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0 nową szkołe polską. 
Przebudowa szkoły powszechnej. 
Odrodzone Państwo Polskie. pow- 

stałe na gruzach zaborczych ma 
carstw, znalazło się w -bardzo trud- 
nych warunkach. Trzy zabory — a z 
niemi trzy rozmaite w ciągu długich 
lat formy rządzenia — dały nielada 
trudności do pokonania. Juž Na wstę 
pie należało. dążyć do zniwelowania 
różnie dzielnicowych i osiągnięcia je 
dnolitego typu obywatela.  Zadaniu 
temu miała uczynić zadość, m. in. 
siedmioletnia szkoła powszechna i о- 
parte na niej inne zakłady naukowe. 

Życiowe doświadczenie  kilkuna- 
stu lat wykazało duże braki w zasad 
niczem ujęciu zagadnienia. Jeśli idzie 
o formy ustrojowe — nieżywotną oka 
zała się zasada tworzenia siedmiu ty 
pów publiczmych szkół powszech: 
nych, w zależności od ilości dzieci 
Szkoły jedno, dwu, trzy, cztero, pię- 
cio, sześcio i siedmioklasowe o tej sa 
mej ilości lat nauczania i o tym sa- 
mym prawie programie naukowyrn. 
a o równej ilości sił nauczycielskich 
— stwarzały labirynt, w którego kory 
tarzach łatwo. mógł się zgubić nietył- 
ko uczeń, ale i nauczyciel. 

Z drugiej strony szkoła ta, mimo 
swej nazwy, nie była szkołą powsze- 
chną, gdyż w praktyce obejmowała 
ona warstwy mniej zamożne, podczas” 
gdy inne uczyły dzieci w domu, lub 
na t. zw. kursach wstępnych, organ: 

zowanych przy gimnazjach. Przy ta- 
kiem ujęciu rzeczy nie mogło być mo 
wy o daniu jednolitych podstaw wy- 
chowawczych młodym obywatelom i 
sprzęgnięcia ich wspólną myślą słu- 
żenia Ojczyźnie. 

Tu również duże zastrzeżenia mu: 

siało się mieć-ze względu na przełado 
wany encyklopedycznemi, oderwane 
mi od życia, wiadomościami progra - 
mu, który obowiązując nauczyciela. 
czynił ze szkoły instytucję nauczają- 

cą, lecz słabo oddziaływująca na wy 

chowanie. Е 
Takie ujęcie 

  

form organizacyj- 

  

nych wykazało już po kilku. latach 
swą wadłliwość, gdyż szkoła, mimo 
dużych wysiłków, nie dawała tych 
wartości, na jakie czekano. 

Jednym z głównych pionierów no- 

wej szkoły (nietylko powszechnej! 

był ś. p. minister Czerwiński. Sprecy - 

zował on wyraźnie ideał wychowaw 

czy, któremu winna służyć polska 

szkoła. Ideał ten' został zaakceptowa - 

ny i jest nim: aktywny, twórczy oby- 
watel — bojownik o lepsze jutro Pań 

stwa 
Przy takiem ujęciu ideału wycho 

wawczego — szkoła z instytucji nau- 
czającej miała się stać przedewszyst- 

kiem instytucją wychowującą w du- 

chu obywatelskim i bezpośrednio przy 
gotowującado twórczego życia w spo 
łeczeństwie. 

Zrealizowanie powyższego w for: 

mie prawnej przyniosła ustawa 0 u- 

stroju szkolnym z dnia 11 marca 1932 

roku. Mówi ona wyraźnie, że szkoła 
ma wychowywać obywatela świado- 
mego swych obowiązków i twórczegn 
— oraz ma mu zapewnić wyrobienie 

moralno-religijne, umysłowe, fizycz- 
ne i dać przygotowanie do życia. 

Ustawa ta zmienia równocześnie 
formy ustrojowe szkolnictwa. W 
miejsce dawnej siedmioletniej szkoły 
powszechnej, ośmioletniego gimnaz- 
jum i dość upośledzonej szkoły zawo- 
dowej. zjawia się: nowa siedmioletnia 
szkoła powszechna, oparte na niej 
czteroletnie gimnazjum i dwuletnie 
licea. ogólnokształcące, oraz rozmai- 
te szkoły zawodowe, posiadające w 
zasadzie prawa szkół średnich ogól- 

  

noksztalcących. 
Ogólne ramy ustawy o ustroju 

szkolnym wypełnione są obecnie 
szczegółami zawartemi w odpowied- 
nich statutach. 

Statut. określający organizację 
szkoły powszechnej ukazał się w dniu 
21 listopada 1933 roku. Na wstępie 0- 
kreślono w nim zadania szkoły pow- 
szechnej: ma ona dać dziecku jednoli 
te podstawy wychowania i wykształ- 
eenia ogólnego, oraz przygotowanie 
społeczno-obywatelskie z uwzględnie- 
niem potrzeb życia gospodarczego. 
Winna ona dać również wychowanko 
wi takie wykształcenie, które umożli 
wiłoby mu przechodzenie do innych 
szkół o bezpośrednio wyższym pozio- 
mie nauczania, bez osobnego przygo- 
towywania. Szkoła powszechna po- 
wołana jest również do tego, by przez 
swój wpływ na życie społeczne środo 

wiska przyczyniać się do rozwoju o 
światy i kultury tegoż. 5 

Pod wzgłędem organizacyjnym w 
miejsce dawnych siedmiu typów 
szkół powszechnych utworzono trzy. 
a mianowicie: szkołę powszechną sio 
pnia pierwszego, szkołę powszechną 
stopnia drugiego i szkołę powszechną 
stopnia trzeciego. W każdej z nich c- 
bowiązuje siedmioletni czas naucza- 
nia — jednakże w danym siedmiolet- 
nim okresie nauczania realizowany 
jest ten sam program nauczania, lecz 
o różnym zakresie. W tym właśnie ce 
łu cały materjał wychowawczy i nau 
kowy siedmioletniej szkoły powszech- 
nej podzielono na trzy szczeble. Pier- 
wszy z nich obejmuje elementarny ża- 
kres wykształcenia ogólnego i w peł- 
ni obowiązuje wszystkie trzy typy 
szkół. Drugi szczebel jest rózszerze- 
niem i pogłębieniem szczebla pierw- 
szego i obowiązuje w pełni w szkołe 
drugiego i trzeciego stopnia. Trzeci 
wreszcie szczebeł ma  przysposobić 
młodzież pod względem społeczno-o- 
bywatelskim i gospodarczym .z uwz- 
ględnieniem zagadnień związanych z 
środowiskiem, w którem znajduje się 
szkoła. W pełni obowiązuje on tylko 
w szkole trzeciego stopnia. 

Omówienie zasad organizacyjnych 
nowej szkoły powszechnej przejrzyś: 

  

yżej żorganizowaną szkoła 
powszechną jest szkoła: trzeciego sto- 
pada. Może ona istnieć tam. gdzie jast 

najmniej 211 dzieci obowiązanych do 
nauki szkolnej. Posiada. ona siedem 
klas (każda o jednorocznym kursie 
nauczania) i realizuje wszystkie trzy 
szczeble programowe w pełnym zakre 

: materjał wychowawczy i nauko- 
objęty programem pierwszego 

    

wy 
szczebla realizuje w glasie I-ej, Hej, 
IM-ej i IV-ej, —- materjał wychowaw- 

  

czy i naukowy, objęty programem 
drugiego szczebla w klasie V-ej i VI-ej 
i materjał szczebla IIl-go — w kla 
VIl-ej. W szkołe tego typu pracuje 
najmniej pięciu nauczycieli, przy 
czem liczba ich wzrasta w zależności 
od ilości dzieci. 

Szkoła powszechna drugiego sto- 
pnia może być utworzona tam, gdzie 
jest najmniej 121 dzieci obowiąza- 
nych do nauki szkolnej. Posiada ona 
6 klas, w czem 5 o kursie jednorocz- 
nym, a szósta (najstarsza) o kursie 
dwuletnim. Szkoła ta realizuje całko- 
wicie pierwszy i drugi szczebeł prog 
ramowy, a ze szczebła trzeciego — 
tyłko najważniejsze składniki (w. kla- 
sie szóstej). W załeżności od liczby 
dzieci pracuje w niej trzech lub czte 
rech nauczycieli. 

  

Szkoła powszechna stopnia pierw 
szego — jest szkołą najniżej zorgani 
zowaną i istnieje tam. gdzie liczba 
dzieci, obowiązanych do nauki szkoł- 
nej jest mniejsza niż 121. Posiada о- 
na tylko cztery klasy, z których I-sza 
i Il-ga mają kurs jednoroczny, IIl-cia 
— dwuletni, a TV-ta — trzyletni. Rea 
lizuje ona całkowicie tylko pierwszy 
szczebel programowy. a ze szczebla 
drugiego i trzeciego czerpie tylko naj- 
ważniejsze elementy. Pracuje w niej 
jeden lub dwóch nauczycieli. 

W związku z przebudową szkoły 
powszechnej musiał również ulec prze 
budowie i program jej pracy wycho 
wawczej i naukowej. Osią przewod- 
nią programów stała się: Polska i jej 
kultura materjalna i duchowa. Mater- 
jał naukowy uległ znacznej redukcji 
z łem, że przedewszystkiem zwrócono 
uwagę na głębsze ujęcie tych zagad- 
nień, które zawierają w sobie walory 
wychowawcze. Wychowanie obywa- 
telsko-państwowe, przygotowanie do 
życia gospodarczego, pogłębienie kuł 
tury życia codziennego i odpowiednie 
wyrabianie umysłów, to podstawowe 
wartości jakie każdy wychowanek 
szkoły powszechnej wynieść z niej wi 

nien. 

Q atmosferze życia szkoły powsze- 
chnej świadczy w dużej mierze rodzaj 
regulaminu. określającego obowiązki 
uczniów, a podanego w statucie. 

„Wychowując się i kształcąc w 
szkole uczeń ma przysposobić się do 
tego, by przez dalszą pracę nad sobą 
w okresie młodzieńczym stał się poży 
teczńym obywatelem Państwa. Uczeń 
dąży do wyrobienia religijnego, do u- 
szlachetnienia swych uczuć i umocnie 
nia charakteru, a zarazem kształci 

  

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cie łamowy, za tekstem 10-cio 

Po zamordowaniu premjera Duca. 
WSPÓŁNICY ZABÓJCY 

ARESZTOWANI. | 

BUKARESZT, (Pat). Policja aresz- 
towała dwóch wspólników zamachow 
ea Constantineseu. 

Bawiący w Szwajcarii minister 
spraw zagranicznych Rumunji Titu- 
lescu został wezwany do niezwłoczne- 
go powrotu do Rumunji. 

BUKARESZT, (Pat). Policja aresz- 
towała w. sobotę rano wpobliżu Sina- 
ja w miejscowości Comarnic jednego 
ze wspólników zamachowca Constan- 
finescu. Drugiego aresztowano w po- 
eiągu idącym do Bukaresztu, wpobii- 
żu Bustein. 

Na dworcu kolejowym w Sinaja 
w sobotę rano nastąpił wybuch nowej 
petardy. Wybuch zranił lekko znajdu- 
jace się wpobliżu dziecko. Polcja przy 
puszcza, że petardę tę pozostawili za- 
machowey na dworcu jeszcze w nocy. 

SYLWESTER POD ZNAKIEM 
ŻAŁOBY. 

BUKARESZT, (Pat). Wszystkie u- 
roczystości z okazji Nowego Roku 
zostały odwołane. 

SZCZEGÓŁY ZAMACHU. 

BUKARESZT (Pat). Wiadomość o zama- 
chu na premjera Dueę nadeszła do Bukare- 
sztu w chwili, gdy publiczność tłumnie opu- 
szezała teatry i kina, wywołujące wszędzie ot- 
brzymie wrażenie. ż 

Niezwłocznie zwołane zostało posiedzenie 
Rady Ministrów, które trwało do godziny 1-ej 
Wydany po tem posiedzeniu komunikat po- 
daje szezegóły zamschu i zeznania sprawey 
Constantineseu, który przyznał się do należe 
nia do rozwiązanej organizacji skrajnie pra 
wieowej „Żelaznej Gwardji* i dodał, że za 
mach był już oddawna przygotówywany. Za 
mach został dokonany w następujących oko 

lieznošeiach: 3 

  

  

    

Premjer Duca w. otoczeniu burmistrza 
stineseu i generalnego sekretarza prezyd 

jum rady ministrów Vlahido skierował 340 
roki w stronę grupy turystów, wśród któ 
yeh stał jego znajomy. W momencie, kiedy 
remjer Duca chciał owego znajomego powi 
lać, Constantinescu strzelił do. premjera zty- 

, trafiająe go w głowę. Od strzałów, tycii 
remjer padł martwy. -Sprawea zamachu 
cąc wywołać panikę, któraby ułatwiła mu 

jeieczkę, rzucił petardę. Wybuch ten zranił 
łekko Costineseu, Vlahidę i 2 agentów policji 
Cialo zamardowanego premjera przewiezio- 
ne zostało w dniu 30 b. m. rano do Bukare- 
Bztu. 
| Według dotychezasowyeh wiadomości, za 
machowieć miał lat 26. W ostatnich wybo- 
rach do parlamentu kandydował z listy -Że 
aznej gwardji. Tymczasem listy kandydatów 

łaznej Gwardji zostały unieważnione. 
| Morderea oświadczył, że przybył specjał 
nie do Sinaja, aby dokonać zamachu na ży- 
cie premjera, którego zarówno on, jak i je- 
go przyjaciele polityczni czynili odpowie. 
fizialnym za wszystkie rozporządzenia, wy- 
mierzone przeciwko Żelaznej Gwardji. 

BUKARESZT DOWIEDZIAŁ SIĘ 
O ZAMACHU NAJPIERW 
Z NIEMIECKIEGO RADJA. 

BERLIN (Pat). Wiadomość o zamachu ni 
dia rumuńskiego Dueę nadeszła de 

rlina niezwykle szyhko. Biuro Wolfia 74 
uważa, że o zamachu dowiedziano się w Bu 
kareszcie najpierw przez radjo berlińskie. 
Rozgłośnia bukareszteńska nadała wiadomość 
o morderstwie dopiero w 15 minut później. 

Prasa niemiecka wyraża zgodną opinię. 
że zgon premjera Duca będzie miał daleko 

idące następstwa polityczne, gdyż nastąpił 
właśnie w bardzo ważnym momencie dla poli 
tyki wewnętrznej Rumunji. Dzienniki podkre 

“ Angelescu następcą 
BUKARESZT, (Pat). Król Karol 

przyjął kolejno w nocy na audjencji 
ministra oświaty Angelescu oraz mini 
stra finansów Konstantego Brutiaut; 

Po audjenejach tych krół mianował 

ślają pozatem i znaczenie zewnętrznopolity- 
ezne zamachu, wskazujące na zdecydowanie 
profraneuskie stanowisko premjera Duca. 

PRZEWIEZIENIE ZWŁOK 

DO RUKARESZTU. 

BUKARESZT (Pat). © godzinie 16 przybył 

z Sinaja do Bukaresztu pociąg ze zwłokami 

premjera Duca. Na dworen byli zgromadze- 
ni wszyscy członkowie rządu, korpus dyplo- 
matyczny, przedstawiciele władz oraz olbrzy- 
mie tłumy publiczności. Ministrowie, kole- 

dzy tragicznie zmarłego premjera przenieśli 

trumnę z jego zwłokami na swych barkach 
z wagonu, składając ją na lawecie armatniej. 
Trumnę okryto sztandarem 0 barwach nara 
dowych, przy dźwiękach marsza żałobnego, 
odegranego przez orkiestrę wojskową. Od- 
dział garnizonu bukareszteńskiego oddał bo 
nory wojskowe. Wzdłuż ulic. któremi kroczył 
orszak żałobny, zgromadziły się olbrzymie 
tłumy publiczności, których liczba przewyż- 
szała 200.600 osób. Trumnę ze zwłokami pre 
mjera złożono na katafalku w Ateneum. 

POGRZEB NA KOSZT PAŃSTWA. 
Rada ministrów postanowiła urządzić 

zmarłemu pogrzeb na koszt państwa. Pogrzeh 
ten odbędzie się prawdopodobnie w niedzie 
lę. Na stanowisko premjera powołany ma być 
minister oświaty Angeleseu. 

W związku z zamachem władze dokonały 
szeregu aresztowań wśród przywódców orga 
nizacji „Żelaznej Gwardji*. 

