nie wszyscy wiemy, że największą ilość 
witamin (więcej niż owoce), szczególniej do- 
broczynnych witamin A. posiadają właśnie nie- 
które z warzyw, w wielu wypadkach składni- 
kami pokarmowemi górują nad mięsem. 

„W wymienionej książeczce czytelnicy nasi 
znajdą najlepsze, bo treści, wskazówki, ile* cze 
go i jak należy uprawiać we własnym ogród 
ku, aby osiągnąć największą korzyść, a nasze 

Panie Domu dowiedzą się ze specjalnej tabeli, 
ile w każdej spożywanej roślinie znajduje się 
witamin i jakich: A. . C. czy D. 

ZAWISZANKA ZOFJA. „Świt wielkiego 
dnia". Opowieść z dzieciństwa Marszałka Pil- 
sudskiego. W barwnej okładce i z rycinami 
St. Norblina. Str. 336. Cena zł. 9, — w oprawie 
aa Dom Książki Polskiej, Warszawa, 

„Świt wielkiego dnia" jest powieścią, na 
którą czekało się oddawna. Autorka, mając do- 
stęp do źródłowego materjału, przedstawia w 
zajmującej powieści atmosferę dworu polskie- 
go — rodzinnego domu Marszałka Piłsudskie- 
go, w latach siedemdziesiątych ub. stulecia, 

odczyt, ро- 
oraz częsć 

- gdzie wzrastał jako dziecko do lat 7-miu w oto 
czeniu rodziców i rodzeństwa. 

Przeżywamy wraz z małym Ziukiem jego 
zabawy i troski dziecięce, a biorąc w nich u- 
dział, obserwujemy Ziuka bez specjalnego na- 
stawienia, gdyż jest normalnem dzieckiem о- 
wych czasów, ale zauważamy już pierwsze 
przejawy mocnego charakteru przyszłego wo- 
dza narodu. я 

Powieść Zawiszanki przeznaczona jest dla 
młodzieży, ale czytana będzie przez dzieci i 
dorosłych z równem zainteresowaniem, ponad- 
to będzie doskonałą lekturą dla szkół żołnier- 
skich i bibljotek garnizonowych. у 

Książkę, wydaną b. starannie, zdobi pięt 

  

AA FILMOWEJ TAŚMIE 

„OSMATNIA ESKAPADA“ — „PAN“ 

Dlaczego ostatinia? Dlaczego to wiašnie 
ma być „pienwsze arcydzieło" egzotyczne, 
a mie drugie po równie ancydzielmym „Gło- 
sie pustyni''? Lepiej wszakże pytań talkich 
nie stawiać. 

Dwaj legjoniści, ułan i piechur, w ucie- 
ezce przed żamdarmami: austrjadkiemi chcą 
się przedostać do Wiamszawy. Wszech- 
władny przypadek płałtia im figla. Wagon 
towamowy w którym się ukryli, zamiast ido 
Warszawy przywozi! ich do... Sarajew. 

Następuje długa tułaczka. Przez Adrja 
tyk i morze Śródziemne dostają się legjo- 

mliści do Algieru i stąd przy pomocy (Po- 
laka — oficera w Legji cudzoziemskiej do 
Polski, Tutaj akurat wre walka z bolsze- 
wilkami. Ułan i piechur są na fromcie, 

Szarża... trajkot karabinów maszyne- 
nych i... już w cieniu dnzew ułan całuje 
dziewczynę, opodal zaś figlarniie uśmie- 
cha się piechur — przyjaciel, miańczący 
paroletniego miasttępeę ułana. 

Pomysł jw! zasadzie dość ciekawy, dużo 
stracił w wykonaniu. Szczegóły są! pelne 
naliwności i szablonu, Łatwe, tanie efekty 
przechodzą miejscami w śmieszne pozer- 
stwo, dalekie od artyzmu wogóle, a od 
subtelności symbolu kiniowego w szęzegól- 
młości. 

Skrzynka z posagiem wynoszona bez 
potrzeby: przez ojca na łączkę, gdzie gru- | 
cha dziewczę polskie z ułanem, podróż 
przez pustymię w stroju emisowym na 
wielbłądach, świetnie skrojony — mundur 
ułana, który (ułam, nie mundur) tygod- 
miami kryje się iw: lasach, ale wygląda jak- 
by szedł mia defiladę — to są wszystko dro- 
bme, ale znamienne świadectwa  miedbal- 
stwa: reżyserji. 

Rdzenne pierwiastki filmu  polskiegu 
łącznie z szamżą ułanówi(kiepsiko zresztą 
zrobioną) i rodzimy posmaczek przedślub- 
niego. przychowiku — mazem z wplecionym 
kolorytem egzotycznym — ma. stanowić 
podstawę do arcydzielności tego filmu. 

Wyłkonawicy, giną w szarzyźmie własnej 
impotenicji artystycznej oraz ignorancji 
reżysera, 

Lubieńska (dziewczę polskie) bardzo 
słabe, Stamiiewicz (ułan) — aczkolwiek 
młodziami przystojny — gra fatalnie (reży- 
serja), — Węgnzyn wi moli czarnego cha- 
rakitera budzi salwy śmiechu niesamowi- 
temi minami. Stosunkowo majlepszy był 
dobroduszny piechur — fegjomista i pnze- 
sadzony miieco guasimodo — ю 
Reszta bez wyrazu. 

