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Brzyszłość Widziana przez Wellsa 
Andrzej Maurois, ojciec tak spopula- 

ryzowanej od czasów jego „Disraeliego' 
i „Shelleya'*, biogratji romansownej, au- 

tor licznych poczytnych w Połsce po- 

wieści, jak: „Klimaty”, „W rodzinnem 

kole*; Andrzej Maurois, który jest takim 

specjalistą angielszczyzny ma Francję, 

jak u nas Boy jest specjalistą od literatu- 

ry irancuskiej zamieszcza w jednem z 

pism paryskich artykuł 0 proroctwach 

Wellsa, a raczej o historji przyszłości, 
napisanej przez słynnego angielskiego 

powieściopisarza — fantastę: 

H. G. Wells zawsze lubiał zaglądać 

w przyszłość, lecz teraz napisał koniplet- 

ny podręcznik historji, która będzie 

zaczynać się w chwili obecnej, a kończy 
w roku 2080. 

Od roku 1932 — pisze Wells — 

wpływ Ligi Narodów zaczął słabnąć z 
niesłychaną szybkością, w roku 1980 pa- 

łac Ligi Narodów w Genewie został wy- 

najęty zachodniemu towarzystwu trans- 

portów powietrznych. 

W r. 1940 zaczyna się wojna polsko- 

niemiecka, która powoli rozszerza ' się 

na całą Europę i trwa do r. 1950. Ale 

ta wojna nie jest podobną do wojny Z 

1914 r. Tylko pewna ilość ludzi, do- 
siadających  aeroplany uczestniczy w 

niej z zapałem. Wszyscy inni wciąg- 

nięci są do niej wbrew woli, tak ludzie, 

jak państwa i rządy. Te ostatnie dały 

się wciągnąć przez brak odwagi cywil- 

nej i wyraźnego stanowiska. jest to 

wojna ciągłego zniszczenia, wojna ra- 

czej zagonów powietrznych, raidów. ae- 

ropianów, niż wojna inwazji. 

Począwszy od roku 1945 wyczerpa- 
nie jest ogólne. , Ludzie są zrozpaczeni. 

Nie chcą się bić, gotowi są dezertero 

wać powszechnie. Ale władza należy 

techników naródów 

wojujących. Jest to pogląd, który zresz- 

tą stale broni H.1:G. Wells, pogląd © 

odnowieniu foedalizmu przez technikę 

wojenną. Foedalizm średniowieczny --- 

utrzymuje Wells — załamał się z powo- 

du rtowego uzbrojenia, z powodu  musz- 

kietów piechoty, które zaczęły przebi- 

jać zbroje nycerzy foedalnych. Ale oto 

przez aeropłan rycerz zmartwychwstaje 

i nowy foedalizm zapanuje nad Europą. 

Wreszcie w roku 1950 szanownemu 
Prezydentowi Czechosłowacji Beneszo- 

wi, udało się zawrzeć nie pokój, lecz 

zawieszenie broni. Trudno było jednak 

powrócić do działań wojennych, bo wy- 

buchła straszna epidemja. W r. 1918 

panowała influenza — hi а. Teraz 

jakaś nowa zaraza o ni danych mi- 

krobach. Ustała ta epidemja dopiero w 

roku 1957, lecz Europa zmieniła 

Wiielkie miasta niszczone ata- 

kami gazowemi i epidemją, były Zupel- 

nie wyludnione i tylko na ich ulicach 

pozostały szkielety ludzi, czasami najwpół 

jeszcze ubranych. 

   

  

     

    

SW 

wygląd. 

Europejczycy w r. 1960 żyją, jak rol 

nicy z czasów galloromańskich, małemi 

grupami, wśród wsi. W niektórych 
miejscach pozostały jeszcze drukarnie, w 

których się drukuje gazety na grubym 

    

Uroczyste otwarcie parlamentu 

i telefonicz- 

Radjo zamilkło, 

papierze. Sieć telegraficzna 

na została zniszczona. 

sztuka fotograficzna istnieć- przestała. 

Tramwaje powróciły do siły końskiej. 

Posiadamy — pisze Wells — pamietnik 

niejakiego Tytusa Cobetta, któremu uda- 

ło się w r. 1958 przejechać na rowerze 

od Rzymu do Bordeaux i jest to bar- 
dzo cenny dokument. Е 

Cobbet, jedzie drogami z zonemi, 

zarošnietemi. Zwiedza ruiny pałacu gry 

w Monte Carlo. W Marsylji napotyka 

kilka okrętów od 1000 do 3000 tonn, co 

go napełnia podziwem, bo w tych cza- 

sach handel międzynarodowy przestał 

istnieć. Ale napotyka także aeroplan i 

opisuje wyższość intelektualną i moral- 

ną lotników, którzy stanowią  'kastę 

panującą. W Bordeaux porzuca swój we- 

    

locyped i żaczyna latać.  Zwiedza rui- 
ny Paryża, a następnie ruiny Londy- 

nu. W Hyde-Park kilku osadników sta 

ra się coś uprawiać. 

Potem Wells zaczyna nam opisywać 

odrodzenie ludzkości. _ Wybawicielem 

staje się socjolog de Windt, który wy- 

korzystuje elitę ludzką w formie techni- 

ków, lotników, wojskowych. 

Około roku 2030, to samo państwo 

jest zbudowane. Rządzi nim coś w ro- 

dzaju Instytutu Francuskiego, to znaczy 

akademii, której członkowie  kooptują 

sobie nowych członków na miejsce wy- 

mierających. 

krację uczonych, stwarza szczęśliwe 

państwo, obejmujące całą kulę ziemską. 

Wszyscy ludzie żyją do lat 90-ciu, a ma- 

ją tak rozwinięty instynkt solidarnošci 

społecznej i taką obfitość wszelkich 

towarów, że wałki socjalne nie istnieją. 

Swoją relację o fantazji Wellsa za- 

kańcza Maurois uwagami: 

Bardzo to jest miłe dla ludzi z 21-go 

wieku, ale niemiłe dla tych, którzy nie 

mają szans żyć dłużej, niż do zarazy z 

1955 roku. Pocieszmy się jednak, że hi- 

storycy przyszłości zawsze układają swe 

proroctwa z kawałków przeszłości. Tym- 

czasem  miożliwości historji są zbyt 
obszerne. —— Pamiętajcie o tem — powia 

da Valery — co się nigdy nie wydarzyło. 

A jednak fantazja Welisa jest poucza- 

ca. rz. 

PARYŻ. PAT. — Gabinet Chauteraps 
zestał uformowany. Posiada on zabarwie 
nie radykalno-socjałne. Skiad jego jest 

następujący: 

Premjer i minister spraw 
nych — Chautempe, 

sprawiedliwość — Raynaldy, 
sprawy zagraniczne — Paul Bocour, 
finanse — Bonnet, 
budzet — Marchandeau, 
Wojna — Daladier, 
marynarka — Sarraut, 
lotnictwo — Pierre Cot, 

oświata — de Monzie, 
roboty publiczne — Paganon, 
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Para Królewska w drodze do Parlamentu. 

Ten rząd oparty o arysto- zące 

Opłata pocztowa niszczona ryczaitem, 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SARANOWICZE — ut, Szeptyckiego — A. Łaszuk., 

GŁĘBOKIE — uli. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ] — Księgarnia Kol „Ruch“. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul, Suwalska 13 — 5. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol, „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* а | 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

  

PODBRODZIB 

DRUJA — Kowkin, 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska -.. St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — ml. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Bmro gazetowe ui. 3 Maja 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apie czńy. ‚ 
WOLOZYN — Liberman, Kiosk 
WARSZAWA 

gazetowy 
— Klosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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POSEŁ NIEMIECKI U MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 
WARSZAWA. PAT. — Pan Marsza- 

łek Piłsudski przyjął w poniedziałek po 
południu posła niemieckiego w Warsza- 
wie von „Motkego, w obecności ministra 
spraw zagranicznych Becka. W rozmo- 

wie poruszono zagadnienia, które byty 
omawiane w czasie wizyty posła Rzeczy- 
pospolitej w Beriinie, u kanclerza Rzeszy 
i skonstatowano ponownie zgodność 
pogladów. 

  

Wybsry do rad gromadzkich 
w Poznańskiem i na Pomorzu 
Walne zwycięstwo 

WARSZAWA PAT. — Wyniki wyborów na 
terenie województwa pomorskiego w 36 nuias- 

tach przedstawiają się następująco: 
Razem mandatów 556. Lista Nr. 1 KBWR 

mandatów 275 tj. 49,04 proc. (w roku 1929 man- 
datów 135 tj. 19 proc.) 

Stronnictw ONarodowe 181 mandatów (w 
r. 1929 — 221). 

Chrześć. Dem, zero mandatów (w r, 1929 

25 mandatów). 
Stronnictwo iudowe zero mandatów tw r. 

1929 138 mandatów). 
N. P. R. 55 mandatów tw r. 1929 238). 
P. P. S. 8 mandatów (w r. 1929 29 mand.) 
Niemcy 21 mand. (w r. 1929 29 mand.) 

W większych miastach rezultaty wyliorów 
były następujące: TORUN — lista Nr. 1 -- 19, 

Str, Narod. 16, PPS i, NPR 4, razem 40. 
GRUDZIĄDZ: Lisia Nr. 1 — 24, Str. Nar. 

9, PPS 7, razem 40. 
CHOJNICE: Lista N:. 1 --- 13. Str. Narod. 

4, Niemcy 4, razem 21 mandatów. 

TCZEW: Lista Nr, i --- 13, Sw. Narod It, 

Niemcy 1, razem 24. 
MIĘDZYCHÓD: 

Str. Narod. 8. 
lista Nr. 1 — 8 mand., 

listy prorządowej 

WOLSZTYN: Lista Nr. 1 5 mand,, Str. Nur. 

7 mandatów. 
DZIAŁDOWO: Lista Nr. 1 -- 12, NPR 

1, Niemcy 1, Str. Nar. 2 mandaty. 

LIDZBARK: Lista Nr. 1 — 2 mand., NPR 

5, Str. Narod. 5. 

Dotychczasowe wyniki wyborów na terenie 
województwa poznańskiego przedstawiają się 

jak następuje: 

BBWR otrzymał 563 mandaty. 
Stronnictwo Narodowe 454 mandaty. 
NPR 49 mandatów. 