BUKARESZT. (Pat). Ostatecznie . ustalone, 
żę. pogrzeb zamordowanego. premjera Duca 
mający charakter manifestacji ogólno-naro- 
dowej, odbędzie się we środę w obecności 
króla, w pałaęu Ateneum w Bukareszcie. Zgo 
dnie z wolą zmarłego wyrażoną w testameu- 
eie, ciało jego zostanie złożone w kościełe w 
wiosee Urseni, koło Ramnie Valeca. 

zmarłego premjera. 
ministra Angelescu prezesem rady mi 
nistrów. : 

Po nominacji Azgcleseu ndał się. 
" natychmiast"do Bukaresztur gdzie-z€-— 
brała się rada ministrów. 

  

Mussolini przepowiada... 
upadek Ligi Narodów i faszyzację świata. 

BUDAPESZT. (Pat)... .„Pester Llo- 
yd* przynosi artykuł. Musołiniego tad 
temat perspektyw politycznych przy- 
szłego roku. 5 

Mussolini:-stwierdza, že zwolenni- 
cy eałkowitego rozbrojenia musieli 
statecznie pogrzebać swe nadzi 
Świat musi rozpocząć od nowa, jeżeli 
chee osiągnąć polepszenie warunków 
politycznych. Rozwiązanie: obecnych 
trudności musi się rozpocząć refor- 
mą Ligi Narodów, która 'albo będzie 
zreformowana, albo zginie, bowiem 
Liga Narodów, bez udziału najpotęż- 
niejszych państw, nie ma eelu istnie- 

nia. = 
Mussolini zapowiada, że rok 1934 

przyniesie prawdopedobnie powrót 
do systemu równowagi sił. Pomimo 
zaciemnienia horyzontów  politycz- 
nych, zwłaszcza nad Pacyfikiem, nie 

   

   

wierzy on w możliwość wojny, a to 
z powoda braku kapitałów, jak rów- 
nież dlatego, że narody przeżywają 
obeenie okres wewnętrznej odbudo- 
wy. i uspokojenia: KĘ ! 

Dawny system demokratyezno-li- 
beralny rozlecial sie w gruzy. Bedzie- 

my świadkami — oświadcza Musso- 
lini — wzrostu w nadchodzącym ro- 
ku koncepcyj korporacyjnych we 
wszystkich krajach. Mussolini jest 
przekonany, że rok 1934 będzie sta- 
nowił decydujący krok w kierunkn 
faszyzaeji świata. 

  

—_ Problem rozbrojenia 
„ w ujęciu min. Neuratha. 

BERLIN (Pat). -Minister spraw, zagranicz 
nych Rzeszy von Neurath udzielił berlińskie . 
mu korespondentowi „New York Times* wy 
wiadu w którym ponownie przedstawił zna- 
ne zresztą stanowisko Niemiec w sprawie roz 
brojenia. 

Doświądczenie ostałnich lat 8 wykazało 
— mówił von Neurath — że silnie uzhrojone 
państwa, zwłaszeza Franeja, nie cheą się roz 
broić, to też brak woli silnie uzbrojonych 

  

  

Orkiestra,   

AESEAURIEIA Į TA LJA 
Dorocznym zwyczajem urządza 

Wesołe Spotkanie Nowego 
w Noc Sylwestrową 

przy Hotelu Italja 

Telefon 13-61. 

Roku 
Ceny umiarkowane. 

NEDZUCANDCEONATOCZNA COOK 

Druga piatiletka. 
MOSKWA, (Pat). Opublikowano 

dziś wytyczne drugiego »łanu 5-let- 
niego, opracowanego przez premjera 
Mołotowa i prezesa Gosplann na roz- 
poczynający się 25. I. XVII zjazd par- 
tji, a zatwierdzony przez Politbiuro. 

Zasadniczym eelem draciej piatiłetki 
ma być ostateczna likwidacja elemen 
tów kapitalistycznych i klas społecz- 
nych na zasadzie eałkowitej kolekty- 
wizacji rolnictwa. 

swój umysł i zdobywa sprawność fi- 
zyczną. 

W szczególności uczeń: 
a) pracuje chętnie i sumiennie 
w szkole i w domu, starając się, 
by praca jego była zawsze rze- 
telna, dokładna i wytrwała. 
b) wypełnia dokładnie wszystkie 
swoje obowiązki. 
e) kocha rodziców, szanuje nau- 
czycieli, a względem wszystkich 
osób, które go otaczają — jest uf 
ny, życzliwy i uczynny. w mia- 
rę możności pomaga w pracy in 
nym, zwłaszcza słabszym od sie 
bie. 
d) jest koleżeński, bierze czynny 
udział w życiu swej kłasy, a w 
klasach wyższych nadto w życiu 
organizacyj uczniowskich, do kt. 
należy. 

e) dba o czysłość ciała, jest schlu 
dny w ubiorze, współdziała w u- 
trzymywaniu ładu w szkole, sza- 
nuje cudzą własność i ochrania 
dobro publiczne, a zwłaszcza nie 
niszczy przedmiotów i urządzeń 
szkolnych. 
f) ćwiczy i usprawnia ciało, aby 
być zawsze dzielnym i zdolnym 
do znoszenia niewygód. 

Uczeń jest Śmiały i pogodny, za- 
wsze mówi prawdę, kocha swoją 
szkołę i dba o jej honor. 

Powyższe ogólne omówienie sta- 
tutu szkoły powszechnej rzuca wyraź 
ne światło na zadania tejże. Właści- 
we zrealizowanie tvch zadań pozwo- 
Н niewątpliwie uczynić ze szkoły pow 
szechnej istotny fundament. na któ- 
rym trwale oprze swą działalność za- 
równo zreformowana szkoła ogólno- 

państw do rozbrojenia musi być przyjęty о- 
beenie za punkt wyjścia dalszych rokowań. 
Żyezenia Niemiee w tyeh warunkach są nie- 
zwykle skromne. Zmierzają one do zapewnie 
nia Niemcom minimalnego defenzywnego za- 
bezpieezenia wojskowego, z którego nie mo- 
gą one zrezygnować ze względu na wysoki 
stan zbrojeń swych sąsiadów. Rozmowy dy- 
płomatyezne w tej kwestji są w toku. Ze 
strony niemieckiej rokowania prowadzone są 
w duchu gotowości do porozumienia i ze 
szezerą wolą pokoju. Jeżeli partner — zaz- 
naczył minister — ożywiony będzie tym sa- 
mym duchem, można mieć nadzieję, że doj- 
dzie do porozumienia. W każdym razie rząd 
niemiecki, przy żądanin równych praw i rów 
nego bezpieczeństwa, stawia kwestję z cen- 
łą energją i nieugiętością, mająe za sohą 
zwartą wolę narodu. W końcu minister pow- 
tórzył zapewnienie, że Niemey gotowe są za- 
wrzeć ze wszystkiemi państwami pakty o 
nieagresji. 

EEB 

ppoł Sekretarz redakcji przyjmuje ed godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz, 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwrzca . 

od godz. 9—3 i 7—$ wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 20.750. Drukarnia — ul. Biskupi» 4. Telefon 3-40. ° 

56 z. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaiy— 

zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżbi. 

     
     

  

Premjer rumuński dr. Jon 
Duca, : 

który zginął tragiczną śmiercią stał na ezełe 
rządu od połowy listopada roku bieżącego. 

Dr. Jen Duca urodził się w Bukareszcie 
w roku 1879, był z zawedu prawnikiem. Pa- 

cząwszy od roku 1907 Duca był członkiem 
parłameniu jako- jeden z  przedstawieiełi 
stronnictwa liberałnego. W. pierwszych Ia 
tach swej działalności parianientarnej Duea 
zajmował się głównie sprawami gospodarcze 
mi i społecznemi. Obok Bratianu należał će- 
najwybitniejszych przywódców i organiza 
torów stronnictwa liberalnego. W' roku 1914 

Duca został zamianowany po raz pierwszy 

ministerm. W następnych łatach kilkakrot-' 

nie piastował teki ministra oświaty, rolniet- 

wa, spraw zagranicznych i spraw wewnętrz 

nych. Ś. p. minister Duca był jednym z głó- 

wnych założycieli Małej Ententy. Po śmierei 

Vintila Bratianu w roku 1930 w grudniu, Du- 
ca stanął na czele stronnictwa liberalnego. 
Dzięki swym wielkim zdołnościom politycz- 
nym i zaletom swego eharakteru premier 
Duca należał do najpópularniejszyeh postaci 
świata politycznego Rumunji. 

Kondolencje. 
WARSZAWA, (Pat). W. związku 

ze zgonem premjera rumuńskiego Du- 
ci, który padł wezoraj ofiarą zama- 

chu, Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
prot. Ignacy Mościcki wysłał nastę: 

pującą depeszę kondolencyjna do kró 

la Rumunji Karola II: й 

Jego Królewska: Mość Karol Н, Krół Rumu-. - 

nji, w Sinaja. i EW 

Głęboko wzruszóny. pragnę wyrazić Wa: 

szej Królewskiej Mości, w imieniu mojem i: 

Rzeczypośpolitej Polskiej uczueia najszezer- 

szego żalu i zapewnienia © współezuciu, z 

jakiem eała Połska uczestniczy w. żałobie, 

okrywająeej Rumunję. cx 

(—; IGNACY MOŚCICKI. 

WŃRCZAMEA (Dai). Prezes Rady Minia“ 
rów Janusz Jędrzejewicz wystosował do mi- 
nistra' Angelescu depeszę następującej tre< 
ści: 

Pod wrażeniem okropnego zamachu, któ 
ry pozbawił Rumunję jednego z jej najwybit 
niejszych mężów stanu, pragnę zapewnić Wa 
szą Ekscelencję o głębokiem współezuciu, z 
jakiem Rząd Polski przyłącza się do żałoby, 
okrywająeej dziś naród zaprzyjaźniony i 
sprzymierzony. 

r (2) Janusz Jędrzejewiez 
Prezes Rady. Ministrów 

  

   

  

   
Pan minister spraw zagranicznych 

Beck przesłał rumuńskiemu ministrowi spe 
žagranicznych  Titulescu - następujący tełe- 
gram: ю 

Głęboko wzruszony wiadomością o ok 
pnym zamachu, którego ofiarą padł prezes 
Rady Ministrów, pośpieszam przesłać Panu 
wyrazy mego najgłębszego, najserdeezniej- 
szego współczucia. 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
W WARSZAWIE. is 

WARSZAWA (Pat). Poselstwo rumūuskie | 
zawiadamia, że w niedziełę o godzinie 1-ej 
po poł. odbędzie się w eerkwi prawosławnej 
na Pradze nabożeństwo za duszę zamorda- 
wanego premjera rumuńskiego. 

  

    

ŁAGODNIE DZIAŁA 
Herbata Przeczyszczająca 

„Piantol“ Iar, A. Bukowskiego” 
  

Rozbicie się pasażerskiego samolotu. 
Zginęło 10 osób. 

BRUKSELA, (Pat). Samolot pasa- 
żerski, kursujący między Brukselą a 
Londynem, opuściwszy w sobotę w 
godzinach popołudniowych Brukselę, 
wpadł koło Brugge na słup emisyjny 

kształcąca, jak i zreformowane szko- 
ły zawodowe. 

Stworzenie trzech typów szkół po- 
wszechnych w miejsce dawnych sied- 
miu, wyraźne sprecyzowanie zakresu 
materjału wychowawczego i nauko- 
wego dla każdej z nich, a tem samem 
umożliwienie przechodzenia dzieci ze 
szkół niżej zorganizowanych — j 
niewątpliwie dużym krokiem naprzód 
Przy takiem ujęciu w każdej szkole 
zapewni się wszystkim jednostkom о- 
gólne wykształcenie niezbędne dla 
przyszłego obywateła. Szkoła powsze- 
chna da również owo wyrobienie oby 
watelsko-życiowe, które pozwoli stać 
się każdemu twórczym obywatelem, 
cennym nietylko dla własnego środo 
wiska, ale i dla Państwa. 

  

Leon Lyszezarczyk. 

słacji radjowej Ruysselede. Pilot = 
powodu gęstej mgły nie zauważył 
szkody. M 

Samolot zderzywszy. się ze słupem | 
stanął momentalnie w płomieniach, 
8 pa rów, pilot i telefonista zosta- 
li zabici. Zwłoki ich są zupełnie zwę- 
glone. Siła uderzenia była tak wielka, 
że samolot przewrócił słup emisyjny, 
posiadający 100 metrów wysokości. 

  

Wśród zabitych znajduje się dy-- 
rektor spółki „Pepege* Halperin, któ- 
ry przybył w dniu wczorajszym do. 
Brukseli, gdzie miał konferować z, 
radcą handłowym poselstwa polskie- 
go Litwińskim. W sobotę o godzinie. 
1-ej dyr. Halperin wyleciał z lotnis 
w Brukseli do Londynu. : 

  

Dr. Adolf Hirschberg. 
* ® ® 2 

Żydzi i Polska 
Szkice publicystyczne. 3 p 

Cz. I. Między biegunami, | 
Cz. Il. Na nowej drodze. | 
Cz. Ill. Próba syntezy. 

Ukaże się w najbliższych dniach.       

= 
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Książka o przyszłej wojnie 

japońsko - sowieckiej. 
Pod auspicjami genewskiej Unii 

Międzyparłamentarnej ukazała się w 
New Yorku, nakładem Smitha i Haa- 
sa, książka pod tytułem „Jaki charak 
ter miałaby nowa wojna?* Jest to pra 
ca zbiorowa, napisana przez osiemna 

stu ekspertów wojskowych rozmai- 
tych krajów; znajdujemy w niej mię 
dzy innemi obszerny rozdział o ewen: 
tualnej wojnie  japońsko-sowieckiej. 
O wojnie tej wyrażają autorzy opinję 
następującą: 

„Prędzej czy później, wojna między Japo 
nją a Zwia kiem Sowieckim jest prawdope 
dobna. Najważniejsze ośrodki życiowe Z. 5. 

R. R. nie są tak skoncentrowane, jak w Ja- 
ponji; jest to fakt, mający bardzo duże zna- 
<zenie. Jeżełł sowieckim siłom napowietrz- 
mym uda się zniszczyć tylko cztery miasta 
japońskie: Kobe, Osaka, Tokio i Jokohame, 
położone wszystkie blisko siebie, gdyż Ż 
ne z niech nie jest oddałone więcej niż a 

sześć łub siedem godzin łotu od Wła 
sickn, to stos pacierzewy Japonji będzie zła- 
many i nie mniej niż jedna trzecia jej 
ludności zgnębiona. 

Drugim, w najwyższym stopniu neurał 
gieznym, ośrodkiem Japonji jest rodzina ce- 
sarska. Gdyby została zniszczona przez rajd 
napowietrzny, kraj zostałby zdemorałizowa 
ny, a nikt nie wątpi, iż atut ten zostałby 
z pewnością należycie wyzyskany przez bol- 
szewików — ludzi realnych. W iązkn z 
tem nie od rzeczy byłoby przytoczyć zdanie 
eudzoziemen, dobrze znającego Japonię, kto 
ry oświadezył niedawno, że gdyby rodzina 
cesarska była zginęła podczas wielkiego trzę 
sienia ziemi przed dziesięciu laty, Japonja 
nie wyszłaby z tej katastrofy eało, jako wiel 
kie mocarstwo. 

W przeciwieństwie do stosunków japoń- 
skich, ZSRR nie, jest narażona na tak wielkie 
niebezpieczeństwo. Okręgi przemysłowe pań: 
stwa Sowiełów są rozrzucone na ołbrzymiej 
przestrzeni i odseparowane od siebie. Praw- 
da, że w razie inwazji armja czerwona mu 
siałaby cofnąć się daleko od wybrzeża mor- 
skiego, ale dowództwo sowieckie. zdążyłoby 
może przedtem wykonać wiełki rajd napc- 
wietrzny na serce Japonji — nawet gdyby 
miało to kosztować połowę sowieckiej tloty 
Powietznej: Gra bzłaby warta takiej ofia- 
Tyma” 

          

    

Zdaniem | SRA bolszewicy 

mieliby więc wielkie szanse zaraz na 
początku kampani wojennej, gdyby 
działali szybko i energicznie. Rozumie 
ja to doskonale w Japonji i generał A 
raki był niewątpliwie szczery — przy 
najmniej jeśli chodzi o okres najbliż 
szej. przyszłości — gdy mówił. że Ja- 
ponja nie zamierza prowadzić wojny 
z Ž..S. R. R. 