Dodatnio prezentuje się podkład mu- 
zyjezmy. Karasińskiego i Kataszka. Djalo- 
gi dość oszczędne. Zdjęcia poprawne — 
alle bamialnie ujmowane, 

Tad. C. 

\ 

ciny, wykonane na podstawie: fotografij  ro- 
dzinnych. 

KAŽMIRA BERKANOWNA. „Ty i ludzie 
O kulturze współżycia. Poznań, 1933, str. 87. 
Skład główny: Księgarnia św. Wojciecha. 

W. pierwszym tomiku  „Bibljoteczki spoie- 
cznej” p.t. „Tak mi ciężko* poprowadziła au- 
torka szereg serdecznych rozmów z ludźmi 
cierpiącymi i 'załamującymi się pod ciężarajn 
życia. W obecnej książce mówi autorka o sto- 
sunkt jednostki do otoczenia . W 24 rozdzie - 
łach omawia p. Berkanówna rolę człowieka w 
społeczeństwie, kończąc wskazaniem na najwy ź 
sze zadanie człowieka („Ty i Stwórca”). Po- 
szczególne rozdziały mądrej książeczki maja 
przeważnie tytuły, zaczynające się „Ty i"... 
dalej idzie: dom, dzieci, sąsiedzi, ulica, biuro, 
praca społeczna, nauka i sztuka, Ojczyzna, 

obcokrajowiec, inowierca i t.d. ; 
Głębokie ujęcie tematu, prostota i serde- 

czność narracji, oraz rzeczowe wskazówki bi- 
bljograficzne sprawiają, że książeczki p. Ber- 
kanówny, oryginalnie pomyślane i dobrze 0- 
pracowane, należy postawić bardzo wysoko w 

na, symboliczna okładka St. Norblina, oraz ry- naszej dydaktycznej katolickiej literaturze 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

URZĄD WOJEWÓDZKI WIŁEŃSKI | 

Wydział Pracy Opieki i Zdrowia niniej- 
szem ogłasza pretang nia (dostarczenie w 

ciągu okresu budżetowego 1933/34, t. j. 
od dnia, 1. IV 1933 m do dnia 31. IM 1934 
r. następujących przedmiotów, i materja- 
łów zmajdłujących się pod zarządem w/w 
Wydziału: 

1) Środków leczniczych i dezynfekcyj- 
miych 

Materjałów opatrunkowyeh 
3) Amtykułów niezbędnych do pielęgno- 

wania chorych. 
Oferty oddzielnie dla: każdego z wysz- 

czególniomych "trzech rodzajów: przedmio- 
tów należy składać w olakowanych ikoper- 
tach do Urzędu Wojewódzkiego (ul. Ma- 
gdaleny Nr, 2) pokój Nr. 17 do godziny 
9 dmia 27 marca 1933 r. 

O warunkach przetargu można się do- 
wiedzieć w (Wydziale Pracy Opieki i Zidro- | 
wia Urzędu Wojewódzkiego (pokój Nr. 17) 
w dniach powszednich od godziny 12 do 
godziny 14, 

NASIONA 
Koniczyn, tymotki, seradelli i różnych in- 

nych roślin pastewnych oraz łubinów 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odśwież, x- 
siwa jej skazy i braki. Masaż kosmeżysz- 
1y twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Honmocs” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyzów 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosn'z- 

tyki racjonalnej. . 
Codziennie od g. 10—8.     
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POPIERAJCIE Pokėju lub dwėch 
( j przy inteligentnej ro- 

L o p P dzinie poszukuje bez- 
в<Э аё в dzietue matžefistwo. — 

Oferty pod I. K. do 
Administracji owa*. 

Kupno sara o. 
i SPRZEDAŻ 

    

Żórawiny 
UL. Wadociągowa 10 

  

ROBOWITA 
FRANCUZKA 
udziela lekcyj tranca- 
skiego. — - oszenis 
Mickiewicza 22 m, 15 

    

Wa „. Od godz. 11-ej do 2-ej. 
/ AAAAAMAAAMAŠA A T t ° 7 

Lokale óżne — TEFTPTYYVYYPYYWTYFYC 

POKO zm DO WYNAJĘCIA BARDZO  BIEDNA- dla kulturalnej 08005 natka z wysiłkiem Dąbrowskiego 12 m. , cująca na iawalek kle -- ba dla męža bezrobot- 
nego i pięciw synów 
о4 5 — 13 lat błaga © | 
pomoc w nabycia ma- | 
szyny do szycia, by jej | 
ułatwić zarobkową pra | 
cę. Sprawdzona przez | 
T-wo Pań Miłosierdzia | 
św. Wincentego a Pau- 
lo i istotnie zasługuje 
na pomoc. © najmniej- 
sze prosi ofiary — skła 
dać w redakcji Słowa. 
Adres jej: Zwierzyniec, 
Niedźwiedzia 17 m. 7. 

  

KARODRAADAARA AAA. 

POSZUKUJĘ 
PRACY 

TUTYVYYYVVYVYTYTYST 

Wszelką pracę 
w wiejskiem gospodar 
stwie domowew przyj: 
mę, Uwiem szyć. przć 
i prasować sztywną bie- 
liznę, Posiadam świa 
dectwa. — Literacki 1) 
m. 5. 

  

л 

Redaktor w/z Witold sė fskż.