PPS 11 mandatów. 
Niemcy 30 mandatów, 

Do podziału miejscowych błoków 68 man- 

datów. Razem więc mamy wynik co do 1183 
miandatów. Ogólna liczba miandatów do rad miej 

skich na terenie województwa poznańskiego wy- 
nosi 1312. Wybory w województwie poznań- 
skiem przyniosły ogromny przyrost głosów BB. 
W roku 1929 BBWR na terenie województwa 
poznańskiego otrzymał 358 mandatów, Stronnic_ 

two Narodówe 507, NPR 219, PPS 65, Ch. D. 
106, Stronnictwo Ludowe 31, Bezpartyjni 33, 
Niemcy 92, ugrupowania wywrotowe 16. 

wyniki z 84 miast w Poznańskiem 
WARSZAWA PAT. — Wyniki wyborów 

do rad miejskich w 84 miastach województwa 
poznańskiego bez miasta Poznania są następu- 

Lista Nr. 1 (BBWR) uzyskała 621 manda- 
tów, co wynosi 49,75 proc. (W wyborach w r. 
1929 BB uzyskał 356 mandatów, czyli 24,08 pr.) 

Stronnictwo Narodowe otrzymało obecnie 
435 mandatów. A 

NPR 50 mandatów. 
PPS 10 mandatów. 
Ch, D. 3 mandaty. 
Bezpartyjni 9 mandatów. 
Do podziału w miejscowych biokach wybor- 

czych 80 mandatów. 

Różni 6 mandatów. 
Dzicy 1 mandat. 
Razem 1248 mandatów. 

| Wyniki wyborów w większych miastach są 
następujące: 

W BYDGOSZCZY lista Nr. 1 15 mandatów, 
Str. Narod. 13, Ch, D. i NPR łącznie 18, Niem- 
cy 2, razer: 48. 3 

W Inowrocławiu lista Nr. 1 — 11 manda- 
tów, Str. Narodowe łącznie z Ch. D. 14 manda- 

tów, NPR 7 mandatów, razem 32. 
W OSTROWIU lista Nr, I — 12 mandatów, 

PPS 2, NPR 1, Str. Nar. 9, razen: 24. 

W LESZNIE łista Nr. 1 — 11 mandatów, 

listą lokatorów 4, Ch. D. i NPR łącznie 1 man- 
„łat, Str. Nar. 8, razem 24, 

Po Ctrzymaniu i podaniu wyniku wyborów z 
miasta Poznania (64 mandaty), ogólna ilość man 
datów otrzymanych przez BB jeszcze wzrośnie, 
jak również wzrośnie i stosunek procentowy na 
korzyść tejże listy. 

Kobieta z Wilna ubiega się e stanowisko kata 
WARSZAWA (tel. wł.) W związku z po- 

głoskami, jakoby wykonawca wyroków śmierci 

kat Braun miał zrezygnować z pełnienia swoich 
fankcyj, dowiadujemy się, że Ministerstwo Spra- 
wiedliwości zasypane jest olertami z całego kra- 

ja od kandydatów do objęcia tej posady. Wśród 

IB ZOREWZOYCOWW 

handel — Eynac, 
rolnictwo — Queuille, 
marynarka handlowa — Frot. 
praca —'Lameureux, 
koiouje — Dałimier, 
Poczta i telegraf — Mistler, 

* * * 

PARYŻ PAT. —'W poniedziałek o godzinie 
10 rano prezes gabinetu Chautemps przedstawił 
swych współpracowników prezydentowi repub- 
liki. By zaznaczyć swą solidarność z nowopow- 

stałym rządem, Herriot, który ze wzgłędu na 
stan swego zdrowia nie mógł wziąć czynnego 
udziału w rządzie, zgodził się przyjąć stanowi- 
sko delegata Francji do Ligi Narodów oraz e- 
wentualnie reprezentować rząd francuski w mi- 
sjach dyplomatycznych. Rząd Chautemps posia- 
da zabarwienie prawie wyłącznie radykalno-so- 
cjalistyczne. W skład jego weszłą większość 

ministrów, którzy byli członkami poprzedniego 
rządu. Najpoważniejszą zmianą jest oddanie teki 
ministra budżetu burmistrzowi m. Rheims Mar- 
chandeau, zamiast poprzedniego ministra Gar- 
dey'a. 

PARYŻ PAT. — Chautemps zamierzał, jak 
wiadomo, stworzyć rząd, w którym byłyby re- 

prezentowane wszystkie stronnictwa od neoso- 

cjalistów do iewicy republikańskiej, Wobec tego 

jednak, że rokowania napotkały na nieprzewi- 
dziane trudności, Chauterips około północy wy- 

dał krótki komunikat, zawiadamiający, że wobec 
niemożności stworzenia rządu, któryby jednoczył 
wszystkie wyżej wymienione ugrupowania, p0- 
stanowił utworzyć gabinet, odpowiadający zasa- 
dom, siormułowanym w apelu radykałów socjal- 
nych do wszystkich republikanów. W wezwaniu 
tem grupa radykalno-socjalna wysuwała na 
pierwsze miejsce zagadnienią finansowe i zape- 
wnienie bezpieczeństwa kraju, W skład gabineta 
Chautemps weszło 5 senatorów. Definitywny 
skład rządu został podany do wiadomości pub- 
licznej zbyt późno, by dzienniki mogły zaopa- 
trzyć tem fakt w obszerniejsze komentarze. 

  

oiert znajduje się podobno kiłka od osób z wyż- 
szem wykształceniem, oraz jedna oferta kobiety 
z Wiłna, która podejmuje się „przeprowadzać e- 

gzekucje według wszelkich wymagań ku całko- 

witemu zadowoleniu władz sprawiedliwości", 

owy rząd we Francii 
KAMIL CHAUTEMPS. 

PARYŻ PAT. — Nowy premjer Kamil Chau 

temps, z zawodu adwokat, urodził się w roku 

1885. Ojciec jego był kilkakrotnym ministrem 
Francji. Wciągnięty, przez ojca do pracy państ- 

wowej, Chautemps w roku 1919 po raz pierw- 

Szy został wybrany na posia. Wstąpił do grupy 

radykalnej. W roku 1924 ponownie uzyskał man 

dat do Izby Deputowanych. Kami! Chautemps 
piastował tekę ministra sprawiedliwości w pierw 

szym gabinecie Herriota oraz spraw -wewnętrz- 

nych w trzecim gabinecie Painlevego i w 8- 

mym gabinecie Brianda. W roku 1930 był sze- 

fem krótkotrwałego rządu, poczem objął tekę 

oświaty w gabinecie Steega. W roku 1932 Chau- 
temps ponownie zostaje ministrem spraw wew- 

nętrznych w gabinecie Herriota, zachowując tę 

tekę w gabinetach Paul-Boncoura, Daladier i 
Sarraut. W partji radykałów socjalnych Chau- 
temps odgrywa dużą rolę, ciesząc się poważnym 

autorytetem zarówno wśród swych przyjaciół 

politycznych, jak i wśród wielkiej liczby posłów 
i senatorów. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika rekiamowa milimetr 60 gr. W numerach 
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Aresztowanie b. posłów 
Ciełkosza i Futka 

WARSZAWA (tel. wł.) Z Tarnowa dono- 

szą, że b. poseł Ciołkosz miał się stawić do wię- 
zienia w poniedziałek 27 bra. W niedzielę jednak 
o godzinie 4-tej po południu zostai aresztowany 

w Tarnowie w następujących okolicznościach: 
Socjaliści tego dnia zwołali wiec robotniczy, 

na którym b. poseł Ciołkosz wygłosił diuższe 
przemówienie. Po wiecu, gdy p. Cioikosz wsiadł 
do samochodu, aby odjechać do znajomych, po- 

licja zatrzymała go i odstawiła do więzienia. 

W kołach zbliżonych do Centrolewu roze- 
szła się pogłoska, że zagranicą ma się odbyć 
spotkanie przebywających tam, a skazanych w 

procesie Centrolewu b. posłów. Podobno spotka- 
nie to ma się odbyć w Pradze czeskiej, dokąd 

przybyliby z Francji Libermiann i Pragier, oraz z 
Moraw Witos, Kiernik i Bagiński. 

WADOWICE PAT. — W dniu 27 bm. o 
godzinie 18-tej upłynął termin dobrowolnego 
zgłoszenia się do więzienia dr. Józefa Putka, 
skazanego w procesie brzeskim na trzy lata wię. 
zienia. Ponieważ dr. Putek nie stawił się do wię- 
zienia w tym terminie, policja w Wadowicach 

aresztowała go o godzinie 18,30 i edstawiła do 
więzienia. 

  

Skazanie przywódców Str. Lud. 

WADOWICE. PAT. — Sąd Grodzki w 

Wadowicach po przeprowadzonej rozprawie 

ogłosił dziś wyrok w procesie przywódców 

Stronnictwa Ludowego, którzy w październi- 
ku ub. roku, w związku z organizowaniem . 
strajku rolnego, na terenie powiatu wadowie- 
kiego, rozpowszechniali znieważające władze 

pubuczne i urzędy ulotki o treści, mogącej 

wywołać niepokój publiczny. Dr. Józef Putck 
skazany został na 6 miesięcy aresztu i 100 

- zł. grzywny, pozostali oskarżeni w liczbie 5-cin 
na karę 6 miesięcy aresztu każdy i 50 zł. grzy 
wny. Oskarżonej Marji Garłacz kara została 
zawieszona. 

Zapisy na Uniw. Warszawskim 
WARSZAWA (tet, wł.) W dniu wczoraj- 

szym na Uniwersytecie Warszawskim przyjmo- 

warę były zapisy 4-go roku i lat dałszych. Za- 

płsy dla słuchaczy niższych semestrów rOzio- 

żone są na szereg dni następnych. 

Na teren uniwersytecki wpuszczani są je- > 

dynie profesorowie, studenci i. osoby pracujące, 

lub zamieszkujące w budynkach uniwersytec- 

kich. Dia zachowania porządku ustanowiono 

ruch dwustronny, tj. wchodzi się przez bramę 

prawą i wychOdzi się przez lewą. Przy bramie 

prawej ustawione zostały dwie budki drewniane 

dla woźnych oraz specjalna balustrada, która po 

zwala na przechodzenie tytko pojedyńczym 050- 

bom. — Lokal Bratniej Pomocy w dalszym cią- 

gu jest opieczętowany. 
  