„Mniej więcej rok temu amerykań 
ski generał Gaves, który w swoim cza 

sie dowodził amerykańską ekspedycją 
w Syberji (po rewołucji rosyjskiej) i 
który może być uważany za dobrego 
znawcę tych spraw, oświadczył, że ża 
den wojskowy. japoński o zdrowych 
zmysłach nie będzie marzył.o wojnie . 
z Sowietami, nie mając zapewnione- 
go bezpośredniego poparcia ze strony 
któregoś ż zachodnich sąsiadów Z. 5. 
RR das Ы 

PRODUKCJI POLSKIEJ 
Kao kde AJ) 

  

Fabr. „Rapid“, Warszawa, Graniczna 9. 

    
RESTAURACJA 

BRISTOL 
— Teieton 11-56 — 

  

Syiwester u Skarbowców. 

Nowy Rok witają Skarbowcy 
w lokalu własnym przy ul. Mickiewicza 23-a, m. 4. 

Orkiestra jazzbandowa. 

Tradycyjne 

Powilanie Nowego Roku 

ROU RJ ER Wi E. NS R 

TRAGICZNY REKORD. 
W związku ze straszną katastrofą pod 

Paryżem, gdzie, jak wiadomo, zginęło ua 

miejseu przeszło 200 osób i zostało rannych 
ponad 300, prasa zajęła się zestawieniem 
większych dotychczasowych wypadków kole: 
jowych. 

Do katastrofy paryskiej największą ilość 
оНаг pociągnął za sobą wypadek kolejowy w 
r. 1900 w Marokku, gdy pociąg wiozący żoł- 
nierzy Legji Cudzoziemskiej runął z nasypu. 
Zginęło wówezas 120 osób. 

Z większych wypadków w dziejach kolej 
nietwa notują pozatem: również w r. 1909 

Tłumy przed dworcem Wschodnim w Pa- 

ryżu przybyłe w celu złożenia ostatniego hoł- 

zderzenie 2-ch pociągów paryskiej kolejki 
podziemnej, podczas którego straciło życie 
90 osób; zderzenie ekspresów na st. Milheim 
w 1910 r., gdzie zginęło 32 żołnierzy; w tym- 
że roku zderzenie ekspresu Stokhołm — Ber 
lin z pociągiem towarowym w południowej 
Szwecji — 21 ofiar; katastrofa na linji Wie 
deń — Budapeszt 1 grudnia 1946 r. — 53 
zabitych. 

Wypadki kolejowe, które pochłonęły po 
kilkadziesiąt ofiar zdarzały się od czasów 
istnienia kolejnictwa z roku na rok niemal 
we wszystkiech państwach. 

    

du nieszczęśliwym ofiarom katastrofy kołe- 

jowej koło Lagny. 

  

Min. Beck przewodniczy 
styczniowej sesji Rady Ligi Narodów. 

15 stycznia 1934 r. rozpocznie się 
78 sesja Rady L. N. pod przewodnici 
wem ministra Józefa Becka. Na po- 
rządku dziennym jest sprawa konsty- 
tucji Gdańska. szereg petycyj mniej: 
szościowych, mandaty komisji rzą- 
dzącej Zagłębia Saary, oraz prezesa 
komisji technicznej Dunaju. wreszcie 
unieśmiertelniona bezowocnością 17 
sesyj komisyjnych sprawa zwalcza- 
nia handlu opium i in. narkotykami. 

„Gwoždziem programu“ jednak i 
tem, co rzeczywiście skupi zaintereso- 
wanie świata na tej sesji genewskiej 
stanie się oczywiście sprawa plebiscy- 
tu w Zagłębiu Saary. Traktat wersal- 
ski mówi, że po 15 latach ludność te- 

go kraju ma się wypowiedzieć plebis- 

a a a | _ в : 

Otyli żyją krócej... 
Ich serca, obłożone watą tłuszczu, praci- 

ją z wysiłkiem, wyczerpują się i odmawiają 
posłuszeństwa wcześniej. 

Otyłość spowodowana jest złą przemianą 
: ппіег_;\ oraz zaburzeniem czynności grucze 

łów dokrewnych. 
ła Magistra Wolskiego „Degr 

niczny w postaci < 
który wprowadzony 

    sa“ zaw 

śliny mc 
      do organizmu. 1 gruezot tarczowy da 

należytej pracy. powodując szybkie epalan c 
nad nego tłuszczu. Są one, skułęcznym 

  

środkiem przeciwko otyłości i nie wymagają 

specjalnej djety. 

Zioła ze znak. ochr: „DEGROSA“ 
Do nabycia w aptekach, drogerjach, skła 

dach aptecznych łub w wytwórni: Magister 
Wolski Warszawa, Złota 14. 

Objaśniające broszury wysyłamy bezpłat 
nie. 
m 

  

Początek o godzinie 23-ej 

Wprowadzeni gošcie mile widziani. 

  

Okazałe 

  

  

NOWA GOSPODA 
składa Szanownej Klijenteli najlepsze życzenia Noworoczne i jednocześnie 

ma zaszczyt powiadomić, iż urządza Spotkanie Nowego Roku 

„przy dźwięk. nowozaangaż. zespołu koncert. „Trio“ pod dyr. prof. Fr. Tchorza. EE 

NIEMIECKA 1 5 
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_ LISTY Z WARSZAWY. 
ŚW, BARBARY. — NIEGŁUPIE BREDNIE. 

T IMOWOLNY „RZECZNIK KOMUNIZMU. — 
— ZAWODNE DROGOWSKAZY. 

NASZA PROPAGANDA. — UWAGI 
ZNAWCY BLISKIEGO WSCHODU. 

Święta Barbara po lodzie — Bo- 
że Narodzenie po wodzie* — mówi 
meteorologja ludowa. Przepowiednia 
ta miała w tym roku zawieść. W cią- 
gu trzech tygodni mróz wczesny trzy- 
mał się krzepko na poziomie, rzadko 
w Warszawie spotykanym. Sięgał 20; 
a nawet 22 stopni poniżej zera, bielil 
dachy kamienic i w stolicę 
poła. 

No — mówiono — tym razem Baš- 
ka się omyli. Ostrożny PIM nie prze- 
czył temu, ku nielada radości sporto- 
wców, obiecujących sobie przejeździć 
Święta na łyżwach, nartach, sanecz- 
kach... 

Aż tu raptem — zawód. W sobotę, 
28 grudnia Warszawa obudziła się w 
błotku nieoczekiwanej odwilży. Po- 
szły w kąt narty, łyżwy, saneczki; 
Dzielnym lekkoatletom pozostało śpie 
wanie kolend trochę skwaszonemi to- 
my, a w dodatku niezupełnie unisono; 
bo jedni obchodzili wilję w sobotę, 
drudzy w niedzielę. 

° - Lecz minęły święta i oto znów po- 
wróciła zima. 

To frapujące zwycięstwo św. Bar- 
bary sprawiło istotną sensację i dało 
okazję do rozmów na temat trafności 
spostrzeżeń gminnych, opartych na 
doświadczeniu tysiący pokoleń. 

  — Ja — powiada pewien lekarz 
— bywam bardzo ostrożny w kryty- 
kowaniu medycyny ludowej. Posiada 
ona niejeden specyfik, którego działa 
nia nauka dotąd wyjaśnić nie może, 
a przecież bardzo w niektórych chc- 
robach skuteczny. Zażegnywania, za- 
mawiania — jakkolwiek bezsensow- 
ne — mogą mieć niekiedy wpływ zba 

„wienny, poprostu jako sugestja, któ- 
rej walory medycyna ludowa przeczu- 
ła daleko wcześniej, niż je poznała 
medycyna urzędowa. 

Mimo olbrzymich zdobyczy wie- 
dzy, niesłychanych triumfów techniki 
umysł ludzki wydarł przyrodzie ma- 
leńką zaledwie cząstkę jej tajemmie i 
wciąż 'ze pozostaje ogromne pole 
dla intuicji, której skarbnicą są senten 
cje ludowe, pomieszane z najdziwa- 
czniejszemi przesądami. 

Przypomnienie sobie tej prawdy 
wzmaga wątpliwości: azali może ja- 
kieś jedno stronnictwo posiąść całą 
mądrość, potrzebną dla uszczęśliwie- 
nia ludzkości, jak to się zdaje komu- 
nistom... Czy nawet niewatpliwie gen- 
jalny umysł Marksa mógł przewi- 
dzieć wszystkie czynniki. spółdziałają 
ce w tworzeniu się tego lub owego u- 
stroju socjalńego?.. Że i w tej dzie- 
dzinie funkcjonują siły, nie objęte 

  

"winionych. 

cytem co do łosów swej dalszej przy- 
należności. Jak jednak ten piebiscyt 
zorganizować, jeśli się weźmie pod u- 
wagę obecny stan stosunków -franko- 
niemieckich i wzmożone ostatnio tru- 
dności w. stosunkach miejscowych? 
Jakie środki gwarantujące znajdzie 
Rada Ligi Narodów? — Niewątpliwie 
najbliższa sesja będzie należała do na/ 
ciekawszych i — najtrudniejszych. 

        

W bieżącym roku, z większych katastrGi 
poza paryską i bliższą nas — peznańską, 
tem boleśniejszą, że ofiarami padła przeważ 
nie młodzież szkołna, — kronika zanotowała 
również rozbicie się pociągu w dniu 21 sier- 
pnia w chińskiej prowineji Kiang — Si, pod 
czas którego postradało żyeie 60 osób, prze 
ważnie żołnierzy. 

Ze słynniejszych wydarzeń kołejowyeh 
notują pozatem pożar ekspresu Aleksandrja 
— Kair, gdzie zginęło 61 osób; oraz słynne 
zamachy Matouski, które pociągnęły za soba 
25 ofiar. (k). 

Kto ponosi odpowiedzialność 
za katastrofę pod Lagny? 
Śłedztwo w sprawie katastroty kołejowej 

pod Lagny posuwa się bardzo wolno. Z do 
tychezasowych wyników dochodzenia, pro- 
wadzonego przez władze sądowe i kolejowe, 
poczyna wyłaniać się jeden pewnik: sygna 
lizacja w miejscu katastrofy funkcjonowahi 
wadliwie. Większość Świadków zeznała, że 
semafor, który miał zatrzymać pociąg poś- 
płeszny Paryż — Strasburg, podniósł się za 
późno, kiedy zahamowanie pociągu pędza- 

cego z szybkością 110 klm. było już niemoż 
liwe. Maszynista zresztą mógł go nie zau- 
ważyć wohec szybkości i wiełkiej mgły. — 
Wina zatem maszynisty, który od 20 lat peł- 
ni tę funkcję i cieszył się całkowitem zauta- 
niem zwierzchników, wydaje się być wyklu- 
ezona. Najlepszym tego dowodem jest, że 
sędzia Śledczy - zwolnił maszyništę i ра!аеха 
z aresztu. 

Okazuje się, że w tragieznym dniu już 
od. rana na tej linji panował wiełki nieład, 
a rozkład jazdy nie obowiązywał, Jeden. z 

dzienników określa sytuację, jako wręcz 
anarchiczną. Nie więc dziwnego, że opinja 
publiczna domaga się odpowiedzi na pyta- 
nia: czy maszynista poelągu pośpiesznege 
otrzymał rozkaz ostrożnej jazdy, ezy z wła- 
snej iniejatywy eheiał nadrobić spóźnienie, 
tzy prawdą jest, że o niedokładnościach w 
tunkejonowaniu sygnałów na linji powiado- 
miene były władze kolejowe w dniu kata- 
strofy. 

Wiełkiemu zaniepokojeniu opinji publicz 
nej dał wyraz oprócz prasy członek izhy 
deputowanych, który zgłosił interpelację do 
ministra robót publicznych w sprawie przy- 
ezyn katastrofy i odpowiedzialnošei za nia. 

Nie ehodzi tu jedynie — pisze prasa 
o ukaranie winnych, leez © stwierdzenie od- 
powiedzialności i przyczyn, by móc na przy 
szłość zapobiec podobnym katastrofom: <b- 
lejowym. SĘ 
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Hiszpańska prawica gotuje zamach stanu. 
Rewelacje socjalistyczne. 

PARYŻ (Pat). Prasą soejalistyczna w da 
niesieniach z Madrytu twierdzi, że Hiszpan 
ja znajduje się w przededniu przewrotu, któ 
vy obali ustrój republikański. Poszczególne 
adłamy prawicowe nię mogą słę jedynie zg 
dzić co do chwili dokonania przewrotu. 
Primo de Rivera, syn zmartego dyktatora ge: 

   

nerala Primo de Rivery, domaga się natych- 
miasiowego wybuchu przewrotu, natomiast 
inni przywódcy prawiey odkładają Sprawę 
„ma później. 
-. W koszarnch wśród żołnierzy prowadzo- 
na JEST intensywna propaganda 

republice. 
przectw ko 

Anylja energicznie bierze w obronę interesy, 
_ swych obywateli, 

LONDYN (Pat). „Times* donosi, że rząd 
brytyjski wystosował do rządu niemieckiego 
ostrą notę, w której stanowezo bierze w o- 
bronę interesy wierzycieli brytyjskich i zapo 
wiada, że w razie nieuwzględnienia tych żą- 
dań podejmie takie środki odwetowe, które 
będą mogły zapewnić wierzyciełom brytyjś 

kim odzyskanie należnych sum. 
W związku z tem dzienniki przewidują 

utworzenie „specjalnej Izby, Obrachunkowej. 
która będzie kontrolować bilans płatniczy 
między Wielką Brytanją a Niemeami i kióra 
zabezpieczy należne kapitałom. angielskim: «- 
procentowanie z nadwyżki płatniczej Niemiex 

Marja Dąbrowska laureatką 
nagrody ministra W.R. i 0. P. 

WARSZAWA, (Pat). 
grudnia odbylo się posiedzenie Sądu 
Konkursowego Nagrody Literackiej 
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe 
cenia Publicznego za rok 1933, w celu 
przedstawienia ministrowi odpowied 
niego wniosku. Sąd konkursowy jed- 
nogłośnie wypowiedział się za kandy- 
daturą Marji Dąbrowskiej, biorąc pod 
uwagę zarówno całokształt jej dzia 
łalności artystycznej, jak i wyjątko- 
wo wybitną twórczość w ciągu ostat- 
nich paru lat. 

przez naukę (naukę w dodatku tak 
jeszcze nieścisłą, jak socjologja), mie- 
liśmy dowód niezbity. Jakże pewni bv 
li jeszcze kilka lat temu bolszewicy, 
że przewrót komunistyczny „musi* 
lada dzień ogarnąć całą Europę. Uza- 
sadniali to naukowo i trudno było do 
szukać się błędu w ich rozumowa- 
niach. Tymczasem rzeczywistość od- 
powiedziała na te proroctwa naro- 
dzinami faszyzmu, rasizmu i t. p. а 

Dokąd i jak daleko prowadzą ich 
drogowskazy — to również zagadka. 
Świeżo przekonaliśmy się. jak mało 
przewidujący jest rozum dzisiejszego 
bożyszcza Niemiec. Dowiódł tego pro- 
ces o podpalenie Reichstagu, który 
doprowadził do triumfu — Dymitro- 
wa. 

Zachwyty nad odwagą i przytom- 
nością umysłu Bułgara słyszy się na 
każdym kroku. Oskarżony zamienił 
się w prokuratora, demaskującego 
bandę, która posadziła go na ławie ob 

A oto rzecz paradoksal.- 
na: człowiek, uważany we własnej 
ojczyźnie za szkodnika, ścigany przez 
sądy, staje się nagle jej dumą, jej chlu 
ba. Przecież dotad świat wcałe nie 
wiedział, że Bułgarja — powszechnie 
uważana za „dziką* —— ma śród sy- 
nów swoich takie umysły, takie cha- 
raktery. Ale nietylko Bułgarji zrobił 
Dymitrow pierwszorzędną reklamę 
(co nas cieszyć może): stał się on jed- 
nocześnie groźnym rzecznikiem ko- 
munizmu. Gorąca sympatja, jaką dla 
swej osoby wywołał w całej Europie, 

  

W .sobotę 30, 

4 rata Pożyczki Narodowej. 

1ARSZAWA, (Pat). Zgodnie z ro- 
zporządzeniem ministra skarbu, ter- 
min płatności 4-ej raty pożyczki naro 
dowej przypada w czasie od 1-—5 sty- 
cznia włącznie. Wobec tego jednak. 
dzień l-go stycznia jako świątecziy 
odpada, przeto okres płatności 4-ej 
raty zostaje siłą rzeczy skrócony de 
dni 4-ch, to j est od wtorku do piąt 
ku włącznie. Z tego choćby względu 
subskrybenci pożyczki narodowej 
winni nie odkładać spełnienia swega 
obowiązku i zaraz we wtorek i środoę 
wpłacić przypadającą kwotę z tytułu 
czwarłej raty pożyczki. 

  

musi się w pewnym stopniu przenieść 
na obóz polityczny, do którego boha 
ter ten należy. Z tego względu „fault 

pas* Hitlera staje się czemś, co wy 
kracza poza jego politykę wewnętrz- 
ną. Stał się mimowolnym propagato- 
rem komunizmem, a ta propaganda za 
kreśliła nadspodziewanie szerokie kre 
gi. 

Zdaje się, że dotąd nie zwrócono 
należytej uwagi na ten bardzo niepo- 
żądany efekt procesu lipskiego. Nie o- 
mieszka należycie go wykorzystać, bo 
mistrzem jest na punkcie propagandy. 

Nie można tego, niestety, powie- 
dzieć o instytucjach polskich. Zakoń- 
czony niedawno Tydzień Książki Poł- 
skiej dał sposobność jednemu z naj 
zdolniejszych naszych publicystów do 
wystąpienia przeciw „zdumiewające - 
mu niedołęstwu odnośnej agitacji 
Przytoczywszy jedną z odezw, której 
pretensjonalność styłu walczy o lep 
sze z nonsensami treści, autor zapytu- 
je: „kto jest odpowiedzialny za te bre 

dnie?*, 

Oczywiście, jakiś referent praso- 
wy, jakiś kierownik propagandy... 

Poznałem kilku takich panów. Sa 
to przeważnie ludzie, o których w ko- 

łach pisarskich nic się nie wie, albo 
też mają: markę sił bardzo podrzęd- 
nych. Jakiemi drogami ludzie ci zdo- 
bywają tak odpowiedzialne stanowis- 

‚ Ка — doprawdy, odgadnąć trudno. 
Nie ulega, bądź co bądź, wątpliwości. 
że nie zawdzięczają ich wyjątkowymi 

     

- SŁOŃCE POŁUDNIA | 
POD:POLSKĄ: CHOINKA 

na wycieczkę morską 

akteteńr: „KOŚCIUSZKO” 
MAROKKO — WYSPY KANARYJSKIE — MADEIRA 

od 5 do 29 kwietnia 1934 roku 

Ceny od zi. 650.— 

LINJAGDYNIA-AMERYKA 

Warszawa, ul. Marszałkowska 116 

Gdynia — Łwów — Kraków — Rzeszów 

Orbis, Wagons-Lits-Cook. 
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Kronika telegraiiczna. 
— HISZPAŃSKA RADA MINISTRÓW 

UPOWAŻNIŁA ministra oświaty do wniecie- 
nia w Izbie projekiu, dotyczącego odroczenia 

stosowania arl. 31 prawa o koncesjach dla 
kongregacyj religijnych. Artykuł ten brzewi- 
dywał wprowadzenie wychowania świeckie- 
go w szkołach Średnich i wyższych do 1-g0 
października I r. a w szkołach powszech- 
nych dó 1-go stycznia 1934 roku. 

ОО SPADEK TEMPERATURY W KANA- 
DZIE OSIĄ T KULMINACYJNY. 
W wielu miejscowościach zanotowano dziś 
37 st. Far. poniżej zera. Jest to najniższa tem- 
peratura w ciągu ostatnich 44 lat. Wskutek 
mrozów zginęło 15 osób. 

— POSEŁ RZECZYPOSPOLITEJ W TO- 

KJO. Michał-.Mośćt i wvdał obiad na cześć 
japońskiego ministra woiny gen. Sadac Araki 

— RADA MINISTRÓW W PRADZE wy- 
raziła swą zgodę na upaństwowienie polskie 

go gimnazjum w Orłowej na Śląsku © 
— Wi ZWIĄZKU Z WYKRY” i 

NAMI PRZEWROTU ogłoszony zo: 
wprowadzający w całej Argentynie 

blęże 
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LOTNICZKI AMERYKAŃSKIE MAR- 

SALIS T RICHEYV. pobiły. dotychczasowy re- 

kord kobiecy przebywania w powietrzu o 
41 godz. 37 min. .Lotniczki przebywały w po 
wietrzu 9 dni, 21 godz. min. 

—- DYMITROW I JEGO DWAJ TOWA 

„ oskarżeni w procesie o. podpale- 
hstagu i — jak wiadomo — wyro 

kiem sądu uniewinnieni, wnieśli na ręce pre 
zydenta policji lipskiej protest przeciwko 
dalszemu przetrzymywaniu ich w. więzieniu 
po wyroku uniewinniającym. 

— AMBASADOR STANÓW  ZJEDNO 
CZONYCH W PARYŻU STRAUSS ZGŁOSI. 
PODANIE O DYMISJĘ. Powodem tego kro- 
ku jest różnica zapatrywań na politykę eko- 
nomiczną Stanów Zjednoczonych, reprezen- 
towaną. przez prezydenta Roosevelta. r 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 29,06 (tr) 

— 29,20 (sprzed.) — 28,92 (kupow.j. Nowy 
York czek 5,71 (tranz.) — 5,74 (sprzed.) 
4,68 (kupow.). Nowy York kabel | 
(tr)——6;75 (sprzed.) — 5,70 (kupo į 

ryż 01,88, (tr.)..— 34,97 (sprzed.) 
(kupow.). Śzwajearja 172,20 (tr.) — 
(sprzed.) — 171,72 (kupow.). 

Dołar w obrotach prywatnych 5,69. 
„Rubel: 4,62 (5-ki), 4,65 (10-ki). 
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Pa- 

34,78 

172.63 

  

Humor. 
NIEPOKÓJ. 

— Gdym wynajmował ten pokój, zanew- 
niała mnie pani, że będę miał zupełny spo- 
kój... 

— No, i? 
— .. а tymczasem przychodzi pani do 

amie.co drugi dzień i upomina się okomorne. 
(Le Rire). 

  

kwalifikacjom zawodowym, ani też 
osobistościom kompetentnym. 

Pewne światło na te sprawy rzuca 
afera, świeżo wykryta w Częstocho- 
wie. Od pewnego czasu na. bruku 
lego miasta grasował niejaki Edward 
Trepka, któremu wystarczyło poda- 
wać się za kuzyna p. Bronisława Tre 
pki, b. naczelnika kuratorjum, aby 
zdobyć wpływ na obsadzanie posad 
nauczycielskich. W rezultacie aferzy- 
sta jął handlować protekcjami, co go 
zaprowadziło ostatecznie przed krai- 
ki sądowe. Niemniej jednak sprawa 
ta ujawniła jedną z bardzo poważ- 
nych naszych bolączek — zadaleko 
posunięty system protekcyjny i nepo- 
tyzm, który często przeszkadza sta- 
wiać na właściwych miejscach najod- 
powiedniejszych ludzi. 

Uderzająco wątłe wyniki naszej 
akcji propagandowej są tego niewąt- 
pliwym skutkiem. 

Zwrócono ostatniemi czasy uwagę 
na potrzebę wzmocnienia stosunków 
handlowych Polski z t. zw. Bliskim 
Wschodem. W związku z tem zorga- 
nizowana została wystawa ruchoma 
towarów naszych, która objedzie na- 

wet miasta Egiptu. Impreza bardzo 
potrzebna i mogąca przynieść znacz- 
ną korzyść. Nieraz. już wskazywano, 
że rynki wschodnie - mogą być dla. 
przemysłu polskiego wdzięcznym te- 
renem eksportu. Toć przed wojną cu- 
kier nasz np. i towary łódzkie wędro- 
wały aż do Persji i miały tam dosko- 
nałą markę. 

  

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

Abecadło syłwestrowe. 

  
  

  

  

A. 

Agrest — to właściciel łaźni, 

Arbon — całe Wilno draźni. * 
B. 

Bursa — zowie się „Biruta“ 

„Bata“ — to jest czeska buta. 

е c. 

Czyż — to w Wilnie wielkie słówko, Е 
Czy odgadniesz mądra główko? 8 

D. е 
Drożdże w cieście rosną Ślicznie 

„D“ =='to brzmi niepolitycznie. ® 

E. 3 
Engel po niemiecku aniół, S I 
Engiel w Wilnie broni tanio. 

F. 

Firm — tu wszędzie mamy dużo, i 
Fircyk — moj przyjaciel d6zio. : 

G. ® 3 
Gumy — właściwości znamy, Е 
Grabowski — to mistrz reklaniy. 

H. 

Hoppen — wielka to osoba. 

Halmirska — mi się podoba. 

1. 

Ikra — to zwyczajnie ikra, -, 2 
Impotencja — zaś jest przykra. 

J. $ 

Jaskry piękne, miłe kwiaty, 

Jabłkowscy dają na raty. 

K. : 2 
Koty -—są pilnošci wzorem, 3 
Kot — jest nawet profesożem. * 

L. i 
Lis ma w zimie piękne futro, * 
Los to jest niepewne jutro. 3 

adnie, iniwo 4 słów powodzi 
„L н mi. jakaś nie wyehodzii 4а 

M. + 

Mydło —- czasem pachnie różą, 
Markiewiczów — jest zadużo. 

N. 
Nudny — człek nie jest wesoły, 
Nudysta — zwykł chadzać goły: 

0. 

<A
. 

o
j
 

   

    

Orest — imię mało znane, 3 
ОНа — często przybierahe, „I 

P. i 
Pardwa — leci, nie wie dokąd, į 
Par dwie — zowie sie czworokąt. Ё 

R. к : 
Rudy — mają czasem -żytj, sę 
Rudy — zdolny jest i pa m 

8. 2 : 
Szustow -— -mėwią truneli.boski, "W, 

hiller był arcydziadowski, sę 
r. se E 

Tyfus — to choroba: cieška, *> 
Tabes — zato bardziej męska. 4 

U. 8 х 
Urna — gratka @а badaczy, # 
„U“ — zaczyna wiele naczyń. 8 

LA į 
Wódka — w życiu ważny faktor, : 
Woskowski — jest Świetny aktor. sA 

а Ž. 
TE 

Zamknij — twórczość wierszokleto! 
Zajrzeć —czas już do „Bukieta”. z 

  

Rozmawiam na ten temat z czło 
wiekiem, znającym Turcję, Egipt, 
Persję. : 

— Polska — mėwi on — ma wie- 
le atutów, których zupełnie nie wy- 
zyskuje. 

Tu wyliczył szereg okoliczności, 
sprzyjających zdobyciu przeż Rzecz- 
pospolitą wyjątkowego stanowiska w 
państwach muzułmańskich. A w koń 
cu dodał: 

— Mamy śród obywateli ' garść 
szczerze oddanych Polsce mahome- 
tan. Czy nie należałoby z pośród nich 
wybierać posłów i konsulów, wypra-' 
wianych do krajów półksiężyca?..: 

Mój rozmówca zapewnia, że miało 
by to poważne znaczenie. Dyplomata 
mahometanin byłby nietylko żywym 
dowodem tolerancji polskiej, ale miał 
by wstęp tam, gdzie žaden „giaur“ 
dostać się nie może. Realizacja idei 
zbliżenia byłaby tem samem ogrom- 
nie ułatwiona. ‚ 

Sposėb ten nie jest bez preceden- 
sów. Wiemy przecież, że znakomity 
polityk, król Stefan Batory, na dwór 
Iwana Groźnego wysłał Haraburdę — 
schyzmatyka. Japonja, chcąc wzmoc- 
nić stosunki z Rzymem, na przedsta- 
wiciela swego wybrała admirała Ya-. 
mamoto — katolika... 

Więc choć nie podejmuję się oce- 
nić wartości rady mego interlokuto- 
ra, sądzę, że zanotować ją warto. 

Benedykt Hertz. || 
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Wspomnienia 
o ks. Lewickim. 

Od p. I. D. z Podola, otrzymujemy 

garść wspomnień o nieodżałowanej 

pamięci ks. Lewickim, któremi dzie 

limy się z naszymi czytelnikami. Wil- 

"no długo nie będzie mogło zapomnieć 

kapłana, który był wzorem dla swyci 

współtowarzyszy pracy, a dla świ 

kich buduj m przykładem cnół i 
prawdziwie chrześcijańskiej miłości 

bliźniego. połączonej z wytwornościa 

form i wielką prostotą w obejściu. 

Urodzony w zamożnej rodzinie zio- 

miańskiej, dziad jego Juljan był mar- 

szałkiem szlachty, ojciec Karol, osiadł 

w Kiszyniowie, kupiwszy tam piękny 

dom z ogrodem. Ożeniony z piękna 

niepospolitych enót p. Julją Brzozow- 

ską, córką miljonera podolskiego, ni: 

otrzymał żadnego posagu,gdyż ożenek 

ten miał miejsce już po bankructwie 

  

  

     

  

ojca Brzozowskiego. Anielskiej łagod- | 

ności i cichych obyczajów domowych, 
matka późniejszego ks. Zygmunta 

rzadko wychodziła z domu i przeważ 
nie tylko do kościoła, ojciec zato po- 
dróżował ciągle i był biegunowo róż- 

nego usposobienia; żywy, światowy i 

ruchliwy. Młody Zygmunt odziedzi- 

czył raczej usposobienie po matce, 

gdyż od dziecka okazywał wielką po- 

bożność i zamyślenie, lubił zabawy w 
księdza, odprawiał nabożeństwa i 
pouczał rówieśników. Niezmiernie 
zdolny, obdarzony šwietną- painių 
w szkole realnej uczył się z łatwoś 

i wzorowo. 

  

     
od- Po ukończeniu gimnazjum, 

wiózł go ojciec na odpoczynek do Za 

kopanego, ale stęskniony do rodziny 

chłopak, wrócił na święta Bożego Na- 

rodzenia cieszyć się rodzeństwem. 

miał brata i siostrę, oraz ukochanemi 

rodzicami. | 

Po wstąpieniu na Politechnikę w 

Rydze, okazał takie zdolności w dzie- 

dzinie chemji, że.Go profesorowie na- 

mawiali do pójścia drogą naukową i 

starania się o asystenturę i stanowi- 

sko profesora, tembardziej, że wielki 

%pływ jaki osiągnął w krótkim cza- 
sie wśród kolegów, których zjedny- 

wał niezwykle miłym, przyjaznym 

sposobem bycia, *przeznaczał Go na 

pedagoga. Korporacja Arkonii wyso- 

ko ceniła kolegę i przyznawała Mu od 
powiedzialne stanowiska wśród 
swych organizacyj, a na odjezdnem z 
Politechniki, darowali Mu koledzy sy- 

gnet pamiątkowy z napisem dzięk- 
czynnym, jako swemu „kardynałowi * 

bo takie nosił u nich przezwisko. - 
Po otrzymaniu -dyplomu inżynie- 

ra. wstąpił w Kronsztacie na służbe 
rządową, gdzie-pracował w laborator- 

jach marynarki- wojskowej, przy fa- 
brykacji torped i bomb. Tam. rów- 
nież, bogato obdarzony przez natur; 

Zygmunt Lewicki, miał wszelkie dane 

do zrobienia świetnej świeckiej karje- 

ry: piękny, zamożny,'zdolny niepospo 

   

  

ticie, ustosunkowany, mający w Pe: 
tersburgu życzliwych protektorów, fa: 
<chową wiedzę i towarzyskie zalety. 
Powodzenie miał zapewnione w każ- 
dej dziedzinie i wiodło Mu się też zna 
komicie. Otwierały się duże perspek- 
tywy majątkowe i coraz wyższe stop: 
nie karjery inżynieryjnej. Mimo iż 
młody inżynier odznaczał się wielką 
na wiek swój pobożnością i nawet w 
wesołych korporacyjnych stosunkach 
utrzymywał jemu. tylko właściwą po- 
wagę i statek, wszyscy Jego znajomi 
rbliscy sądzili, że łos swój ustalił. Je- 
nak po dwóch latach tego życia, 
przyjechał do Rodziców i oświadczył 
im, że spełnił ich wolę, ale dziś, gdy 
jest człowiekiem dojrzałym i mater- 
jalnie od siebie tylko zależnym, po- 

  

wstępuje do seminarjum. Stało się to 
pod kierunkiem Biskupa E. Roppa, i 
odtąd dzieje ks. Lewickiego, znane są 
Wilnu dobrze. Mieszkańcy naszego 
miasta znałi ks. profesora i cenili Go, 
uznając Jego wielką ofiarność i po- 
Święcenie zadaniom kapłańskim na 
każdem stanowisku, na jakiem Go 
los postawił. W przeciwieństwie da 
wielu innych ks. Lewicki, porzucając 
światowe korzyści, poświęcał wiele, 

odszedł od ziemskich dóbr i zaszczy- 
tów wybierając dobrowolnie trudne 
stanowisko kapłana, na którem wytr- 
wał godnie do końca, jako ofiarna, 
prawdziwie duchem Chrystusowym 
owiana jednostka. 