Praces przemytniczy 
WARSZAWA (tel. wł.) Przęd Sądem Ape- s 

lacyjnym rozpoczął się sensacyjny proces prze- 
mtytniczy niejakiego Turmełtauba, oskarżonego 

g o sprowadzanie drogą powietrzną bez cła kape- 

tuszy słomkowych z Wiednia i Amsterdamu. — 

W pierwszej instancji przemytników skazano na 

więzienie i wysokie grzywny, przekraczające w 
sumie miljon złotych. Oprócz prokuratora w cha- 
rakterze oskarżyciela posiłkowego występuje 8 
przedstawiciel Dyrekcji Ceł. Oskarżonych broni 
11 adwokatów. 

Proces przeciągnie się prawdopodobnie do 

czwartku. ' 

Aresztowanie adwokata 

WARSZAWA (tel. wi.) Wczoraj na połece- 

nie prokuratora aresztowany został adwokat Je- | 
rzy Eborowicz. Aresztowanie nastąpiło na skutek 

skargi, złożonej do prokuratury przez niejakiego 
Piotra Grzyba z Mińska Mazowieckiego. Grzyb 
oskarżył adwokata Eborowicza © przywłaszcze- 
nie 1350 złotych. 

Zakaz uroczystości luter- 
skich w Kownie 

BERLIN PAT. — Organ hitlerūwski „Der 

Angriif* donosi z Kowna, że policja kowieńska 

wydała zakaz urządzenia obchodu rocznicy 400- 

lecia urodzin Luthra, przygotowywanego przez 

Niemców, protestantów litewskich. 

T NT AO i i K k A kė a A S 

Wykolejenie ekspress u transsyberyjskiego 
Zuchwały napad handytów na pociąg 

CHARBIN PAT. — W odległości 40 mil na 

wschód od Cicikaru, bandyci wykołeili ekspres 

transsyberyjski, zdążający w kierunku zachod- 

nim. W pociągu, który podążał z szybkością 50 

mił angielskich na godzinę, znajdowało się prze- 

szig 600 pasażerów. Pociąg wykołeił się i spadł 

z wysokiego nasypu. Bandyci strzelali do pasa- 

żerów, którzy usiiowałi wyjść z wagonów. — 

Wielu pasażerów zostało zabitych i rannych; 

znaczną ich część bandyci uprowadzili ze sobą 

jako zakładników. 

CHARBIN PAT. -— Według ostatnich wia- 

domości, w czasie zaatakowania przez bandy- 

tów pocigu transsyberyjskiego, 10 podróżnych 

odniosło ciężkie rany. Pozostali cudem tylko u- 

niknęli katastrofy. Przybyłe wkrótce na miejsce 

wypadku oddziały wojsk japońskich stoczyły z 

bandytami zaciętą walkę, podczas której 4 żoł- 

nierzy zostało zabitych, a 8 rannych. Bandyci 

zmuszeni byłi do cofnięcia się i pozostawienia 

zatrzymanych podróżnych. 

jyck oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżań 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
GDP JEADOTYTOCTA ZE RZWYC ARONA 7 AOWOCICZ ELIAS 

TELEGRAMY 
T.N.S.W. U P. WICEMINISTRA W.R I O.P. 

W tych dniach p. wiceminister 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
mierz Pieracki, przyjął delegację Zarządu 
[Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych z prezesem, Władysła- 
wem Grabskim na czele. Delegacja przedsta- 
wiła P. Wiceministrowi wnioski, dotyczące 
uwzględnienia postulatów nauczycielskich w 
rozporządzeniu wykonawczem do nowego de- 
kretu uposażeniowego. Prócz tego delegacja 
poruszyła szereg aktualnych spraw  zawodo- 
wych z dziedziny szkolnietwa państwowego i 
prywatnego 

SKARGA К5. PSZCZYŃSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — Najwyższy Try- 
bunał Administracyjny rozpatrywał dziś skar 
gę księcia Pszczyńskiego w sprawie wymiaru 
podatku za lata 1924 — 1930. Najwyższy Try 
bunał Administracyjny, pod przewodnietwera 
sędziego Brikfeldera częściowo uwzględnił 
odwołanie księcia Pszczyńskiego, o ile chodzi 
o wymiar podatków za lata 1925, 1926, 1927 i 
1930, oddalił natomiast odwołanie co do lat 
1924, 1926 i 1929. 

ANTYUKRAIŃSKIE UCHWAŁY KOMU- 
NISTÓW 

MOSKWA. PAT. — Dnia 22 listopada, 
po sprawozdaniu sekretarza ukraińskiej komn 
nistycznej partji Stanisława Kosiora na te- 
mat polityki narodowościowej, plenum central 

o komitetu ukraińskiej partji komunistycz 
nej przyjęło szereg niezwykle ostrych rezo- 
lucyj, skierowanych przeciwko nacjonalizmo- 
wi ukraińskiemu. 

KIEDY JAPONJA WYCOFA WOJSKA 
Z MANDŻURJI 

PARYŻ. PAT. — Z Tokjo donoszą, że 
wobec zaprowadzenia porządku i spokoju na 
terytorjam Mandżurji, Japonja postanowil 
wycofać stamtąd swe wojska w шатев roku 
przyszłego. 

TOKJO. PAT. — Prawdopodobnem jest, 
że Japonja przedsięweźmie pewne kroki w ce 
lu ochrony swych obywateli w prowineji Fu- 
kien. Powodem decyzji Japonji jest dotych- 
czas niepotwierdzona wiadomość, jakoby żoł- 
nierze chińscy 19-tej armji ostrzełiwali sza- 
lupę japońską, w której znajdował się kon- 

japoński i kilku oficerów policji japoń- 

wyznań 

Kazi- 

    

   

  

  

   
OLBRZYMI PROCES PRZEMYTNICZY - 

HAMBURG. PAT. — W  Pappenburgu 
pod Hamburgiem zakończył się proces bandy 
przemytników tytoniu, w którym 21 oskarżo- 

nych skazano na kary pieniężne « w łącznej 
sumie 32-i pół miljona mk. i na więzienie 
razem na 16 lat. Prokurator w swej mowie 
о5 ycielskiej sprawę powyższą nazwał jako 
na, y proces przemytniczy w historjł 
niemieckiego celnietwa. Е 

ZGON MILJONERA WŁOSKIEGO 

NEAPOL. PAT. — Zmarł tu 53-letni wła 
| ziemski Wineenty Sarli, zapisując cały 

   

    

  

AFERA SZPIEGOWSKA W "HELSINQ- 
FORSIE 

HELSINKI. PAT. — Śledztwo w aferze 

  

    

   

„tabu generalnego Pentikeina  do- 

nie zostało ukończone. W trakcie te 
„twa polieja wpadła na trop drugiej 

zpiegowskiej i w związku z tem do- 

    
   

konała aresztowania kilkunastu osób, 
zwykle w takich wypadkach o szez 
ujawnionych Śledztwo, policja odmawia 

  

      wszelkich wyjaśnień i informac 

ZLYNCHOWANIE PODEJRZANYCH 

NOWY YORK. PAT. — W Sam Jose w 
taliformji tłum złynchował dwóch aresztowa- 

nych, podejrzanych o uprowadzenie syna bo- 

gatego miejscowego kupea. Zwłoki uprowa- 

dzonego chłopca. niedawno znaleziono w okoli- 

cy. Plicja była zupełnie bezsilna wobee posta- 
wy rozwścieczonego tłumu, który obu więź- 
niów powiesił na drzewie w pobliżu więzienia. 

  

Przed meczem piłkarskim 
Poiska — Niemcy 

LIPSK PAT. — Mecz piłkarski połsko-nie- 

miecki wywołał w Niemczech Środkowych 0l- 

brzymie zainteresowanie Wszystkie dzienniki 

przepełnione są szczegółami projektowanego 

spotkania któremu przypisują doniosłą wagę po- 

lityczną i które uważają za pozytywny zwrot 

w historji współżycia sportowego obu narodów. 
Skład reprezentacji niemieckiej — jak twierdza 
dzienniki lipskie, będzie najsilniejszy, na jaki 
wogółe Niemcy stać. Z Lipska wyjedzie praw- 
dopodobnie do Berlina specjalna wycieczka Po- 
laków. ` 

Nasza reprezentacja piłkarska na mecz z 
Niemcami wyjeżdża z Polski we czwartek. W pią 
tek o godzinie 19,27 Poiacy będą w Berlinie. — 

Prawdopdbbnie nasza drużyna zamieszka w ho- 
telu Russischer Hof. Nazajutrz po przyjeździe 
do Berlina drużyna uda się na zwiedzenie mia- 
sta. Organizatorzy spodziewają się, że na mecz 

przybędzie najmniej 45.000 widzów. Warto pod. 
kreślić, że ustalona już ostatecznie poiska repre- 
zentacja będzie miała zmieniony atak. Począt- 
kowo nasza środkowa trójka napadu będzie gra- 
ła w składzie: Nawrot — Smoczek—Pazearek— 

Nawrot będzie grał na prawym łączniku; później 
zajdzie pewna zmiana w tem zestawieniu. 
 



  

      

NAJWIERNIEJSZY PRZYJACIEL CZŁO- 

WIEKA 

W całej Polsce rozpoczął się Tydzień 

Książki — tego „najwierniejszego przyjaciela 

cezłowieka'', jak ją nazwał pewien pisarz. 
Tak: książka jest najwierniejszym, najlep- 

szym przyjacielem każdego człowieka, który 

umie do niej podejść i należycie ocenić jej 

wartość. 

Gazeta Lwowska (327) mówi z okazji Ty 

godnia Książki: 

Wkraczamy właśnie w tydzień propagan- 

dy książki i to jest samo przez się aż nadto 

straszne, iż trzeba ja propagować. Sądzę 

jednak, że idzie tu głównie o skupienie myśli 

społeczeństwa nad losem i przyszłością na- 

szego czytelnictwa, nad którem nie od dziś 

gromadzą się gęste chmury. Wszystko Spro- 

wadza się do sprawy zasadniczej: kupujemy 

co raz mniej książek. Dlaczez07... 

  

kiem 

wyjaśnia 
Dlaczego? — przedewsz — ze 

względu na kryzys! Ale to 

szeze sytuacji, gdyż powstaje nowe pytanie: 

dlaczego właśnie książka pada pierwszą ofia- 

rą gwałtownych oszczędności, a nie — dajmy 

na to — wódka? 