Temi szczegółami z Jego życia 
chcieliśmy się podzielić z naszymi czy 
telnikami. H. R.     
CIMA 

stanowił iść za głosem powołania i. 

Najpoważniejszą spółdzielczą 

BU RJ _E_R 

Pełne wyniki wyborów do Rad 

Gminnych w pow. wileńsko-trockim. 
B. B. W. R. przypadło 657 mandatów, opozycji i na listy 

3 dzikie 

Wyniki zakończonych wyborów 

do rad gminnych w ogółnem podsu- 

mowaniu przedstawiają się jak nasię 

puje: 
Zgodnie z ustawą na wszystkie 15 

gmin tego powiatu przypadło po 20 

mandatów radnych gminnych t. j. w 

sumie 300 mandatów, z czego 194 zda 

były listy wystawione przez komite- 

ty wyborcze BBWR., pozostałe zaś 

106 mand. przypadło na listy opozy- 
cyjne -i dzikie. Procentowo stan po- 
siadania BBWR. określa się liczbą 
64,75 proc., rozbitej zaś na drobne 
grupki opozycji 35,25 proe.. 

Listy BBWR. zdobyły 100 proce. 
mandatów w gminach: orańskiej, gier 
wiaekiej, mickuńskiej, rudomińskiej 
i podbrzeskiej, przeciwniey zaś tej li- 
sty w gminie niemenczyńskiej i rudzi 
skiej. W pozostałych gminach podział 
mandatów w ogólnym zarysie przed- 
stawiał się w następującym stosunku 
cyfrowym i procentowym: W Wornia 
nach BBWR. 15 mandatów (75 proc.), 
inni 5 mandatów (25 proe.); w Tro- 
kach (gmina wiejska) BBWR. i opo- 
zycji endeckiej przypadło po 10 mand 
czyli w stosunku 50-procentowym; ta 
kiż sam wynik był w Olkienikach z tą 
różnicą, że 50 proe. mand. przypadło 
RZE ZEE; 

35 °/.. 
na lekalną listę litewską. W Mejsza- 

gole i Turgielach BBWR. przypadło 

po 18 mandatów czyli 90 proc., in- 

nym po 2 mandaty (10 proc.) w So- 

lecznikach BBWR. 11 mand. (52%/) 

w stosunku do 9 mand. endeekich 

(48 proe.); odwrotny natomiast sto- 

sunek okazał się w Rzeszy, gdzie rów- 

nież na widownię wypłynęła opozy- 

cja endeeka, uzyskując 11 man. na 9 

BBWR.; w Szumsku wskutek walki 

pomiędzy 5 listami na oficjalną listę 

BBWR. przypadło 3 mand., zaś na 4 

pozostałe 17 mand., co się wyraża na 

niekorzyść listy Nr. 1 stosunkiem 

15:85 proe. 

Wypadnie nadmienić, że w Ru- 

dziszkach i Niemenczynie listy BBWR. 

zostały unieważnione. W Rudziszkach 

przeszła bez głosowania lista skonstru 

owana przez dotychczasowego wójta, 

zaś w Niemenczynie lista wójta otrzy- 

mała 13 mandatów i dzika 7 manda- 

tów. 

W tych dwóch i kilku jeszcze wy- 

padkach gminne komitety wyboreze 

BBWR., dopatrująe się uchybień re- 

gulaminowych, złożyły protesty do 

władz nadzorczych, domagająe się u- 

nieważnienia wyborów. > 

Matka 29-ga dzieci. 

  

Pani Miklas, małżonka prezydenta repu- 
bliki austrjackiej odwiedziła w jednej z kli- 

Brak 2500 ton 
wegla. 2 

W lipcu 1931 roku w Wydziale Zasobów 

Dyrekcji P. K. P. w Wilnie wybuchł skandal. 

Oto nowy urzędnik, znawca spraw węgło- 

wych, przeniesiony z Białegostoku p. Żuraw - 

ski wykrył, że w Wileńskim składzie opało 

wym P. K. P. brakuje 2500 ton węgla, to jest 

około 200 wagonów lub około 10 pociągów. 

Wartość węgla sięgała niepokojącej liczby 70 

tysięcy złotych. Podejrzenie o przywłaszcze- 

nie tego węgła padło na asesora wydziału za- 

sobów p. Leopołda Haraburdę, pełniącego o- 

bowiązki zarządzającego wileńskiego składu 

opału. Podejrzany bronił się energicznie, jed 

nakże zgromadzono wystarcza jącą ilość za. 

rzutów na sformułowanie akiu oskarżenia. 

Wczoraj p. Leopold Haraburda stanął 

przed sądem okręgowym w Wilnie, mając 

obrońcę w osobie mec. Petrysewicza. Roz- 

prawie przewodniczył prezes Brzozow: ki. Po- 

wcłano 30 świadków. Proces zapowiadał się 

sensacy jnie. 
Pierwsi świadkowie wyjaśnili sprawę Tze- 

komego zaginięcia 2500 ton węgla. Z zeznań 

ich można przypuszczać, że brak powstał 

  

  

- wskutek błędnego obliczania nadwyżki, którą 

zawsze każdy skład węgla wykazuje po pew- 

nym czasie wskutek nadwagi udzielanej przez 

kopałnie podczas wysyłki transportów. Ko- 

misje rewizyjne, sprawdzające stan składu 

przed przybyciem p. Żurawskiego stosowała 

stare metody mierzenia i znajdywała może 

wskutek tego większą nadwyżkę niż należało. 

Metoda p. Ż., bardziej zbliżona do rzeczywi- 
stości, wykazała tylko fikcyjność tej nadwy- 

Żki, która wyrażała się w sumie ogólnej licz- 

bą przeszło 3500 ton. W rzeczywistości więc 

nadwyżka, to jest przyrost bezpłatnego wę- 
gla wskutek nadwagi „kopalnianej”*, wyno- 
sił wszyStłsiego tysiąc ton. 

Po wyjaśnieniu tego faktu prokurator 
zrzekł się pozostałych świadków, a następ 
nie także. oskarżenia. 

P. L. Haraburda został uniewinniony. 
WŁOD. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ į 
Dziś o g. 8.15 i 1130 wiecz. | 
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Dwa widowiska sylwestrowe 
W poniedziałek 1.1. 1934 r. 
o g. 4-ej pp. „Pod białym koniem* 
o g. 8.15 w. „Targ na dziewczęta” 
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Instytucją bankową w Polsce 

jest 

(та аха Spółek Rolniczy 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 

I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
resów kraju, gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 

a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65. 

— 

nik wiedeūskich panią Uhrmann, która wy- 
dała na świat 29-e dziecko. 

W I LE Ń SE 

Na Sylwestra! 
Ludzie! gwałtu! nic nie wiecie, 
chodzicie spokojnie sobie, 
kiedy na Wilna planecie 
coś się czai, coś się robi! 

  

Aura, nowiną nabrzmiała, 
zaraz cudną wieść urodzi — 

niech słucha więc rzesza cała, 
niech słuchają starzy, młodzi. 

Czyli chodzisz po ulicach, 
czyli się do łóżka kładziesz, 
niech cię cudna wieść zachwy. 
na Sylwestra zaprowadzi. 

  

  

Lecz nie chodź, jak błędne owce, 

nie bądź jak bezwolna lała, 
nie zbłądź czasem ma manowce, 
lecz do „Czerwonego Sztrala". 

Ludzie! gwałtu, nic nie wiecie, 

Zimne ryby z was — u licha! 
Będzie lubczyk na bufecie, 
będzie nektar Iśnił w kielichach. 

Kto ma w sercu tęskny zadzior, 
komu duszę rdza przepala — 
niech go Hermes zaprowadzi 
w Sylwestrową noc do Śztrala. 

Zawiruje świat w Sylwestra, 
chęci wsiądą na sto koni, 
gdy rozpłacze się orkiestra, 
od lubczyku się nie wzbronisz. 

Ludzie, nic nie wiecie? gwałtu! 
a tu chwila już dobiegal 
Przecie nikt mie będzie stał tu? 
Hajda więc do „Czerwonego! 

> EK. M. 

Ciekawe prace urzędu 
statystysznego. 

Kontrola sprzedaży w Wilnie 
ryb i masła. 

Przed kilku dniami wileńskie biuro staty: 
styczne zakończyło pracę nad kontrołą ryb 
przywożonych do Wilna. Ścisła kontrola ryb 
przeprowadzona była na wszystkich punk 
tach wjazdowych. Prócz tego w ciągu poprze 
dniego tygodnia dokonano podliczania ryb 
dostarczonych na rynki i do hurtowni. 
słe wyniki cyfrowe zostaną sporządzone nie- 
bawem. Zawierać będą one prócz danych ilo- 

ściowych i gatunkowych, miejsca skąd ryby 
są przywożone do Wilna, charakter połowu 

i GD: 

Opracowane cyfrowe wyniki przywozu 
ryb przyczynią się niewątpliwie do zorgani-* 
zowania i unormowania tej tak ważnej dla 
Wilna dostawy. Jest rzeczą oczywistą, że przy 
rybostanie Wileńszczyzny jest nonsensem go- 
spodarczym importowanie ryb z zagranicy, 
jak to ostatnio na święta Bożego Narodzenia 
częściowo u nas miało miejsce. 

Jednocześnie biuro statystyczne „podjęło 
kontrolę masła, przeprowadzając ją pod ką- 
tem ilościowym w około 600 sklepach detali- 
cznych na terenie całego miasta. Kontrola 
trwa już dwa tygodnie i będzie jeszcze trwa-. 
ła w ciągu całego stycznia. Kontrola masła 
ma na celu obliczenie konsumcji masła w 
Wilnie i stanowi dalszy etap prac biura sta- 
tystycznego w tej dziedzinie, rozpoczętej ob- 
liczaniem konsumcji mleka. 

  

   
  

   

Zagadkowe samobójstwo | 
Zastrzelił się w mieszkaniu <wego brata 

Wezonij około godziny 1 w południe 
przy ul. Konarskiego 27 popełnił samobójst- 
wo 24-letni Antoni Filipowicz. 

Filipowiez pochodzi z prowincji i zamie- 
szkiwał ostatnio u swego brata buchaltera 
„Polminu“ szykująe się do złożenia matury. 

Wi ostatnich dniach ehłopiee zdradzał silne 
podenerwowanie co przypisywano zbliżają- 
cemu się terminowi egzaminów. Е 

Wiezoraj jednak 24-letni Antoni Filipo- 

wicz tragicznie rozstał się z życiem. 

Zamknąwszy się w swoim pokoju, ehia- 
piec strzelił sobie z -rewolweru w usta. Od- 
głos strzału zwabił służącą, która zaalarmo 

wała szwagierkę samobójey, a następnie 5 
kemisarjat policji. Przybyły na miejsee wy- 
padku lekarz pogotowia ratunkowego stwier 
dził zgon. . 

"Młody samobėjea nie pozostawil žadnyeh 
listów, wobec czego powody pozbawienia się 
żyela nie są znane. 

Zwłoki zmarłego zabezpieczono na miejs 
eu do. decyzji władz sądowo-śledczyeh. (c). 

Nowe ofiary kombinacyj z obligacjami dolarowemi 
W swoim czasie w Wilnie i na prowieji 

ukazało się mnóstwo agentów pewnej insty-, 

tacji bankowej w Krakowie. Agenci tej in- 

stytucji w większości wypadków ludzie spry 

tni i posiadający dar wmawiania łatwo sprze 

dawali dólarówki na wypłatę proponując wy- 

jątkowo dobre warunki kupna, mianowieie 

spłatę wartości dolarówki w 20 ratach mie- 

sięcznych po 2 zł. 70 gr. (54 zł.). 

Między innymi nabył w Wilnie taką dola 

rówkę niejaki Wejeman (Wileńska 27), któ- 

ry zdążył już spłacić 19 rat. W początkach 

grudnia miał on spłacić ostatnią ratę i otrzy 

mać z banku dolarówkę na własność. 

Przed wpłaceniem ostatniej raty otrzymał 

nagle Wejeman z banku list z rachunkiem 

opiewającym na sumę zł. 36,70 gr. Wi rachan 

ku tym wymienione są takie pozycje, jak 8 

zł. za kontrołowanie przez hank wygranych, 

16 zł. za regularne dostarczanie tabeli wyś- 

ranych. Na resztę sumy składają się opłaty 

za porto, jakieś inne manipulacje oraz ©- 

stainia rata. W Hśeie, do którego dołączony 
był rachunek bank powiadamia klijenta, że 
dolarówkę swoją otrzyma na własność do- 
piero wówczas, gdy ureguluje rachunek. 

Prócz tego bank żądał od niego nadesła- 
nia wszystkieh pokwitowań za uskutecznio- 
ne wpłaty rzekomo w. celu skontrolowania 
ieh. 

Cała historja, oraz dziwne żądania ban 
ku, sprzeczne z umową, jaką zawarł z przed 
stawicielem banku, wydały się p. Wejemano 
wi podejrzane, wobec czego złożył on skar-. 
gę do władz sądowych, oskarżając tę instytu- 
eję o oszustwo. > 

Jak się dowiadujemy jednocześnie złożył 
podobną skargę drugi wilnianin, niejaki A. 
jRom, zam. przy ul. Nowogródzkiej. 

Nie ulega wątpliwości, że władze śled- 
eze zainteresują się temi podejrzanemi kom- 
binaejami z obligacjami dolarowemi i całą 
sprawę wyjaśnią. te]. 

Jeszcze o bankructwie „Wolwortu”. 
Onegdaj donosiliśmy o bankructwie fir- 

my „Wolwort“ i chwilowem przytrzymaniu 

jej właściciela Kochmana, którego po zba- 

daniu zwolniono. 
W ciągu ubiegłych dwóch dni do policji 

wpłynął znowu szereg dalszych meldunków 
o rzekomo dokonanych, przez Kochmana 

małwersacjach w postaci zakupienia towa- 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — Wide- 

wiska Sylwestrowe w „Lutni*. Dziś Teati 

Muzyczny „Lutnia”, występuje z dwoma od 

dzielnymi, niezmiernie interesującymi prog 

ramami rewjowemi, skonstruowanymi przez 

pp. Tatrzańskiego, Wyrwicz — Wichrow- 

skiego i Ciesielskiego, co dowodzi, że humor 

na scenie będzie panował niepodzielnie. -- 

Oba programy są jednakowej treści. Rewje 

Sylwestrowe w „Lutni* będą się składały z 

najnowszych, specjalnie na ten dzień napisa 

nych, aktualnych numerów: piosenek, ske 

czów, rewellersów, baletów w wykonaniu са 

łego zespołu. Pierwszy program Sylwestro- 

wy o godz. 8,16, drugi zaś o godz. 11,30 w. 

— „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja“. 

Dziś o godz. 4 po poł. odegraną zostanie 

świetna baśń świąteczna „Dziadzio Piernik 

i Babcia Bakalja*, która na premjerze wy 
wołała na widowni entuzjazm. Baśń ta obok 

humoru posiada sceny dydaktyczne, oraz 

przepojona jest szczerem polskim sentymen 

tem. 
Początek o godz. 4 po poł. 

od 25 gr. 
— Popołudniówka Noworoczna.. W dzień 

Nowego Roku (poniedziałek) o godz. 4 pp. 
odegrane będzie widowisko — operetkowe 
„Pod Białym (Koniem*. Ceny zniżone. Wieczo 
rem zaś Świeżo wystawiona operetka „Targ 
na dziewczęta”, Wtorek również po cenach 

zmiżonych „Pod Białym Koniem“. 
» 

Ceny miejsc 

rów na weksle i zlikwidowaniu potem skle- 

pu. 
Między innemi podobną skargę złożył 

właściciel fabryki czekolady „Emzet* w Wił 
nie. 5 

Jak się dowiadujemy Kochman opušeil 
Wilno. Tem niemniej policja prowadzi prze 
eiwko niemu dalsze dochodzenie. (e) 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś w 
niedzielę dnia 31 grudnia o godz. 4 po poł. 
„Fraulein Doktor“, sztuka, która cieszy się 
na naszej scenie rekordowem powodzeniem 
Ceny zniżone. 

Wieczorem o godz. 8 po ćenach zniżo- 
nych sztuka Deval'a „Stefek*, poruszająca 
zawsze aktualny problem wychowania dzie- 
ci. W roli Stefka wystąpi M. Węgrzyn. Re- 

  

. żyserja W. Czengerego. 

— Wielka Rewja Sylwestrowa. Dziś, w 
niedzielę dnia 31 grudnia o godz. 11,30 — w 
Teatrze na Pohulance Wielka Rewja Syłwe- 
strowa, barwne wesołe widowisko w 24 ob- 
razach. Udział bierze cały zespół T. M. na 
czele: J. Jasińska, S. Zielińska, T. Suchecka, 
E. Ściborowa, N. Wilińska, M. Węgrzyn, J. 

Włoskowski, L. Wołłejko, W. Ścibor, J. Ta- 
tarkiewicz. Pozatem gościnnie wystąpią: W. 

Biszewska, J. Gorecka i W.. Morawski oraz 

duet taneczny Jannuszkowskich. 
W programie specjalnie napisane szlagie- 

ry: „Kawiarenka”, „M. Szumana“, „Nowy 

Rok u p. Peckajlo“, „Czego kobieta pragnie“ 
i wiele innych. 

— Teatr — Kino Rozmaitości. Wyświetla 
już ostatnie dni fenomenalnego „King—Kon 
ga“. Na scenie „Jasełka* w 2 częściach, (Bet 
lejem oraz Śmierić króla Heroda). 

— Sylwester w Sali Miejskiej — zgroma- 
dzi tłumy widzów i amatorów swobodnej, 
temperamentowej zabawy przy 
orkiestry; wejście bez zaproszeń, stroje do» 
wolne, ceny 1,50 dla pań i 2 zł. dla panów. 
Bufet — atrakcje sceniczne. Sala dobrze og- 
rzana. 

dźwiękach .   

Tabletki Togal są szybko działającym lekiem przeciwko grypie, 
influencji i przeziębieniu. Przytem tabletki Togal nie wywierają 
ujemnego wpływu na wewnętrzne organy. Przez przyjmowanie 
jednej do trzech tabletek Togalu 3—4 razy dziennie zapobiega 
się powstawaniu niebezpiecznych komplikacji, jakie zazwyczaj 
wywołują przeziębienia. Nie wyrządzajcie sobie jednak szkody 
przez zażywanie małowartościowych środków-przyjmujcie Togal. 
Tabletki Togał są do nabycia w oryginalnym opakowaniu po 14 

U osób przygnębionych, wyezerpanych, 

niezdolnych do pracy, naturalna woda go 

ka „Franciszka-Józefa* pobudza obieg kr 

wzmacnia zdolność nfyślenia i chęć do pra 

cy. Zalecana przez lekarzy. 
400044 

    

ee 

Od wydawnictwa 
W okresie karnawału 

wszelkie wzmianki o balach, 

4
0
3
0
3
0
 

rautach, zabawach i t. p. 

imprezach rozrywkowo - do- 

chodowych, zamieszczać bę- 

dziemy tylko za opłatą. 

  

Ofiary. 
Na ręce prezesa Okr. Urzędu Ziemskiego 

м Wilnie p. St. Łączyńskiego p. P- mierni- 

cy przysięgli zrzeszeni na terenie woj. wi- 

leńskiego ku upamiętnieniu współpracy zło- 

żyli do dyspozycji p. prezesa Łączyńskiego 

400 złotych (czterysta zł.). Prezes Łączyński 

za pośrednictwem administracji naszego pi 

sma przekazał z tej sumy: 200 (dwieście zł.) 

na ochronkę im. Marszałka Piłsudskiego i 

200 (dwieście zł.j na dożywianie biednych 

dzieci m. Wilna. 

  

Żamiast wizyt świątecznych i noworocz- 

nych na wpisy niezamożnych uczenic Gimn. 

Czartoryskiego składa 3 zł. Dr. Witold Umia- 

stowski. ai 

Zamiast życzeń noworocznych na LOPP. 

Kiejstutowstwo Downarowiczowie 2 zł. 
* * * 

Zamiast życzeń światecznych i noworocz 

nych 5 zł. na óchronę O. K. składają 

C. i H. Wierusz-Kowalscy. 
: $ # * * 

Urzędnicy Okręgowego i Miejscowego 'U- 

rzędów Miar w Wilnie, zamiast życzeń Świą 

tecznych i Noworocznych składają ofiary: 

"Na ehleb biędnym dzieciom: Sasinowicz 

Józef 2 zł., Wyzgo Władysław t zł., Możano 

wicz Edward 1 zł., Żakiewiczówna Paulina 

50 gr., Buczyński Józef 1 zł., Szymański Ed- 

ward 1 zł, Zawadzki Józef 50 gr. — Razem 

7 złotych. я 
Na rzecz bezrobotnych: Sasinowicz Józet 

2 zł, Wyzgo Władysław 1 zł. Szymański 

Edward 50 gr. — Razem 3,50 zł. 

Sa *. R * 

Profesorstwo M. i S$. Hillerowie 5 zł. na 

Ochronkę Z. P. O. K. zamiast Życzeń Nowo- 

rocznych. 
® ® *   

Zamiast wizyt noworocznych na bezrobot- 

nych p. dr. Jadwiga Muraszko 5 zł. 
* * * 

Zamiast powinszowań noworocznych p. 

Michał Gierosimiuk na bezrobotnych 5 zł. 

* * * 

Zamiast wizyt Noworocznych ofiarowali 

na chleb dła głodnych dzieci pracownicy Pań- 

stwowego Banku Rolnego, Oddziału w Wil- 

nie: pp. Dyrektor Ludwik Maculewicz — 10 

zł, Tadeusz Miśkiewicz — 3 zł, Wincenty 

Pietkiewicz — 3 zł, Franciszek Tyman — 

2.50 zł., Józef Krupko — 2 zł., Witold Buterle 

wicz — 2 zł., Stefan Skinder — 2 zł, Jadwi- 

ga Trejczke — 2 zł., Wandalin Klimontowicz 

— 2 zł, Adam Poniatowski — 2 zł., Włady- 

sław Szemiako — 2 zł., Józef Garliński — 2 

zł, Ignacy Kasperski — 2 zł., Artur Fanti — 

2 zł, Aleksander Kuczuk — 2 zł. Antoni Ko- - 

morowski — 1.50 zł. Hipolit Klimaszewski 

— 1.50 zł, Kazimierz Żardecki — 2 zł., Jó- 

zef Horodniczy — 1.50 zł., Marja Michajłow- 

ska 1 zł, Piotr Sokoliński — 1 zł., Piotr Ja- 

błonowski — 1 zł, Jan Kaleński — 1 zł., 

Zygmunt Zdrojewski — 1 zł. Leonja Kontry- 

mówna — 1 zł, Wilhelm Stabiński — 1 zł., 

Piotr Odyniec — 1 zł., Tadeusz Grześkowiak 

— 1 zł, Jakobina Mejerowa — 1 zł, Wanda 

Rogińska — 1 zt., Łucja Borodzikówna — | 

zł, Marta Sidorowiczówna — 1 zł., Michał 

Kobecki — 1 zł., Wiktor Kirchner — Jad: 

Wanda Jankowska — 1 zł, Władysław Gu- 

mowski — 1 zł, Mieczysław Kłyszyński — 

1 zł, Halina Dworakowska — I zł., Michał 

Pilecki — 1 zł, Romuald Borowski — 1 zł, 

Stanisław Machnickk — 1 ał., Bronisław Bo- 

husz-Szyszko — 1524, Aleksander Armonaj- 

tis — I zł, Zygmunt Żongo 'owicz — 1 zł., 

Wanda Piotrowiczówna — 1 zł, Aleksandra 

Rzepczyna — 1 zł, Anna Czeladzinowa — 1 

zł, Marja Tarwidowa — 1 zł, Władysława 

Lubowiczowna — 1 zi, Marja Skowzgirdow- 

na — 1 zł., Stanisław Kiernowicz — 1 zł. Jó- 

zef Kaszewski — 1 zł., Wiktor Łucewicz — 

1 zł, Wanda Staniszewska — 1 zł., Włady- 

sław Rewieński — 1 zł., Wacław Malinowski 

— 1 zł, Zygmunt Zawisza — 1 zł, Wanda 

Mongirdówna — 1 zł., Bronisława Niepluko- 

wowa — 1 zł., Bronisław Kopacewicz — 1 

zł, Ludwik Borowski — 1 zł., Franciszek Jur- 

jewicz — 1 zł., Stanisław Podbiełski — 1 zł., 

„Włodzimierz Szykowski — 1 zł, Anna Pyt- 

hon — 1 zł., Antonina Podbielska — 1 zł., An- 

toni Sobolewski — 1 zł., Klara Zdanowiczowa 

— 1 zł, Eugenjusz Kuczyński — 1 zł., Sta- 

nislaw Butkiewicz — 1 zł., Karol Niewęgłow- 

"ski — 1 zł, Stanisław Nowieki — 1 zł, Cze- 

sław Beuermann — 50 gr., Janina Zaleska — 

50 gr., Kazimierz Hołownia — 50 gr., Marja 

Scholzowa —.50 gr., Antoni Stalewski — 50 

gr. Kajetan Drozd — 50 gr., Wanda Her- 

manowiczówna — 50 gr. Andrzej Lidtke — 

50 gr., Ludwika Żebrowska — 50 gr., Kazi- 

mierz Kopczyński — 50 gr., Paweł Małysz- 

ko — 50 gr. Paweł Anusewicz — 50 gr. — 

razem zł. 106. 

—- 

   

i 42 tabletki we wszystkich aptekach. 

  

RADJO 
Wi NO, 

NIEDZIELA, dnia 31 grudnia 1933 roku. - 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
nik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom 
10.05: Nabożeństwo. 11.40: Odczyt misyjny. 
11.57: Czas. 12.05: Progr. dzienny. 12.10. 
Kom. meteor. 12.15: Poranek muzyczny z 
Filharm. Wiarsz. 13.00: „Jak się pracuje. w 

fabryce porcelany“ odczyt. 13.15: D. c. po 
ranku muzycznego. 14.00: Audycja dla wszy © 
stkich. -15:00: „Nowe warunki handlu inwen- 
tarzem rzeźnym* odczyt. 15.20: Audycja lu 
dowa. 160.00 Słuchowisko dla dzieci. 16.30: 
Muzyka z płyt. 16.45: Kwadr. liter. 17.00. 
„Przed dwustu laty“. 17.15: Polska muzyka 
łudowa. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Muzyka 
z płyt. 19.00; Przemówienia Noworoczne. 
19.15: Rozmaitości. 19.30: Radjotygodnik dla 
młodzieży. 19.45: Program na poniedziałek. 
19.50: Muzyka lekka. 20.50: Dziennik wie 
czorny. 21.00: „Sylwestrowe faramuszki“ 
21.15: Na wesołej fali lwowskiej. 22.15: 
Sport z Rozgłośni. 22.25: Muzyka taneczna 
23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 
23.50: - Audycja specjalna. 0.05: „Defilada 
gwiazd“. 0.35: Audycja syłwestrowa. 1.00: 

Lwowska noc sylwestrowa. 1.30: „Defilada 
gwiazd”. е : 

  

  

  

      

PONIEDZIAŁEK, dnia 1 stycznia 1934 r. 

9.00—9.54: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Dzien. por. Muzyka. Chwilka gosp dom. 
10.05: Nabożeństwo. 11.57: Czas. 12.06: Pre- 
gram .dzienny. 12.10: Kom. meteor. 12.15: 
Koncert, z Filharm. Warsz. 14.00: Audycja 
dla wszystkich. 15.00: Djalog rolniczy. 15.20: 
Koncert. 16.00: Audycja dla dzieci. 16. 
Nowe płyty. 16.45: Recytacje humorystycz- . 
ne. 17.00: „Rok 1933 w Polsce". 17.16: Au- 
dycja ludowa. 18.00: Słuchowisko. 18.49: ; 

      

Arje i pieśni. 19.00: Że spraw litewskich. - 
10,15. VU. kusi. SDOTŁOWY: tv.Żó: Ruzma- 
itości. 19.30: Przemówienia do Polaków zt 
granicą. 19.40: Progr. na wtorek. 19.45: „No- 
wy Rok w trzech częściach świata** — felj. 
20.00: Koncert. - 20.50: Dziennik wiecz. 
21.00: d. c. koncertu. 21.20: Audycja pogod- 
na. 22.20: Sport z Rozgłośni. 22.30: Koncert 
życzeń (płyty). 23.00: Kom. meteor. 23.00: 
d. c. koncertu życzeń (płyty). 23.35— 
24:00: Muzyka taneczna. 

  

NOWINKI RAGJOWE. 
DZIEŃ SYLWESTROWY. 

Ostatni dzień roku przynosi radjostucha- 
czom kilka audycyj o wesożym, leksum cha- 
rakierze. l tak o godz. 15.40 krótka audycja 
z płyt, obejmująca najbardziej popularne 
przeboje z roku ubiegłego. O godž. 19.50 roz- 
pocznie się „godzina muzyki leskiej"* z udzia 
łem ulubionej pieśniarki p. Anieli Szlemiń- 
skiej, następnie o godz. 21.15 bawić będzie 
audytorjum „Wesoła fala Iwowska“ a o pół- 
nocy rozpocznie się specjalna audycji sylwe- 
strowa p. t. „Defilada gwiazd', na którą zło- 

żą się produkcje rozgłośni poznańskiej, lwow- 
skiej i warszawskiej. Ё 

MUZYKA NIEPODLEGŁEJ POLSKI. 

Dziesiąty koncert z tego cykłu, który na- 

dany będzie z Warszawy w poniedziałek 1-go 

stycznia o godz. 20.00, wypełnią utwory Ka- 

rola Szymanowskiego, jednego ž najznako- 
mitszych połskich kompozytorów współczes- 
nych, który świeżo odniósł wielki sukces ar- 
tystyczny w Moskwie i Bukareszcie. Program 
obejmuje 3 i 4 symfonję, następnie „Piešni 
Hafisa“ oraz fragment z baletu góralskiego 
„Harnasie”: W koncercie weźmie udział Sta- 
nisław Korwin-Szymanowska (śpiew) oraz 
sam kompozytor, który odegra partję forte- 
pianową w IV symfonji. Dyryguje Grzegorz 

Fitelberg. 

SŁUCHOWISKO DŁA DZIECI. 

W niedzielę o godz. 16 najmłodsi radjo- 

słuchacze otrzymają audycję na temat syłwe- 

strowej nocy, a w poniedziałek o tej samej 

godzinie słuchowisko p. t. „Żałosna historja 
pajacyka Frycka', a 

I DLA DOROSLYCH. 

W niedzielę o godz. 18-ej stuchowisko pt. 

„Moja pieszczotka* pióra T. Sygietyńskiego | 

wykonane będzie w studjo warsiawskiem. 

Następnego dnia o tejże godzinie rozgłośnia 

lwowska nada audycję. pt. „Jedzenie, wino 

śpiew” p. St. Wasylewskiego. z 

Obławy na wilki. 
Polowanie z nagonką na wilki przeprowa 

dzono na terenie gminy olkienickiej. Zastrze: 

lono 2 wilki oraz lisa. Ё 

Na terenie powiatu święciańskiego w wy-. 

niku obław na wilki zastrzelono 4 -szkodni: | 

ków oraz dzika. 

Podziękowanie. 
Związek Pracy Obywatelskiej, Kobiet „w 

Nowo-Wilejce serdecznie dziękuje p. Mikoła 

jowi Bułajewowi za złożoną ofiarę w sumie 

20 zł. na ochronkę im. Biskupa Bandurskie 

go — zamiast życzeń Świątecznych i Nowa-- 

rocznych. Ё



4 
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  . =] Dzis: Dawida. 

Niedziela | ;,,,, Nowy Rok 

31 : 
Grudzień || Y*“*6* "tošcs — в. 7 m. 48 

Zachód —„ — в 3m. 33 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 30/X1 — 1933 roku 

Ciśmienie 764 
Temp. šredn. — 7 
Temp. najw. — 6 
Temp. najn. — 8 
Opad 2,7 
Wiatr — połudn.-wschodni 
Tend. barom. — zwyžkowa. 
Uwagi: — pochmurno. 