   
   

  

   radjo, 

wiel- 
Książki przecież nie z: 

ani kino, 
   

ką wartość. 

Książka, to najbardziej 

  

myśli 

to takich, jakość których możemy dobierać 

sobie sami. Książka to jednocześnie mistrz, 

pocieszyciel i doradca. Zastapič jej nie spo- 

sób niczem. Przeciwnie, trzeba dbać, by Za- 

chowała swoje poczesne miejsce w życiu czło- 

wieka i aby miejsce to nie malało bynaj 

mniej. Jak to uczynić jednak, gdy wszystko 

zdaje się utrudniać racjonalne funkcjonowa- 

nie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć wydaw- 

niczych? 

Któż odpowie na to pytanie? Chyba Aka 

demja Literatury, która jest najwy a insty- 

tucją, mającą za zadanie opiekowanie się 

  

  

książką. 

Czas (272), zarysowując dzieje książki 

polskiej i książki tej decydującej znaczenie 

  

w dziele kształtowania polskiej kultury, — 

ze smutkiem rzuca pytanie, dotyczące współ- 

szesnych stosunków : 

Cóż powie za lat sto przyszły historyk na- 

szej dzisiejszej doby, badający ją zapomocą 

zwierciadła — książki? Co powie na tak groż- 

ny w naszych oczach upadek drukarstwa i 

księgarstwa, przeżywającego w ostatnich la- 

tach wprost katastrofalne chwiie? Co powie 

na zachwianie się i zlikwidowanie najpoważ- 

niejszych firm drukarskich i wydawniczych, 

mających za sobą dziesiątki lat zasłużonej na 

polu kultury pracy. Co powie na gwałtow- 

ny spadek produkcji naukowej zarówno c0 do 

ilości, jak i jakości, występujący od lat pa- 

ru? Go powie na zalew naszego rynku bezwar 

tościową tandetą powieściową ohydnie do te- 

go zazwyczaj tłumaczoną, a zaspokajającą 

zaledwie najprymitywniejsze potrzeby sensa- 

cji? Co powie na wymarcie poetów i powie- 

ściopisarzy poprzedniego pokolenia — bez po- 

zostawienia wybitniejszych następców? 00 

powie na to, że liczba godnych czytania pol- 

skich książek maleje z dnia na dzień, a zewnę 

trzna strona książki nie może podążyć za za- 

graniczną? 

Ach, już lepiej i nie domyślać się wcale, 

co ma powiedzieć przyszły historyk!.. Trzeba 

tylko uderzyć się w piersi — i zmienić swój 

stosunek do książki !... 

O ile chcemy, aby odpowiedź wypadła dla 

nas i dla rozwoju polskiej cywilizacji w spo 

sób pomyślny — to pamiętajmy, że wszystko, 

co popiera rozwój naszego życia umysłowego 

— rozwój skrystalizowany w książce — powin 

no doznać od nas poparcia: Autor piszący. 

książkę o wyższej wartości estetycznej czy 

naukowej — księgarz, który na nią nakłada 

i rozpowszechnić się ją stara — drukarz, 

który ją na swych maszynach odbija — arty- 
sta, który ją ozdabia, oto co czeka twojej po- 

mocy czytelniku. Wszelka inna pomoc jest 
bezskuteczna i powierzchowna, nie wyjmując 
nawet pomocy tak potężnej maszyny, jaką 

jest państwo, jeśli ty książki nie kupisz choć 

by nawet z ograniczeniem innych twych bar- 

dzo doniosłych potrzeb. Vende pallium — eme 

librum (sprzedaj płaszcz, kup książkę) ma- 

wiano w epoce renesansu w zrozumienin wiel 

kiej doniosłości, jaka rozpowszechnienie do- 

brej książki dla życia społecznego i dla roz- 
woju indywidualnego posiada. Liber enium 

optimus est magister! 

Vende pallium, — eme librum!... Nawet 

nie trzeba takiej ofiary: spróbuj zaoszczę- 

dzić parę złotych na papierosach, na kawiar- 

niach i restauracjach i kup dobrą książkę! 

Lector. 

    

   

  

    

LIPSK PAT. — Z dniem wczorajszym pro- 
ces wchOdzi w okres oczekiwany z naprężeniem, 

który wykazać ma  niebezpieczeństwo dążeń 
światowego komunizmu dla ustroju państwa nie- 
mieckiego. Przesłuchanych będzie 37 świadków. 

Van der Luebbe, który popadł znowu w cał. 
kowitą apatję, jest prawie nawpół przytomny. 

Siedzi ze zwieszoną wdół głowa, zupełnie nie in. 

teresuje się przebiegiem rozprawy. 
Radca kryminatny Heller z Berlina w Obszer 

SŁOWO 

SILVA RERUM ProceS O podpalenie Reichstagu 
potężna groźba międzynarodowego komunizmu 

nie przygotowanym wywodzie daje szczegółowy 

obraz działałności międzynarodówki komunistycz 

nej i niemieckiej partji komunistycznej. 
Nie tylko Rzesza miała być objęta płomie- 

niem rewolucji komunistycznej. Komintern z ta- 

kim samym rozmachem i na tej samej płaszczyź. 

nie przygotowywał ją również w innych państ- 

wach. Terror, strajki o podłożu socjalnem i po- 

litycznem, krwawe rozruchy uliczne, nie wyłą- 

czając mordów, — miały być głównemi środ- 

  

Spodziewany spadek franka 
LONDYN PAT. — Na giełdzie londyńskiej 

rozeszły się wczoraj pogłoski, że w ciągu naj- 

bliższych kiłku dni należy się spodziewać obni- 
żenia kursu franka francuskiego w stosunku do 

funta do 90 franków za funt. Pod wrażeniem 
tych pogłosek kurs franka kształtował się zniż- 

. kowo i przy zamknięciu giełdy londyńskiej wy_ 

  

Wojewódzka ko 

niósł 84,5 fr. za funt. Natomiast dolar kształto- 
wał się w dalszym ciągu zwyżkowo. Cena złota 

nie uległa w Ameryce znowu żadnej zmianie, 

pozostając stałą już piąty dzień, W City Юп- 
dyńskiej panuje już powszechne przekonanie, że 

dolar znajduje się na drodze do faktycznej sta- 
bilizacji. : 

  

nferencja Turystyczna 
w Brześciu nad Buglem 

24 

  

opada br. o godz. 17-tej w lokalu 

Województwa Poleskiego w Brześciu nad Bu- 

giem, przy ul. Pułaskiego, odbyło się posiedze- 

nie Wojewódzkiej Komisji Turystycznej. 
Poza miejscowymi delegatami, na konferen- 

cję przybyli: konserwator z Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego dr. Ksawery Piwocki, prezy- 

dent miasta Pińska p. Olewiński, kierownik tu- 

rystyki Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 

w Wilnie p. Fryderyk Łęski, przedstawiciele pra- 

z Warszawy i inni. 
Przewodniczył dyr. inż. J. Moszyński, który 

też zagaił posiedzenie. 
Sprawozdanie z działalności wojewódzkiego 

referatu turystycznego wygłosił inż. Mikołaj Wa. 

lentowski. Ze sprawozdania tego wynika, że 

ruch turystyczny na Polesiu nie jest jeszcze do- 

statecznie zorganizowany, a działalność swą wo_ 

jewódzki referat turystyczny przerzucił na bu- 

dowę schronisk (Brześć, Pińsk) i wydanie krót- 

kiego opisu Polesia w kilku językach. Ponadto 

przydzielano przewodników poszczególnym gru- 

pom wycieczkowym, przybywającym na Polesie. 

Nader miłe wrażenie na obecnych sprawiło 

sprawozdanie p. dra Lubojeckiego, naczelnika 

wydziału szkolnictwa średniego w Połeskiem Ku 

  

„ratorjum, który organizował i opiekował się wy- 

cieczkami szkolnemi z innych dzielnic Polski. — 

Szczególnie młodzież szkolna z Poznańskiego w 
entuzjastycznych listach dała wyraz zrozumienia 

piękna przyrody Polesia. 
Po dłuższych naradach wyznaczona na Po- 

lesiu szłaki turystyczne (wodny — od Pińska, 
Pińsk — Horodyszcze — Dawidgródek) —Kos- 
sów — Żygułanka) i ważniejsze punkty wyjaz- 

dowe (Pińsk, Brześć, Horyń, Janów, Kossów, 
Zabłocie, Włodawa). 

Na wniosek prezydenta m. Pińska, p.. Ole- 

wińskiego, postanowiono w roku przyszłym urzą 
dzić w Pińsku „Wodne Święto Polesia" z rega- 
tami i puszczanięm wianków. W związku z tem 
„m. Pińsk przeprowadzi odpowiednią propagandę 
tego święta w całej Polsce, aby ściągnąć na nie 
turystów i młodzież szkolną z całego kraju. 

Polesie, szara, cicha kraina wód, błót i mo- 

Podróże przez Atlantyk 
POLSKICH ŻEGLARZY 

W roku bieżącym, młody polski sport że 
glarski, może poszczycić się dwoma niebyle-- 
jakiemi wyczynami sportowemi. Pierwszy to 
wyprawa yachtu „Dal'* z Gdyni do New Yor 
ku i drugi podróż małej „Zjawy** harcerza 

Wagnera do Brazylji. O ile załoga „Dala'* 
składa się z ludzi dorosłych i wytrawnych 
żeglarzy, na „Zjawie'** przepłynęli Atlantyk 
dwaj młodzieńcy: Władysław Wagner liczący 
lat 22. W ubiegłym roku opuścił on gimna- 

zjum w Gdyni, gdzie był uczniem VII klasy. 
Harcerz wyruszył na morze ze swym przy- 
jacielem, 20-letnim malarzem Kurońskim. Wa 
gner posiada stopień „ówika'', a będąc je- 
szcze uczniem gimnazjum w Orłowie, założył 

tam żeglarski zastęp „Albatrosów'', jest to 
obecna drużyna harcerska im. Jana  Sobie- 
skiego. * 

Dotychczasowe etapy podróży  harcerza 
polskiego przez Atlantyk były następujące: 

Skagerak, Calais, Cherbourg, St. Nazaire, 
Biaritz, Vigo, Lizbona, Porto, Kodyks, Casa- 

blanca, Wyspy Kanaryjskie, następnie zaś 

Ocean Atlantycki, dalej Para u ujścia Ama- 
zonki. Obecnie Wagner znajduje się w frali- 
cuskiej Guyanie, skąd popłynąć ma do Ko- 

lumbji. : 
W Casablanca harcerz polski spotkał że- 

glarza światowej sławy Gerbaulta, z którym 
płynęli razem do Wysp Kanaryjskich. Podróż 
harcerza polskiego przez Atlantyk trwała oko 

ło 30 dni. W Para witała „Zjawę'' flota wo- 
jenna Brazylji w składzie dwóch kanonierek 

i jed: iodzi podwodnej. 