      

Przewidywany przebieg pogody 
na dzień 31 grudnia w/g PIM. 
Pochmurno z przełotinemi opadami šniež 

nemi. Umiarkowany mróz. Umiarkowane wia- 
try południowo - wschodnie. 

  

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
wowska róg Targowej, Szantyra — Legjono 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz: 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 2, Jur- 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego -- 
Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Zawal 
nej i Stefańskiej. 

  

ADMINISTRACYJNA 
— W.SPRAWIE PROLONGATY POZ- 

WOLEŃ NA BROŃ. W związku z notatkami 
jakie ukazały się w niektórych dziennikach 
wileńskich, że „z dniem 30 grudnia upływa 
termin składania do Starostwa Grodzkiego po 
dań o prolongatę zezwoleń na. broń na rok 
1934, oraz że po dniu 1 stycznia 1934 r. broń 
u osób, które nie odnowią zezwoleń będzie 
konfiskowana, osoby zaś te będą pociągane 
do surowej odpowiedzialności karnej”, — Sta 
rostwo Grodzkie wyjaśnia, że notatki te do- 
tyczą tylko tych osób, którym wydane zosta- 
ło pozwołenie na prawo noszenia broni na 
podstawie ućhylonego dekretu z dnia 25 stycz 
nia 1919 roku poz. 123. 

Natomiast pozwolenie, wydane na podsta- 
wie naowóobowiązującej ustawy z dn. 27 'paź 

dziernika 193! poz. 877 (książeczki zielonej 
i być oć wione do d 28 lutego ro 

    
      

            

    

w tym ter uinie pozwolenia 
nia bromi nie odnowią, po- 

      

nej, jako posia 
ich ulegnie konfi 

- MIEJSKA 

  

— PROJEKT REGULACJI BRZEGÓW 
WILJI. Na ostainiem“ posiedženiu Prezydjum 
Zarządu miasta rozpatrywany był projekt 

regulacji brzegów Wilji (od jej ujścia aż do 
portu rzecznego na Antokolu: Projekt ten >- 
pracowany na zlecenie magistratu przez i 
Jacewiczą przewiduje zwężenie koryta rzek 
oskarpowanie brzegów, praz urządzenie ale 
spacerowych po obu stronach Witji. Ale 
Pyłybe- nałożone na dwóch poztomach ni 

ar zym, przewidziane jest, że 

przytem poziońi niższy w wvnadkach powo- 
dzi może znaleźć się pod wodą. 

° Ро dokładńem i szczegółowem zaznajo- 
mieniu się z całym projektem został on przez 
Zarząd miasta zaakceptowany i obecnie wpły- 
nie pód obrady Komisji Technicznej, a na- 
stępnie Rady Miejskiej. 

    

   

  

       

  

Roboty nad realizacją tego projektu roz : 
poczęte zostaną wczesna wiosną. 

: SPRAWY PRASOWE 

— RONFISKATA „PRZEGLĄDU WI 
SKIEGO*. Władze administracvine sko: 
kowały ostatni numer „Przeglądu Wileńskie- 
go“. Konfiskatę zarządzono za artyl uł, oma 
wiający akcję. wyzwolenia. Wilna. + 

” SPRAWY SZKOLNE 
KURS PRZYGOTOWAWCZY DO KORPU 

SU KADETÓW I SZKOŁY PODOFICERS 
KIEJ PIECHOTY I PILOTÓW. Staraniem Le- 
gjonu Młodych z początkiem stycznia 1934 +. 
„uruchomiony zostanie Kurs Przygotowawczy 
dla kandydatów, którzy mają zamiar ubie- 
gać się w roku szkolnym 1934-35 o przyjęcie 
do Korpusu Kadetów do klasy 4-ej i 5-ej gi- 
munazjamej lub do kompanji i-ej do Szkoły 
Podoficerskiej Piechoty hub Pilotów. 

Na Kurs przyjmuje się kandydatów, któ- 
rzy ukończyli 6—7 oddziałów Szkoły Pow- 
szechnej lub 2—%3 klasy gimnazjalne wzgl: 
uczęszczają obecnie do jednej z wyżej wy- 
mienionych klas w wieku od 13 do 18 lat. 

Nauka odbywa sie.w g odzinach popołud- 
niowych. 

Kurs prowadzony jest przez fachowe siły 
nauczycielskie i wojskowe. 

Kaudydaci przyjęci do Szkoły Podoficer- 

   

  

  

skiej Piechoty lub Pilotów otrzymują naukę 
i utrzymanie na koszt Skarbu Państwa. 

Informacji udziela i у 
rownik Kursów — ulica Sierakows 
eodziennie od godziny 9—-11 rano i od 3—%6 
wieczór. 3 

     

  

GOSPODARCZA 

— ZAPOWIEDŹ INTENSYWNEGO ŚCIĄ- 

   
   

GANIA PODATKÓW. Wobec wielkich zaleg- 

łości podatkowych za różne podatki państ- 

wowe i samorządowe, których suma prze- 

kracza 1 i pół milj. złotych władze skarb we 

postanowiły z nowym rokiem przystąpić do 

energicznego ściągania tych zaległości. 

UMARZA. PODATKÓW. Od chwili 

przejęcia egzekutuwy i endy poszczegól 

nych działów podatkowych od samorządu 

miejskiego —— władze skarbowe w ciągu 5- 

tatnich trzech miesięcy wnorzyły na skutek 

podań indywidualnych, oraz zarządzeń min!- 

sterstwa skarbu różnych podałków na sumę 

około 150 tys. złotych. 

a terenie powiatów Wileńszczyzny umo- 

zaległości podatkowych z działu podal- 

państwowych, samorządowych i innych 

  

   
  

   

  

  

    

   
    

    

WÓZ TOWARÓW REGLAME 

Izba Przemysłowo - Handlowa w Wilnie po- 

daje do wiadomości firm i osób zaintereso - 

wanych, że zezwolenia na przywóz towarów 

reglamentowanych, objętych osłatniemi lis 

tami zakazów, ogłoszonemi w Dzienniku Us- 

iaw Rzeczypospolitej Nr. 79 poz. 564, będą 

wydawane przez Centralną Komisję Przywo- 

zewą jedynie po uprzedniem złożeniu dowo- 

du posiadania świadectwa przemysłowego na 

rok 1934. W związku z tem zainteresowani 

mają nadsyłać do biura lzby Przemysłowo- 

Handłowej w Wilnie, ul. Micikewicza 32 

g'nały świadectw oraz Z odpisem (niepoświad 

czonym), który po stwierdzeniu zgodności 

przez lzbę będzie skierowany przez nią do 

Centrałnej Komisji Przywozowej, zaś orygi- 

nat zostanie natychmiast zwrócony. Opłata 

manipulacyjna na rzecz Izby za legalizację 

odpisu wynosi zł. 2. 
Dopuszczalnem jest oczywiście również 

nadsyłanie odpisów, uwierzytelnionych przez 

Notarjusza. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

—- OPŁATEK U PEQWIAKÓW. W dniu 

6 stycznia 1934 r. w lokalu Kasyna K-dy Pol. 

Państw. przy ulicy Żeligowskiego 4, odbędzie 

się tradycyjny opłatek peowiaków i ich ro- 

dzin. Po: k o godz. 18. 
Po opłałku przy dźwiękach orkiestry woj 

skowej, zabawa taneczna do rana. 

STRZELECKI WIECZÓR SYLWE- 

STROWY. Oddział Związku Strzeleckiego Nr. 

5 urządza w dniu 31-go grudnia b. r. o godz. 

21 we własnym lokalu przy ul. Turgielskiej 

Nr. 2 — towarzyski Wieczór Sylwestrowy dla 

członków i sympatyków Związku Strzelec- 

kiego. 
Zgrany zespół jazzowy, sympatyczna sala 

i dobór towarzystwa pozwoli w sńtromnej ska- 

li powitać Nowy Rok, 

— Związek Inwalidów Wojennych ż V. 

swoim Kolegom bezrobotnym. Okręgowe ko- 

ło ZIWIRP. w Wilnie posiada w swojem gro 

mie szereg bezrobotnych, niskoprocentowych 
1 £ pry lat bwp pał za 1 e rodviny 

pobierają bardzo niskie zaopatrzenie (lub też 

zupełnie nie posiadają rent), które nie wy 

starcza im nawet na kawałek suchego chle 

ba. 

„WI zrozumieniu tych ciężkich warunków 

życiowych swych Koleżanek i Kolegów, Za: 

rząd Okręgowego Koła mimo bardzo szczup 

łych środków materjalnych, wyasygnował 

przed Świętami Bożego: Narodzenia 450 zł. 
na zapomogi, które'wydano w gotówce lub 
w bonach towarowych na artykuły spożyw- 

cze, : 

Fakt ten dowodzi wielkiej żywotności Za 
rządu Związku Inwalidów Wojennych RP 
w Wilnie i zrozumienia jątkowych warun 
ków i w jakich znajdują się bezrobotni człon 
kowie Związku. у « 

Znamiennym jest fakt, że Przewodniczą- 

cy Zarządu Okręgowego Koła p. M. Boryse 
wicz wyasygnował ze swoich prywatnych 
funduszów na ten cel 145 zł. 

— PRZEDSTAWIENIE . AMATORSKIE. 
Dziś w niedzielę dnia 31 grudnia r. 
ramiem Sekcji Teatralnej Chrześ 
Uniwersytetu Robotniczego — Metropolital- 
na 1 odbędzie się sylwestrowe przedstawie. 
mie amatorskie p. t. 1) „Kawalerskie mieszka- 

nie“ — komedja w 1-ej odsłonie Jana Galli; 
2) „Jedyny włamywacz na wsi* — komedj.a 
w l-ej odsłonie Trystana Bernarda — oraz 
zabawa taneczna wyłącznie dla członków Sek- 
cji: Teatralnej Ch. U. R. 

    

ry- 

    

     

       

  

   

      

Początek przedstawienia o godz. G-ej w. 
zabawy zaś 10-ej. i 

— "STOWARZYSZENIE TECHN. POLS- 
KICH W WIILNIE INFORMUJE, że spotka- 
nie Nowego Roku odbędzie się we własńiym 
lokalu w gronie członków Stowarzyszenia. 
Początek o godz. 9-ej wiecz. : 

E-U+2R:J BE. R 

Recepcja noweroczna. 
W dniu 1-go stycznia 1934 roku 

o godzinie 13-ej p. Wojewoda Wileń 
ski Władysław Jaszczołł _ przyjmo- 
wać będzie życzenia noworoczne dla 
Pana Prezydenta Rzec: 
Marszałka Józefa Pi 
du — od przedstawicieli duchowień- 
stwa, władz cywilnych i wojskowych. 
samorządu, nauki, organizacyj społe- 
cznych i stowarzyszeń oraz społeczeń 

stwa. 

Recepcja noworoczna odbędzie 
się w wielkiej sali konferencyjnej U- 
rzędu Wojewódzkiego Wileńskiego 
(Magdaleny 2), a nie — jak w latach 
poprzednich w Pałacu Reprezentacy j- 
nym. : 
Lu LL 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

—- 207 Šroda Literacka odbędzie się da 

3 stycznia, p. t. „Filomaci w Wilnieżę — Na 

tle pogadanki Wandy Dobaczewskiej, malu 

jącej atmosferę życia 'filomackiego, przewi 

ną się wiersze Mickiewicza, Zana, Czeczota, 

piosenki Filomatów w wykonaniu, chóru, z 

udziałem p. Wandy Hen chówny. 
Początek o godz. 20,30 iedzibie Zwiąż 

ku Literatów, Ostrobramska 9. 
— 20-godzinny kurs obrony przeciwge- 

zowej, organizowany przez Koło Pań, LOPP 

rozpocznie się we. czwartek dnia 4 stycznia. 

Wykłady odbywać się będą codziennie w 

sali Ośrodka Zdrowia (Wielka 46) od godz. 

17 do 19. Opłata za kurs wynosi 2 zł, dla 

członkiń LOPP. 1 zł. Zapisy na miejscu. 

RÓŻNI: 

— Podziękowanie. Centrala Opiek Redzi- 

cielskich Średnich Zakładów Naukowych m 

Wilna zorganizowała przed świętami odczyt 

    

   

      

- p. dr. Józefa Rybickiego. członka Tow. N. 5. 

$. W. na temat: „Praca sdomowa ucinia“ 

P. dr. Rybicki wygłosił swój. odczyt w sali 

gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta, w 

obecności licznie zebranych gości. Po adczy: 

cie wywiązała się ożywiona dyskusja, świad- 

cząca o zainteresowaniu ogółu rodziców po- 

ruszonemi sprawami. 

Zarząd Centrali O. R. składa tą drogą 

p. dr. Rybickiemu swe serdeczne podzięko- 

      
     
  

  

wanie. 
— Kierownictwo Teatru Eksperymental 

nego podaje do wiadomości, że z dniem R 

stycznia 1934 roku zmieniło siedzibę admi 

nistracji przenosząc takową na ulicę Góra 

Bouffałowa Nr. 19 m. 1. 

Jednocześnie komuhikuje, że posiada do 

wypożyczenia komedje, sketche, teksty, pic- 

senki i t. p. poleca reżyserów, autorów, kom 

pozytorów, artystów, organizuje propagando 

we widowiska teatralne, koncerty, uroczyste 

obchody i akademje wśród organizacji spo: 

łecznych, młodzieży i przysposóbienia woj 

skowego. Szczegółowych informacyj udziela 

kancelarja Teatralna na miejscu codzienni* 

oprócz niedziel i świąt w godzinach od 17 

do 20. * 

ZABAWY 

— Dzis „Sylwestrowy Dancing“ w cukici | 

ni „Zielonego Sztralla“ ul. Mickieyicza 22 

Dochód z Dancingu przeznacza się na Prė- 

wentorjum dla najbiedniejszych dzieci zag” 

rożonych gruźlicą. S 

Organizujący zabawę „Komit:t Koloni; 

dla dzieci przy Wiłeńskiem T-wie Przeciw 

graślineom zwraca się z gorącą prośbą, da 

Sz. Publiczności o łaskawe popracie iniprczy 

Miła towarzyska aunosfera' naszych dan 

cingów, atrakcje, tani wstęp, tani i 'smacz- 

ny domowy bufet ściągną niewątpliwie licz 

uych gości. Wstęp za zaproszeniami. Zapio 

szenia można otrzymać w kasie cukierni. — 

Ze względu na duże zainteresowanie zabawą 
prosimy o wcześniejsze zamawianie stoli 
ków. Początek o godz. 23. 

— Zarząd Koła Z. U. K. urządza w di 

31 grudnia zabawę taneczną dła członków i. 

sympatyków w lokalu własnym przy ulicy 
Słowackiego 'Nr. 11. Wstęp za zaproszenia- 

mi, które można otrzymać przy wejściu. 
— CZARNA KAWUA-BRIDGE NA BEZRO- 

BOTNYCH. Niewątpliwie najlepiej zapowia- 
dająa się i najmiłszą imprezą tegorocznego 

sezonu karnawałowego będrie Tradycvjn1 
Czarna Kawa-Bridge, organizowana na rzecz 
bezrobotnych dnia 5 stycznia 1934 r. w salo- 

  

   

nach Izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie. : 
Urozmaicenie stanowić będą występy zespo- 
łu artystycznego Teatru Muzycznego „Luł- 
nia”, 2 orkiestry iazzbandowa i 2 bufety — 
obficie zaopatrzone — pierwsze w najnow- 
sze szlagiery ostatniej doby, drugie w naj- 
lepsze i najtańsze smakołyki. Ceny kryzyso- 
we. Wstęp 3 m. Akademicki 1.50 zł. Stroje 
wizytowe. Przy wejściu i podczas wieczoru 
wszystkich obowiązuje dobry humor. Ę 

— DANCING-BRIDGE P. B. K. W dniu 
5-go stycznia 1934 roku urządza Zarząd Pol- 
skiegó Białego Krzyża w Wilnie „Dańcing- 
Bridge“ ® salonach Kasyna Garnizonowego 
3-go Bataljonu Saperów ||. Košciuszki 31. 
na cele oświatowe w wojsku. Początek o g. 
21-ej. Piękny ceł i doskonale, zapowiadająca 
się zabawa zainteresuje niewątpliwie szero- 
kie koła naszego społeczeństwa, zawsze tros-. 
kliwego o żołnierza i jego potrzeby. 

  

  

  

WILLIAM J. LOCKE. 29 światowego zwiazku pielęgniarek. Żeby taka dziew 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

— Jeżeli pan będzie się tak rzucał — rzekła Po- 
la — to pan się przeniesie do sfery, gdzie niema ani 
szwaczek, ani modniarek i gdzie napewno nie będzie 
panu wolno postępować arbitralnie. 

Pandolfo nie ustępował: 
— Chciałbym zobaczyć tego djabła, któryby mi 

czego zabronił. 
Pola uśmiechnęła się. Poczuła, że ma nad skrępo- 

wanym olbrzymem stanowczą przewagę. 
-— Ja miałem na myśli — oczywiście przez deli- 

katność — inne miejsce, gdzie zakazy są subtelniej 
sze. : 

— Pani jest zwrotniejsza ode mnie — rzekł. — 
O mało mnie pani nie pobiła odrazu przy pierwszem 
spotkaniu. ‚ 

‹ > I teraz pana pobiłam —— odparla. 

Zaczęli dyskutować. Pola trwała uparcie przy 
swojem. ‚ 
5 — Wiem, że powoduje panem dobre serce. Wo- 
bec tego zapewni jej pan miesiąc wypoczynku w Korn- 
wwalji i poleci mi wybrać dla niej skromny ekwipunek, 

który nie zgorszy jej rodzimy. > 
i — Czy pani nie rozumie, że ja elicę, żeby ona 

pojechała do Biarritz? , 
Pola zmarszczyła brwi. Próżność Pandolfa na 

punkcie obdarzania była aż dziecinna. 
— A gdyby pan tak zechciał ubrać ją w koronę 

ś posadzić ha złotym tronie? 
— Gdybym mógł... Zrobiłbym ją królową wszech 

4  Wydawnietwe „Kurjer Włieńs 

    

“ Ska x ogr. odp. 

  
    

czyna marnowała życie w szarym trudzie i nie miała 
jednej złotej godziny! Ja zapewnię jej w każdym ra- 
zie złoty miesiąc. 

-— W Kornwalji. 
— Nigdy! —- zaprotestował. Pandolfo. 
— Wobec tego, sir Wiktorze -— wykonała ironi: 

czny 'dyg — przykro mi zakomunikować panu, że 
uważam naszą znajomość za skończoną — z wypowie- 
dzeniem dwuminutowem. : 

Poszła ku drzwiom i położyła rękę na klamce. 
Patrzył na nią przenikliwym wzrokiem. Moment prze- 
silenia rozegrał się w napiętem milczeniu. Wkońcu 
Pandolfo skinął ręką: 

— Pani... Polu. 
Podeszła do łóżka. 
— Pani Polu, nie łubię śmiesznych sytuacyj, ale 

niech już będzie tak, jak pani chce. 
Wyciągnął rekę, którą ujęła na znak zgody. Ale 

przytrzymał ją tak mocno i pjrzyciągnął do siebie tak 
gwałtownie, że aby nie stracić równowagi musiała 
się oprzeć drugą ręką o krawędź łóżka. Twarze ich 
zbliżyły się na chwilę i on rzekł zduszonym szeptem, 
w obawie. żeby nie usłyszała pielęgniarka, czekająca 

na balkonie: . 
—— A pani — czy pani przyjmie wszystko, co mam 

do dania? Pani wie, że na całym Świecie niema męż- 
czyzny, któryby tak pani odpowiadał, jak ja. Pani 
musi zostać moją żoną. Panie wie, że musi. 

W tym momencie pielęgniarka, która usłyszała 
skrzypnięcie klamki i zorjentowała się, że w pokoju 
zapanowała cisza, weszła skromnie z balkonu. Dziw- 
na postawa tych dwojga mogła mieć tylko jedno zna- 
czenie. Wydała więc stłumiony okrzyk i uciekła zpo- 
wrotem na balkon. To rozwiało nastrój. Poła wyrwała 
uwięzioną rękę i zaczęła ją rozcierać napół odrucho- 

     

  

  

  

taryniarz W. Szczawiński, Smutniak 
sielski, Wiktorja Pr 

wykona M. Kaupe 

Gorzka Herbata 

  

W KB SSRI 

TEATR LUTNIA. 
Dzisiejsze Widowiska Syłwestrowe 

o g. 8,15 i 11,30. 

rowski 

1. Uwertura — wyk. orkiestra 

  

   
yszcz B. Halmir Ё 

6. Równo — sztywno. wyk. zespół bal. 
7. aj Słow-fox 
"b) Wszystko dlą Ciebie — Perkowski. 

13. a) Mężezy: 
b) Gwiżdż 

   
  

© 

8. Jakob Friedman, skecz Варорог! 

M. Tatrzaūski, Goldberg K. Wyrwicz - Wich 

  

10. Wycinanki — muz 
k go — wyk. M. Martów 

11. „To dla Was w 
   

  

scenka z dziedziny ornitologji, wyk. M. Mar 
tówna i J. Ciesielski 

i 
na świat! muz. A. 

skiego, wyk. B. Halmirska 
' 14. Harmonje hiszpańs 

bowski i zespół baletowy 

  

i J. Ciesielski 
ystko“ muz. 

e wyk. K. Deni 

Nr. 349 (3190) 

15. Rerefat ošwiatowy wyk 
Wichrowski 

16. Serce i nogi 

K. Wyrwicz- 

tango muz Dora Papugin D. Lu- 
bowska, Salo Papugin Korczyński, Szy- 
mon Platfuss M. rzański 

17. Może jutro — muz. Dana wyk. Z. Rew 
kowski 

Kochanowskie 

  

Kara 

   

      

2. Witamy — wyk. zespół baletowy sińskiego wyk. B. Halmirska i cały zespół 18. Świętochowski — rew. м5 — 
3. Prolog baletowy. 19. Wańki-wstańki = Ra к 
4. „Wedle mego ogrėdecka“ wy! Przerwa 15 minut, Córka B. Halmirska, Wańj 

sowska i chór : II. 20. BABY wyk. Z. klan, 
5. Katarynka, podwórzowa - 12. Pająk i mucha, muz. Ponschinelli. -- pół. 

  

CHRONI OD ODMROŻENIA 
natychmiastowo udelikatnia« i wybiela 

zniszczone ręce 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 

Wilin- 

  

Czarowna bajka owiana tchnieniem tajemniczem zamierzchłej cywilizacj 
egzotycznej Dalekiego Wschodu 
już Od wtorku dn. 2 stycznia 
wyświetlana będzie w KINIE Rozmaitości 
  

Rozmaitości 

Ostatnie dwa dni — 8-my sud światał 

King-Kong 
który w triumfalnym pochodzie przez wszystkie najwybitniejsze 

ekrany Świata trafił nareszcie do Wilna. 

TEATR-KINO Gigantyczne 

arcydzieło genjuszu 

ludzkiego 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

scene. Jasełka Polskie 
w 2 obr: |--W Betlejem, Il—Śmierć Heroda 
Ceny miejec: Parter wszystkie miejsca 80 gr.. 
ulgowe dla uczącej się mł. 54 gr. Balkon 49 gr. 
Dzieci i żołnierze 25 gr. — Sala dobrze ogrzana 

   

  

Pan 
Jeszcze tylko dziš 

wyświetla się z kolo- 

salnem powodzen. polski film Wyrok życia 
  

Jutro premjera! 
Po raz pierwszy w tym 

sezonie dawno niewidz: 

jako obrońca kobiet będąc. we władzy tyrana, oraz Tania Fe- 
dor i Natalja Lisienko w 100% dźwiękowem arcydziele p. t. 

Szczegóły 
jutro. 1002 NOC. 

  

HELIOS 
DZIŚ Ł 
1001 przygód mi- 
łosnych w filmie 
Niezrównani FLIP i FLAP 

komicy   BRAT DJAB 
oraz przepiękna 
Thelma Tood. 

is 2 Рч W rol. Tiezrówn. „Król żebraków 

sów Denis King 
Przecudne melodje. Czarujące piosenki. 
Śmiech do łez. Tysiące statystów. 

  

ЗАМ 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY" 
Yiokiewicza 22, tel. 16-28 

Wszystkim miłośnikom X muzy składa dyrekcja kina „Światowid” najlspsze Noworoczne 

Już JUTRO, w ponie 
działek premjera 
gigantycznego filmu 

to film z życia 2-ch generacyj. 

życzenia i prosi o zaszczycenie swoją obecnością pierwszego widowiska w tym roku p.t» 

Dzieje grzechu 
Dziś ostatni dzień filmu „OSKARŻONA”. 

Kawalkada 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

'To wspaniałe arcydzieło kroczy na 
czele całego szeregu najlepszych 
filmów, które są chlubą sztuki ki- 
nematograficznej, a które w ne- 
szem kinie będą wyświetlane przez 
cały nowy 1934 rok, 

W rol. gł: Czarująca Gaby Morłay orsz piękny Andre Roanne.. 
W rol. gł. Cllwe Brook oraz 25.000 statystów. Koszt 
realizacji 2.000.000 dolarów. Raz na 10 lat tworzy ki- 
nematografja taki film jak „Kawslkada“. „Kawalkada“ 

Dla młodzieży dozwo!'ode 

SFUdeT BÓL JADĄ RANA -PRAFĆ W2CŃA ć TNOWAĆ 
  

"PROSZEK 

z„KOGUTKIEM 
ŻUSUWA NAJUPORCZYWSZY 

| BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ, NEWRALGJĘ. 

    

  

  

NOWO OTwWDRZONĄ WYTWÓRNIA GORSETÓW 

„NOUVELLES DE LA MODE" £ 
| WILEŃSKA 34 m. 21. 

poleca: GORSETY OD3 ZŁ. 1 PASY LECZNICZE 
gotowe i na obstałunek z krajowych i zagran. materjałów. 

  

BÓLE ZĘBÓW 
GRYPE. PRZEZIĘBIENIA 

WIN A najprzedniejsze w firmie 

A. Januszkiewicz 
Zamkowa 20-a, 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczogłciowe 
Mickiewicza 28, m. 8 

tel. 8-72. przyjmuje od 9—1 i 4—8 
  

BÓLE: ARTRETYCZNE; 

STAWOWE , KOSTNE i.T.P. 

PROSZKI TE WYRABIAMY i W POSTACI 

"TABLETEK 

-ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH: PROSZKÓW 

„KOGUTKIEM: 
PŁYTY GRAMOFONOWE 
„GDEON“ 

stoją na najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. Stale nowości na płytach „Odeon* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — Wielka 9 
Wielki wybór patefonów. 

Liu k LiL LLS 

    
  

wo. Pomimo połamanych żeber Pandolfo pozostał 

silny, jak tur. Popatrzyli na siebie ni to niepewnie. 

ni z zakłopotaniem. 
— Chyba to jest śmieszna sytuacja — zauważyła 

Pola. 
7 temi słowy salwowała się ucieczką. 

—— Moje dziecko — rzekł Pandolfo do wezwanej 

pielęgniarki — pojedziesz do Kornwałji. a ja ożenię 

się z panią Field. 
Pola poszła do swego pokoju w nastroju ducha 

tak skomplikowanym, że początkowo nie usiłowała 
nawet zrozumieć swoich uczuć. Miała na to czas. Za- 
stała u siebie stosy poczty. listów i gazet i rzuciła się 

na nie zuczuciem ulgi. 
Pierwszy list był od ojca, Krzysztofa Veresy'ega 

z Chadford Parku w Gloucestershire; długi list pra- 
wie nieczytelny. Zawsze czytywała listy ojcowskie 
piąte przez dziesiąte, odkładając staranniejszą lekturę 
na wolny czas. Tym razem piąte przez dziesiąte wy- 
łoniło z siebie hiobowe wieści... Jakiś oszust nazwis- 
kiem Monte Dangerfield... Coś o patagońskiem Eldo- 
rado.... Dobra wiara... Ruina... Chadford Park wysta- 
wiony na licytację... „Mieszkanie w Putney*..: te dwa 

wyrazy wyszły pod dyktandem rozpaczy niezwykle 

wyraźnie. Równie wyraźnie wypisane było oznajmie- 

nie, że najdroższa Pola niech odtąd nie liczy na za: 

siłki od biednego ojea, który tylko cudem uniknął ban- 

kructwa. Ostatnie zdanie było wydrukowane. 

Pola odłożyła list pod wrażeniem lekkiego zawro- 

tu głowy. A więc połowa skromnych dochodów prze- 

padła. Przerzuciła machinalnie resztę korespondencji. 

Pod stosem gazet leżała depesza z Aix-les-Bains nastę- 

pującej treści: 
„Znana z szynek i bitwy”. 

Dopiero po długim namyśle, połączonym ze $с1- 

skaniem pulsującej skroni, zrozumiała, że ta zagadko- 

  

   

   

   

   
  

Н Квпіцзпвгв 
Choroby skėrns, 

weneryczne 
1 moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od gody. 9—12 1 4—5 

Dr. Wolfson 
Choroby ekčrnė, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 
Wiieńska T, tel. 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

  

  

Biurko, stoły biurowe, 
24 kszesła, szafę, kasę 

ogniotrwałą — 

kupię okazyjnie 
+ Oferty Zamkowa B. 

Bazar Przemysłu 
Ludowego. . 

Z. W. P 

  

Mieszkania 
2 i 3 pokojewe 

ze wszelkiemi wygodami 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

  

  

inoczopłciowe; do wynajęcia 
od g. 9—1i 5—8 wiecz ul. Tartaki 34-a 

Dr.Zeldowiczowa : 
Chor. kobiece, wenerycz* >. P i E s 
ne, narządów moczowych 

| od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 

Wileńską 28, tel. 277 

setr irlandzki uprasza się: 
© odprowadzenie, względ- 
nie zawiadomienie o xna-- 
lezieniu, Zauł. Portowy 5 
Ukrywanie psa będzie 

ścigane sądownie. 

Potrzebna 
Ondulatorka - manicurzy-- 
stka wykwalifikowana zgł. 
list. Wiłejka pow. L. Ur= 
bankowski Orłowskiego 5 

Zakł. fryzjerski. 

EIEIFIEJEFIEIEI 

  

  

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcyj i korepetye 
w zakresie 8 klas gimnas- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate 
matyka, fizyką, jęz. pol 
zki. Łaskawe zgłoszenia dž 
administracji „Kur. Wil.* 
pod b. nauczyciel.     

wa wiadomość pochodziła od Spencera Babingtona, 
że z jego punktu widzenia nie miała w sobie nic humo- 
rystycznego i że oznaczała straszliwą tajemnicę świa 
towej doniosłości o mianowaniu wiadomego pana mi- 
nistrem pełnomocnym Czechosłowacji, której stolicą 
jak wiadomo. jest Praga. 

Nie dziwnego, że Pola wybuchnęła histerycznyme 
śmiechem. 

ROZDZIAŁ | VIII. i 

Ród Veresy'ch żył w Chadford od niepamiętnych: 
czasów. Podług legendy założyciel gniazda przywęd 
rował ze Zdobywcą. Pierwszy autentyczny przodek 
wybudował pod koniec czternastego wieku zamek w 
Chadford, po którym pozostało jeszcze jedno skrzydło 
i ślad fosy. Żródła kromikarskie opiewały, że gdyby 
nie przedwczesna śmierć Godfrey'a de Versey, poleg= 
łego ma początku bitwy pod Tewkesbury od strzały: 
z łuku, dom Yorków przestałby istnieć i klęski, jakie 
po nim spadły na kraj nie miałyby miejsca. Pisak 
o tem mnisią łaciną sam przeor opactwa chadfordz= 

kiego (zburzonego później przez Henryka VIII-go$ 
i spowiednik Godfrey'a, a więc autorytet nie podlega= 

jący wątpliwości. .Naokoło głowy Godfrey'a jaśniała A 

aureola świetności rodowej. Jak utrzymywała ironi- 

cznie Pola, fakt, że potem, przez niemal pięć wieków. 

żaden Versey nie zapisał się niczem na kartach histo- 

rji, uchodził za artykuł dumy rodowej. Prześcignię* 

cie w czemkolwiek wielkiego przodka równałoby się. 
świętokradztwu, to też nikt się o to nie kusił. Bóg po- 
darował im Chadford, który przekazywali wiernie ż 
pokolenia na pokolenie. Ale stopniowo z rozległych 
i jałowych ziem pozostały tylko park. W każdym ra- 

zie starano się zawsze, żeby w Chadfąrd mieszkał Ve- 

resy i dotychczas to się udawało. 

(D. e. n.) 
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