  

e 

Najmniejszy dyktator 
Najmniejszy i najmłodszy. Wśród pleja- 

dy dyktatorów europejskich. kanclerz austry- 

jaekiDollfuss najmniej posiada t. zw. draych 

zewnętrznych. Mały, niepozorny nie ma w 50- 

bie nie z „nadszłowicen ', nie z pozy, która 
cechuje innych jego kolczów europejskich. 
Mussolini, Hitler, Kemal, Stalin -— każdy z 
osobna dba o teatralność sylwetki, każdy jest 
pierwszorzędnym mówcą, p: jącym tajem 
nieę wpływu na masy. Kx: Doiifuss jes 
inny. Ci wszyscy, którzy podczas urocz 
odsieczy Wiednia mogli z bliska obserwować 
kanclerza z pewnem rozczarowaniem - do- 

wiadywali się, że młody niewysoki oficer (kan 
clerz występował w mundurze Deutschmeis 
rów) trzyma ster rządów austyjackich i zwy 
cięsko wychodzi z walki, którą toczy na dwa 
fronty: ze swastyką i gwiazdą pięcioramienną. 

Mały wzrost kanclerza daje temat do nie- 

skończonej ilości anegdot. Oto jakiś wiedeń- 

ski dowcipniś puścił w ruch kawał, że poczta 

austryjacka wydaje nowe marki z podobizną 

kanclerza naturalnej wielkości. Żart miał po- 

wodzemie. Jeden z dziennikarzy angielskich, 

który niedawno miał wywiad z kanelerzem za- 

      

    

              

uważył, że kanclerz jest najmłodszym wśród 

dyktatorów Europy. 

— Nie tylko najmłodszy, — odpowiedział 

z uśmiechem Dollfuss - ale i najmniejszy, acz- 

kolwiek jestem wyższy o jeden milimetr od 

Napoleona... 
Kanclerz Dollfuss, który dziś zaled- 

wie przekroczył czterdziestkę jest osobistoś- 

cią w życiu politycznem Austrji nową. Na- 

pewno przed kilkn laty jemu samemu nie 

śniło się, że oto w roku Pańskim 1933 przy- 

padną mu w udziale dyktatorskie rządy. Syn 

chłopa - rolnika zamierzał poświęcić się pracy 

na roli podobnie jak dziś na małym folwarku 

gospodarzy jego brat. 

Przed laty 15-tu „odkrył'* dzisiejszego ka 

nelerza prezes związku agrarnego Dolnej Au- 

strji Engelbert. Dollfuss był wówczas tylko 

ukończył wyższą szkołę w  Plankensztejnie. 

Wysłano go do Berlina w celu uzupełnienia 

studjów z zakresu ekonomji politycznej i 

socjologji a następnie, po ich ukończeniu Doll- 

fuss objął stanowisko w Izbie rolniczej Dolnej 

„Austrji. Pierwsze lata jego działalności świa- 

   

  

czarów, kryjąca w sobie tyle czarownych, a je- 

dynych widoków, nie jest dostatecznie znana 

wśród naszych obywateli. 

Dlatego też, aby Polesie stało się celem 

wycieczek turystów z całej Poslki, na wniosek 

p. inż. Walentowskiego postanowiono we wszyst 

kich dzielnicach Rzeczypospolitej, w większych 

miastach, wygłaszać odczyty o Polesiu z prze- 

źroczami i wydać odpowiednią mapę turystycz- 

ną i przystępnie opracowany przewodnik po Po- 

lesiu, ze wskazaniem szłaków turystycznych. 

Cały szereg rzeczowych wniosków zgłosili 
pp.: dr. Piwocki i Fr. Łęski, które zostały przy- 
ijęte bez dyskusji. 

Z przebiegu obrad należy wnosić, że woje- 
wództwo poleskie w "dziedzinie turystyki wkro- 
czyło na drogę realnej pracy. 

  

  

Prochy Maf 

kami przewrOtu politycznego. Naczelne organi- 

zacje komunistyczne podżegały tłumy do zbroj- 
nych wystąpień pod hasłem zdecydowanej wał- 
ki przeciwko ustrojowi kapitalistycznemu i znisz. 
czenia narodowego socjalizmu, z jednem naczel- 
„nem wskazaniem stworzenia w Niemczech, na 

wzór Sowietów, niernieckiej socjalistycznej re- 
publiki rad. Im bardziej nieuniknione było zmart- 
wychwstanie narodu niemieckiego, tem radykal- 

niejsze były środki działania niemieckiej partji 
komunistycznej, która, bagatelizując krew, prze- 
łaną w wałkach ulicznych przez współbraci, wzy 

wała go zdecydowanej wałki z faszyzmem dla 

ostatecznego zdobycia steru nawy państwowej. 

VAN DER LUEBBE LEDWO DYSZY, 

W kuluarach dziennikarskich żywo komen- 

towany jest stan van der Luebbego, który w cią- 
gu całej rozprawy zwisał bezwładnie na krześle. 
Kiłkakrotnie z trudem usiłował podnieść głowę, 
lecz nie zdołał tego uczynić; dopiero pod koniec 

rozprawy dwukrotnie skierował błędne i dzikie 

spojrzenie w stronę trybunału, co wywołało zro- 

zumiatą sensację wśród publiczności. Sądząc z 

zewnętrznego wyglądu van der Luebbego, nie_ 
wiele mu już pozostało do życia. 

MATKA DYMITROWA 

Wczoraj przybyła do Lipska w towarzyst- 

wie córki, matka osk, Dymitrowa, 70-letnia sta- 

riutszka. Przybyła ona do sałi rozpraw i z nie- 

zwykłem zainteresowaniem słucha przebiegu pro 

cesu, Po poludniu ma nastąpić spotkanie jej z 
synem w celi więziennej. 

JUŻ MINĘŁO 43 DNI 

Korespondent PAT dowiaduje się, że prze- 

wód sądowy procesu o podpalenie Reichstagu, 
obejmuje już dotychczas 7.400 stron pisma ma- 

szynowego, Każdy dzień przynosi dalszych 150 
do 200 stronic. W ciągu 43 dni procesu prze- 

słuchano w charakterze świadków około 200 ©- 

sób. Największą liczbę upomnień otrzymał osk. 

Dymitrow, którego ogółem 5 razy usuwano z sa- 

li rozpraw. 

        

ki apoleo 

  

Niezwykły zjazd handlarzy 

żywym towarem 

BUENOS AIRES PAT. — Na skutek poui- 

nego doniesienia o walnem zebraniu hadlarzy ży- 

wym towarem, Sędzia śledczy w mieście La 

Plata wydał władzom bezpieczeństwa polecenie 

otoczenia willi, będącej własnością niejakiego 

"Symeka Czerniaka i aresztowania znajdujących 
się tam osób. — Policja wtargnęła do willi w 

chwili, gdy odbywało się tam wielkie przyjęcie, 

w ktorem brało udział przeszło 200 osób. Na 

widok policji obecni rzucili się do ucieczki, . Zdo- 

łano jednak aresztować 62 osoby. jak wykazały 

przeprowadzone dochodzenia, wszyscy areszto- 

wani są znanymi na terenie Argentyny handła- 

rzami żywym towarem. 

Wśród nich znajduje się kilkunastu członków 

zbrodniczego stowarzyszenia Zwi-Migdal, r0z- 

wiązanego swego czasu przez władze, którzy 

zostali wydaleni z granic kraju, zdołali jednak 

zmylić czujność władz bezpieczeństwa i powró- 

cić ponownie do Argentyny. Wszyscy areszto- 

wani zostali przekazani władzom sądowo - śled- 

czym. 

Zmiany w rozkładzie jazdy 
Przed paru dniami w Bydgoszczy zakończy- 

ła swe prace kOnierencja w sprawie rozkładu 

jazdy pociągów pasażerskich na r. 1934-35, 

Z ogólnych udogodnień komunikacyjnych 

dia Wileńszczyzny, nałeży wymienić: 

1) uzyskanie dogodnego połączenia pocią- 

gami osobowemi i pOŚpiesznemi Wilna z Gra- 

jewem; 

2) codzienne dogodne bezpośrednie połą- 

czenie Wilno—Lwów, przez Łuniniec—Sarny; 

3) wyznaczenie dodatkowej pary pociągów 

w okresie letnim na linji Wilno—Mołodeczno; 

i 4) wyznaczenie — w razie zapotrzebowa- 

nia — dodatkowej pary pociągów wycieczko- 

wych Wilno—Kobylniki (Narocz). 

na 

  

przybędą na wieczny spoczynek do Francji 
Rząd francuski postanowił sprowadzić do 

Francji prochy Marji Letycji Bonaparte. Zo- 
staną one pochowane w Domu Inwalidów, 0- 
bok sarkofagu Napoleona. 

Badacze epoki napoleońskiej od niedaw- 
na dopiero zaczęli studjować dzieje tej nie- 
zwykłej kobiety. Jedną z ważniejszych prac 
na tem polu jest biografja: „Matka Napoleo- 
na'* ((La mere de Napoleon) pióra Francais 
Duhourcau. Liczne szczegóły tej biografji 
wskazują na to, że żelazną wolę, żądzę wła- 
dzy i sławy, oraz wiele innych wybitnych 
cech charakteru, dzięki którym stał się panem 
Europy, Napoleon wziął w spadku nie po 

ojcu, przeciętnym pracowniku, lecz po matce, 
korsykance czystej krwi, pięknej danej i 
żądnej panowania. ‚ > 1 A 

trzy miesiące po śmierci Napoleona słynny 

list do rządu Wielkiej Brytanji, żądając wy- 
dania zwłok syna. 

„Matka cesarza'* — brzmiał jeden z u- 

stępów listu — „żąda od jego wrogów zwłox 
wielkiego wodza, bezprawnie zatrzymanych 

przez rząd angielski. O ile prochy bohatera 

będą nadal ofiarą ciasnej polityki zwycięzcy, 

cały świat powstanie przeciw pohańbieniu je- 

dnego z największych synów ludzkości. Ostat 

kiem sił protestuję przeciwko takiej profana- 

cji. Synowi mojemu niepotrzebne są żadne 

honory i odznaki czci. Imię jego jest dlań 

najwyższym zaszczytem. Winni uznać to wro 

gowie''. › 
List ten nie osiągnał jednak skutku. Do- 

piero w r. 1840 fregata, wioząca prochy wiel 
kiego cesarza przybiła do brzegów Francji. 

Letycja spoczywała już od czterech lat w gro 
bie. W roku 1851 zwłoki jej przewieziono 

do Ajaccio i pochowano w kaplicy wybudo- 
wanej w tym celu przez kardynała Fescha. 

Obecnie czeka je nowa wędrówka. Marja Ie- 
tycja Bonaparte nie zaznała spokoju w życiu. 

Nie ma go również po śmierci. Prochy jej 
zdają się być ustawicznie w podróży, której 
celem jest miejsce w cieniu mogiły syna. Pier 

wszym etapem tej pośmiertnej podróży było 
Ajaccio, ostatnim będzie przypuszczalnie, 
Paryż, gotujący godne przyjęcie szczątkom 
matki Napoleona. 

  

Letycja pochodziła z rodziny  Ramoliśio, 
złączonej tysiącznemi więzami krwi z wielu 
odwiecznemi rodami korsykańskiej szlachty. 
Jej stryjeczny dziadek, Giovanni Ramolino 
był hersztem bandy zbójeckiej i został zabi- 
ty przez Francuzów. (Gdy w roku 1786 Paoli 
rozpoczął walkę o niepodległość Korsyki, Le- 
tycja nakłoniła swego męża Carlo, chwiejńe-- 
go, bardziej oddanego nauce, niż życiu uczo- 
nego, do wzięcia udziału w walce o wolność. 

Powstanie załamało się wkrótce, iecz nie 
załamała się energja tej dzielnej kobiety. Prze 
niosła się ona wraz z liczną rodziną z powrb- 
tem do Ajaccio i poświęciła się całkowicie 
wychowaniu swych 8-ga-dzieci. Zachowane w 
części listy do Napoleona, daja poznać, z ja- 
ką energją i samozaparciem kierowała losa- 
mi swego potomstwa. W domu rodziców 
przyszłego cesarza brakło często na najskrom 
niejsze potrzeby; nie jadano tygodniami mię- 
sa, nie palono wieczorami świec, byle przy- 
szły władca, wówczas kadet w Brienne, a póź- 
niej podporucznik w Valencji, mógł żyć od- 
powiednio do swojej pozycji towarzyskiej. 

Wpływ Letycji na syna trwał przez Са- 
łe życie cesarza. U szczytu potęgi, równie 
jak w dzieciństwie, matka nie przestała być 
jego doradcą w kłopotach i pocieszycielką 
w trudnych chwilach. Nie żona ani dziecko, 
lecz matka towarzyszyła mu na wygnanie na 

Elbę, biorąc żywy udział w planach i przed- 

sięwzięciach upadłego mocarza. 
Ona poparła zamiar ponowiego zdobycia 

korony cesarskiej, pomagała w przygotowa- 
niach do ucieczki z Elby i triumfainego wja- 
zdu do stolicy. Po wywiezieniu Napoleona 
ha wyspę św. Heleny, rodzina jego zmuszona 
była opuścić Francję i Korsykę. Letycja za- 

mieszkała w Rzymie u przyrodniego brata 
kardynała Fescha w pałacu na Piazza Vene- 
zia. Stad wystosowała 15 sierpnia 1821 r. w 

dezą najlepiej, że dzisiejszy kanclerz nie miał 

żadnych ambieyj politycznych, a jego nomina- 

cja na ministra rolnictwa zdawało się jest naj 
wyższym szcezeblem karjery. 

Młody minister rychło jednak wykazał po- 

  
  

Były szef policji Kubańskiej przed Sądem 

  

Clemente Carreras, b. szef policji za rządów 
przez trybunał wojenny w Havanie na 12 i pół 

Na zdjęciu Carreras na rozprawie sądowej 

prezydenta Machady, skazany został obecnie 

roku więzienia. 

podczas ogłaszania wyroku. 

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

za ściśle fachowemi zdolnościami nieprzeciętne 

zalety wybitnego polityka i dyplomaty. Na 

okazję, kolejny kryzys ministerjalny, Dollf 

nie musiał długo czekać i gdy w roku ubieg- 

žym gabinet  Ghnześcijańsko - socjalistycznej 

partji podał się do dymisji Dollfuss był jedy- 

nym politykiem, który potrafił opanować 
tuację i mimo ogromnych trudności uzy 
w Lozannie pożyczkę międzynarodową, ratując 
w ten sposób Austrję przed bankructwem. 

    

   

  

Układ lozański stworzył dla kanclerza wa- 
runki w których mógł on przystąpić do sana- 

cji finansowej i ekonomicznej państwa ale za 

nim układ ten udało się zrealizować musiał 
Dollfuss wykazać maximum energji aby poko- 

nać przeszkody zarówno natury wewnętrznej 

* (opozycja kół pangermańskich) jak i zagra- 

nicznej (Odpowiedzialność za zrzeczenie się 

dążeń do amszlussu). 

  

Przyjście do władzy w Niemczech ilitlera 

postawiło kanclerza w nową; ogromnie kłopotii 

wą sytuację. W walee, którą wypowiedział ma- 

ły Dollfuss ruchowi narodowo - socjalistyczne 

mu kanclerz wykazał wiele odwagi i siły woli. 
Nie ugiął się przed terrorem i odwrotnie, wal 

kę z hitleroweami oparł na ich że własnych 

metodach.* 

Do marca xb. gabinet Dollfussa miał cha- 

  

rakter parlamentarny. Coprawda Dollfuss jak 

i jego poprzedniey nie kochał zbytnio zgroma 
dzenia narodowego, w którem dysponował wię 

kszością zalewdwie jednego głosu ale dopóki 
parlament istniał, pozory były zachowane. Do- 

piero 4-g0 marca b. r. stało się to co rozwiąza 

ło ręce kanelerzowi. 

W kronikach parlamentarnych trudno 
zdaje się odnaleźć precedens dla owego „histo 
rycznego'* posiedzenia zgromadzenia narodo- 
wego. Stosunki pomiędzy opozycją a rządem 
były naprężone do ostateczności. Oba obozy 

dysponowały mniej więcej równemi siłami i 
w krytycznych momentach przy głosowaniu 

dostarczono do Izby chorych posłów na ne- 

szach, aby ami jeden głos nie zginął. Na po- 
rządku dziennym posiedzenia, znajdowała się 

stosunkowo drobna kwestja ustalenia sankeyj 

w stosunku do kolejarzy, którzy strejkowali 
ma znak protestu wobec nie wypłacenia im 
poborów. Rząd postawił przytem jednak kwe- 

      

   

stję zaufania. Stało się wówczas to, czego 
nikt nie mógł pmzewidzieć. Przewodniczący 
zgromadzenia socjał-demokrata złożył przewo- 
dnietwo, aby wziąć udział w głosowaniu, 
gdyż jeden głos mógł decydować o wyniku. Za 
jego przykładem poszli dwaj jego zastępcy. 
W ten sposób zgromadzenie narodowe pozo- 
stało bez przewodniczącego. Sytuację wyko- 

VENDETTA 
„Kurjera Porannego" 

„Izwiestja““ przed paru dniami zamieściły 

korespondencję z Warszawy, w której między 

innemi znalazło sobie miejsce twierdzenie, że 

„grupa p. Maekiewieza otwarcie walezy o za- 

chowanie atutów akcji interwencyjnej.'* 

Odpowiadając powołaliśmy się na to, że 

stale, a specjalnie w artykułach omawia- 
) 1owę Lipski — Hitler, zaznacza- 

śmy zwolennikami paktu o nic- 
sji z Sowietami. 

Zdawałoby się, że inne gazety polskie, któ- 
reby na ten passus pisma  bolszewiekiego 

chciały zwrócić uwagę, powinnyby — nawet 
nie przez koleżeńską lojalność, lecz w imię 

interesu naszej propagandy zagranicznej — 
ograniczyć się w odpowiedzi bolszewikom do 
stwierdzenia, że „Słowo*', które oczywiście 
filo - sowieckiem wydawnictwem nie jest, nie 
występowało jednak nigdy przeciwko paktowi 

o nieagresji 

  

   

  

   

  

    

  

Ale los chciał inaczej. 

Oto przed kilkoma dniami zestawialiśmy 
w przeglądzie prasy to co pisał „Kurjer Po- 
ranny'* w dniu 15 października z tem co sie 

stało miesiąc później, to jest w dniu 15 listo- 

pada. 
W dniu 15 paździemika „Kurjer Poran- 

ny““ pisał: я 

Złudzeniem, właściwem rasie anglosaskiej 

było traktowanie Niemiec, jako normalnego 

kontrahenta, z którym można zawrzeć lojalny 

kompromis. Nie ustępstwa — już sama możli- 

wość ustępstw wystarczała, by zostały posta- 
wione żądania, których spełnienie byłoby ró- 

wnoznaczne z kapitulacją świata przed Niem- 

cami hitlerowskiemi. Sytuacja staje się wy- 

raźna. 
Kompromis jest niemożliwy. Kontrahent 

nie ma w sobie nic z psychologji dobrego kup- 

ca, z którym można, potargowawszy się, dojść 

do ładu. 

Tymczasem w dniu 15 listopada nie ża- 
den „anglosaski““, lecz właśnie nasz własny, 
polski, utalentowany minister skorzystał z sze- 
regu ofert czynionych mu uprzednio i sam 
wystąpił z propozycją porozumienia się wobec 

tego kontrahenta, z którym. „kompromis jest 
niemożliwy: ', który „nie ma w sobie nie z:psy- 
chologji dobrego kupea''. 

Mamy wrażenie, że czyniąc to zestawienie 

nie popełniliśmy nie takiego, coby wykraczało 
poza ramy normalnej polemiki dziennikarskiej 
dwuch pism należących do tego samego obozu, 
lecz mających różne zdania co do zagadnień 
poszczególnych, a że treść tego zestawienia 
istotnie ośmieszała znawstwo polityki zagra- 
nicznej „Kurjera Porannego'', to już nie na- 
sza wina. : 

W każdym razie wiadomošė, „Lzwiestij“* 
„Kurjer Poranny'* opatruje takim komenta- 

rzem : 
A coż przytacza korespondent sowiecki? 

Powołuje się na opinję tego rozkosznego, 
„enfant terrible'' obozu rządowego, jakiem 

jest redaktor „Słowa'* wileńskiego, poseł Mac- 

kiewicz, wulgo Cat. 

P. Mackiewiczowi istotnie nie brak ani 
temperamentu, ani inwencji w snuciu: orygi- 

nalnych koncepcyj politycznych. Ale gdzież 

jest ta w Polsce „grupa'', w łonie obozu rzą- 

dowego, lub poza nim, któraby idee tego krew- 

kiego dziennikarza brała na serjo? Wieść nie- 
sie, że w obrębie własnej redakcji „Słowa'* 

udało mu się wprawdzie ustalić zgodność po- 

glądów aż z trzema ludźmi, ale do tych trzech 

wliczyć należy już korektora i metrampaża. 
Poza swą redakcją i poza Polską p. Mackie- 
wicz miał niegdyś potężnego bubka koronnego 
z którym solidaryzował się niepodzielnie w 
osobie króla hiszpańskiego Alfonsa XIII-go; 
ci dwaj rozumieli się pono doskonale i uwa- 
żali się wzajem za filary, wspierające gmach 

współczesnej Europy. Odkąd wszakże runęła 

monarchja w Hiszpanji, i król Alfons podpi- 

sał abdykację, p. Mackiewicz, czuje się w ca- 
łym świecie osierocony. 

Niech-że więc korespondent „Izwiestij'* 
nie alarmuje swych towarzyszów śmiesznemi 
obawami „interweneji antysowieckiej““. a 

Mówi on z przekąsem o czkąwce „prze- 

dawnionych koncepcyj''. Ma słuszność, gdy wy 
tacza ich nierealność i niedorzeczność. Ale 
niech-że jej sam pozbędzie się, przejadłszy się 
aż do niestrawności kołdunami z wileńskiej 
kuchni p. Mackiewicza. 

  

Moglibyśmy ze swej strony próbować pre 
cyzować kogo mianowicie i co reprezentuje 
„Kurjer Poranny*'. Wolimy jednak nasycić 

swą żądzę zemsty w inny sposób. Oto ograni- 
czymy się do przedrukowania tego komentarza 
„Kurjera Rorannego““ aby takže i nasi czytel- 
nicy mogli podziwiać zarówno takt i dobre 
wychowanie, które z niego przebija, jak ory- 
ginalność, błyskotliwość, a przedewszystkiem, 
świeżość dowcipu i wogóle lekkość pióra, z 
którą został na papier rzucony. Cat. 

rzystał Dollfus aby raz wreszcie uwolnić się 

od parlamentu. Niema prezydjum, a więe 
nie ma kto prawnie zwołać zgromadzenia na- 
rodowego. Nowe wybory ale rozpisuje je 

rząd a Dollfussowi nie śpieszy się. 

Było coprawda trochę protestów, ale ry- 

chło one ucichły wobee stale rosnącego nie- 

bezpieczeństwa hitlerowskiego. Taktyka  Dol- 

lfussa przy zwalezaniu hitlerowców nie ogra- 
nicza się wyłącznie do represyj, które kau-- 

clerz, zdaje sobie z tego sprawę, są tylko pół- 
środkami. O wiele skuteczniejsze jest  waul- 
czenie bronią przeciwnika. Dollfuss więc sta 
ra się odebrać te atuty agitacyjne, które naj- 

bardziej zapewniają powodzenie ruchowi na- 

zi. Zlikwidował partję komunistyczną, prze- 
śladuje energicznie marksistów, zlikwidował 
„Schutzbund““ a pocichutku, bez wielkiej re- 
klamy prowadzi politykę antysemieką. Pro- 

paganda hitlerowska trafia w tych warunkach 
w próżnię. A pozatem hasło naczelne walki o 
niezależność Austrji, zasłania rozmaite „drob 
ne niedokladnošei“* mechanizmu dyktatury 
człowieka, o jeden milimetr wyższego od Na- 

poleona i tem się tłumaczy jego powodzenie 
i popularność, Esquire. 

   



- szersze horyzonty. 
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WOLIN TAYOUMA GOSPODANLA K RO 
Przyszłe zadania samorządu wiejskiego 
Senator Zygmunt Leszczyński udzielił 

nam następującego wywiadu: 

— Jak scharakteryzowałby Pan Marsza- 
łek obeeną kampanję wyborczą do samorzą- 
dów w odniesieniu do stanowiska zajętego 
„przez, Blok? 

Stanowisko zająte, przez B. B. W. R. jest 
jedynie słuszne, a w b. zaborze rosyjskim nie- 

mial jedynie możliwe. Dzielnica ta przez dzie- 
siątki lat tego i ubiegłego stulecia, tak jakby 
nie miała wcale samorządu. Samorząd gminny 
początkowo powołany do życia ustawą margra 
biego Wielopolskiego, został po powstaniu sty 
czniowem radykalnie spaczony i okrojony. 
Miasta w województwach centralnych były zu 
pełnie samorządu pozbawione. Nie wsz, 

     
alkach i uporczywych zabiegach 

przedstawicielstwa w Dumie i rosy, 

dzie Państwa, w celu uzyskania samorządu dla 
naszych miast, choćby w bardzo ścieśnionych 
ramach. Zabiegi te nie doprowadziły do celu 

rozbijając się o upór nacjonalistów T 

To był powód, że była Kongresėwka, 
przed wojną samorządu się nie doczekała, a 

ludność nie przeszedłszy oły samorządowej, 
nie mogła wyłonić z siebie liezniejszego gro- 
na działaczy, przygotowanych do gospodarki 

publicznej. Całkiem słuszne jest stanowisko 

Rządu i Bloku, aby nie zacieśniać i tak nie- 
licznego grona ludzi, posiadających pewne kwa 

lifikacje na samorządowców, zastrzeżeniami 
«o do poglądów politycznych lub przynależnoś 

ci partyjnej. To też powołuje się do samorzą- 
dowej gospodarki, ludzi uczeiwych i sumien- 
nych, a jako dalsze kryterjum, winna być bra 

na pod uwagę umiejętność prowadzenia wła- 
snego przedsiębiorstwa czy własnego warszta 
tu pracy. Kto bowiem nie wykazał umiejęt- 
ności w prowadzeniu wł. interesów, nie zdoła 

objąć o wiele więcej skomplikowanych zagad 
nień gospodarki samorządowej i sprostać wy- 
maganiom, jakie teorja i życie na jednost 
morządowe, czyli na ogniwa administracji pu 
blieznej nakładają. 

Profuzji ludzi wykwalifikowanych w żad- 
nej dziedzinie i w żadnym środowisku nie po- 
siadamy, na sztuczną selekcję nas nie stać. 

— Czy zarzut opozycji, iż okres postępo- 

wania wyborczego do rad gromadzkich jest 
zbyt krótki, jest uzasadniony względami rze- 
-ezowejmi ? 

Pyta mnie Pan, czy regulamin wyborczy 
w gromadach, nie jest zbyt rygorystyczny. pod 
względem terminów, czy nie ogranicza zby- 
tecznie czasu na dokonanie wyborów. Sądzę, 
że ze względu na małe okręgi wyborcze, znajo- 
mość wzajemną wyborców, bliskość do urzę- 
dów gminnych, gdzie są wystawione do wglądu 
spisy wyborców, zarzut przez opozycję stawia 
ny, nie jest uzasadniony. 

Zapewne, że jeżeli dana partja pragnie 
przeprowadzić wybory gromadzkie pod kątem 
politycznym, to wolałaby mieć więcej czasu, 
i na agitację i na protesty wyborcze, gdy od- 
niesie porażkę wyborczą. Skoro jednak, jak 
to na początku zaznaczyłem, wynik wyborów 

      

     

   

  

  

  

   

  

  

   
  

   

w najniższej komórce samorządowej ma. dać, 
rady gromadzkie zdolne do pracy w celu roz- 
stnzygania czy załatwiania zagadnień dotyczą- 
<ych życia gromadzkiego, to jest zagadnień 
nie przekraczających granie wioski i potrzeb 
mieszkańców tejże, to dla tarć i sporów poli- 
tycznych w radach gromadzkich miejsca być 
nie może. 

— Czy zdaniem Pana Marszałka wybory 
do samorządu osiągną swój cel i uczynią są- 
morząd zdolnym do zrealizowania, racjonalnie 
pojętyes zadań gospodarczych i społecznych? 

Pragvę ograniczyć odpowiedź na powyższe . 
pytanie a samorządu ziemskiego, gdyż za- 
"gadnień gospodarki miejskiej się nie dotyka- 
tem. Więc ustawa o częściowej zmianie ustro- 

„ju samorządu terytorjalnego z dnia 23 marca 
1933: r., wprowadza dużą' poprawę do przepi: * * 
sów obowiązujących do dnia 13 -7 bieżącego 
roku. Mianowicie, na obszarze województw 
<eentralnych, znosi się tłumne zebrania gminne, 
które nie dla gospodarki gminnej dać nie mo- 
gły; wprowadza się wybory dwu i trzy sto- 
pniowe, co daje większą gwarancję doboru lu 
dzi w organach ciał samorządowych, wprowa- 
„za koiegjalnie działający zarząd gminy dla 
pewnej kategorji zagadnień, rozszerza się kom 
petencje naczelnika gminy (wójta) przy: za- 
łatwianiu spraw innych, głównie z zakresu po- 
ruczonego. Są to wszystko momenty umożli- 
wiające racjonalną i owocną gospodarkę, a 
więc i ułatwiające zrealizowanie logicznie po- 
jętych zadań gospodarczych i społecznych na 
terenie wiejskim. 

Oczywiście że wszystko zależy od ludzi, 
bo w ramach najlepszej i najmądrzej skonstru 
owanej ustawy można się będzie spotykać z 
dużym wynikiem na terenie jednej gminy, a 
z mikłym wynikiem na terenie drugiej. Wszak 
„już Napoleon I powiedział do swego ministra 
że „l'interet de, la communaute est de sa na- 
ture somnifere et sterile, interet de la commu 
naute exige de la vertu et la vertu est rare.'* 
Czy opinja takiego genjusza, jakim był Napo- 
leon nietylko na polu strategji, lecz i w dzic- 
dzinie prawodawczej, straciła na wartości, czy 
dziś po 130 latach, administracja publiczna i 
interes ogólny w ciałach samorządowych, mogą 
z reguły liczyć na większą gorliwość wykonaw 
ców, to jest pytanie odbiegające od poruszone 
go tematu. Pytanie to dopiero z biegiem cza- 
su otrzyma właściwą odpowiedź. I z tem się 
łączy następne pytanie, jaki winien być udzia: 
inteligencji wiejskiej w małych komórkach 
samorządowych. 

Tu należy zróżniezkować i podzielić inte- 

ligencję wiejską na produkującą i nieprodu- 
kującą. Do ostatniej zaliczam  duchowień- 
stwo, nauczycielstwo i sfery biurokratyczne. 
Oczywiście, że wnoszą one do obrad i prac 
samorządowych konieczną dozę oświaty i 

Natomiast nie doceniaja 
one należycie momentu zdrowej kalkulacji, 
bez którego wszelkie poczynania o charakte 
rze gospodarczym, muszą w rezultacie dopro 
wadzić do fiaska i załamania. W tych środo- 
wiskach zrodziła się po wskrzeszeniu niepo- 
dległej Polski, tak zwana „Radosna Twór- 

czość'*. Intencje jej inicjatorów były jak 
najczystsze i ideowe, ale nie mieściły się w 
granicach życiowej możliwości, nie były real- 
me. A każden krok chybiony na polu gospo- 
darki samorządowej, działa deprymująco ла 
masy, niekoniecznie przychylnie patrzące na 
poczynania, które są i kosztowne i nie dają 
rzeczywistych korzyści. Więc czynny udział 
inteligencji wiejskiej, która i produkuje i pła 

  

naszego sy 
jskiej Ra-* 

kich. 

za De 

ci na samorząd podatki, i wreszcie orjentuje 

sę w kalkulacji, od której we własnem gospo- 

darstwie odbiegać nie może, jest nietylko po- 
żyteczny, lecz wprost konieczny. 

Dotychczasowy udział ziemian w pracy 

samorządowej jest niewystarczający. Powody 
tego stanu są rozmaite. Przede 

wyroby do rad gminnych odbywały 

7 lat temu i odbywały się pod has 
tycznemi. Wyborcy nastawieni przez partyj- 

nych działaczy, nie godzili się na wprowadze: 

nie nazwisk ziemian na listy wyborcze do rad 
gminnymh. Z drugiej strony, mimo nawoły- 
wań i zaleceń ze strony Organizacyj Ziemia 

skich, ziemianie naogół ró nie starai 

się o uzyskanie mamdatów. I a się szkoda 
nietylko dla ziemian, lecz i dla gospodarki 

Mógłbym przyt 
ój budżet zamykały przez sze- 

defieytu. W radach tych gmin za 
ali ziemianie, wraz z włościanami, radzili 

„godnie i harmonijnie, mad zagadnieniami 

bieżącemi w nie. Aby tak było, 
nietylko uz mandat radnego, iecz także 

i zać posiedzeń rad. 

   

   

          

         

  

   

    

  

     
    

    
    

   

   

ziemskie 

szych, budowały się w dolinach. Ludzie 
chcieli mieć łatwy dostęp do wody, i to jest 
powód, osiedla wiejskie w Polsce mają naj- 

gorsze, bo niesłychanie błotniste ulice. A mie- 

kańcy wsi żyją w warunkach niehigjenicz- 

   

     

    

nych, powiem wprost szkodliwych dla zdro- 

wia, jeżeli o krok za progiem obejścia, brną 

em wybrukowa- 
h 

  

w błocie. „Jest najwažniejs 
nie wszystkich dróg wiosko 

zosy przecina) 
а Zresztą po 

szkoły, domy ludowe, 
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potrzebne, Radosna 
w dobie kryzysu nęci. 

Więc z doświadczenia podczas dobrej konjun- 
ktury i bezgraniecznego panowania „Rados- 
nej Twórczości'* wynika kardynalna przestro 
ga, że gminie deficytowej gospodarki prowa- 
dzić nie wolno, ani inwestować na kredyt, 
choćby oferty kredytowe same się narzucały. 

— Czy projektowana reforma podatków sa 
morządowych odbije się korzystnie na dzia- 
łalności samorządu? 

— W dobie przeżywanego kryzysu i nie- 
rentowności rolnietwa, mowy być nie może o 

zwiększaniu ciężarów publicznych, wszystko 
jedno, czy skarbowych, ezy samorządowych. 
Wszak pokrycie tych ciężarów obciąża to sa- 
mo źródło dochodu, źródło wysychające, bo 
zmikąd nie zasilane. Zresztą reforma podat- 
ków samorządowych jest kwestją otwartą. 
Myślę, że mówić o tem jest jeszcze pmzed- 
wcześnie i może powrócimy. do tego tematu 

innym razem. 

     

SPRZYMIERZENIEC 
TROSKLIWEJ MATKI 

NIEODZOWNY POKARM 
NIEMOWLĘCIA OD 

7 MIESIĄCA ŻYCIA. 

TYTUCJĘ DZIECKA 
UŁATWIA ZĄBKOWANIE I WYBITNIE 

“4 ZĘ: & 

* E PRAWIDŁOWY ROZWÓJ 
-9.g, KOŚĆCA | MIĘŚNI. 

  

NA ŻĄDANIE WYSYŁ AMY BEZPŁATNE BROSZURKĘ. 
D" CHASSAING DE BORREDON pt. MATKA +DZIECKO 

WARSZAWA, GRZYBOWSKA 88. 

  

SŁOWO 

WTOREK 

Dziś 28 Wschód słańca g, 7,10 

Manswerta 
Jatro 

Saturnina 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 27 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie 764 
Temperatura średnia 0 
Temperatura najwyższa +1 
Temperatura najniższa — 1 
Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja barom. zwyżkowa. › 

Uwagi: pochmurno, przed południem mgła 

PROGNOZA. 

Pochmurno. Miejscami, zwłaszcza w Wi- 

leńskiem, mglisto. Po nocnych przymrozkach 

temperatura we dnie w pobliżu zera. Słabe, 

lub umiarkowane wiatry z kierunków wschod 

p URZĘDOWA 
— Przeniesienie starosty Stefanusa, P. E- 

razm Stefanus, starosta dziśnieński przeniesiony 

został z Głębokiego do Kobrynia w woj. poles- 

kiem na równorzędne stanowisko. 

Obowiązki starosty pow. dziśnieńskiego peł- 

ni p. St. Kowalewski, dotychczasowy zastępca. 

— Opłaty za metryki urodzin i zaślubin. — 

Władze administracyjne ustaliły wysokość opłat 

za zaświadczenia urodzin, zgonów i zaślubin— 

Jeżeli świadectwo z ksiąg metrykalnych wydaje 

urząd, którego kosztów utrzymania nie ponosi 

skarb, opłata stemplowa nie może przekraczać 

1 zł. od każdego zaświadczenia. Jeśli urząd u- 

trzymywany jest przez państwo — opłata wy- 

nosi 3 zł. 
MIEJSKA. 

— Rada Miejska. Posiedzenie Rady Miej. 

skiej wyznaczone zostało jak wiadomo, na dzień 

30 bm. Porządek dzienny zawiera 12 punktów, 

m. in. wniosek w sprawie ustalenia notm miej- 

skich podatków samoistnych na rok 1934-35, jak 
również dodatku komunalnego na tenże okres. 

Ponadto na porządku dziennym figuruje sprawa 

małej sali miejskiej. Jak wiadome, sala ta ma z 
dniem 1 grudnia, wobec braku odpowiednic1 
kredytów, ulec zlikwidowaniu. 

Endecja w związku ze zbliżającem: się wy- 
borami do Rady Miejskiej, czyni starania o jej 
dalsze utrzymanie. 

POCZTOWA 

— Udogodnienia pocztowe. Dyrekcja Poczt 
wydała zarządzenie, aby wszystkie urzędy i a- 

gencje pocztowe, doręczające korespondencję 

wydawały w niedziele i dnie świąteczne przesył. 
ki zwykłe i połecone (bez pobrania), nadsyłane 

Zachód słońca g 3,02 

  

  

   
  

  

na poste restante oraz do skrytek i przegródek - 

pocztowych abonamentowych. 

‚ — Wydawanie korespondencji odbywa się w 
godzinach od 9—11-tej. Świ? 

— Zwalczanie radjopajęczarstwa. Władze 
poczt. ustaliły zasady współpracy organów pocz- 
towych z władzami administracyjnemi, w spra- 

wie wykrywania i karania posiadaczy nielegal- 
nych stacyj odbiorczych radjofonicznych. 

W akcji zwalczania radjopajęczarstwa mają 

wziąć udział pracownicy urzędów pocztowo-tele- 

graficznych, dla których tępienie tych nadużyć, 

jako uszczupłających dochody przedsiębiorstwa 
pocztowego — nie jest bez znaczenia. 

Akcja ta przyczyni się bezwzględnie do wy- 

tępienia radjopajęczarzy, których w Wilnie jest 
ponoć dużo. 

KOLEJOWA 

— Powrót Dyrektora Kolei Państwowych. 
Wczoraj powrócił do Wilna, po parodniowym po 

bycie w Grodnie p. Dyrektor Kołei Państwo= 

wych w Wilnie, inż. Kazimierz Falkowski i ob- 
jął urzędowanie. 

— Zjazd kolejarzy. Dnia 25 bm. o godz. 
12-tej otwarte zostały w sali wojskowego przy- 
sposobienia obrady Il dorocznego zjazdu bez- 
partyjnego Związku maszynistów kolejowych 

Dziś proces apelacyjny Kaczanowskiego 
ZABÓJCY PRZODOWNIKA STRAŻY WIĘZIENNIEJ 

WILNO. W dniu dzisiejszym wileński Sąd 
Apelacyjny rOzpatrzy po raz drugi sprawę b. 
strażnika więziennego Kaczanowskiego, który 
zabił swego przełożonego, przodownika Borejko. 

Giuchoniemi W 

Przed paru miesiącami, w Sądzie Okręgo- 
wym Kaczanowskiemu wymierzono karę 5 lat 
więzienia, 

Kasie Chorych 
OBŁAWA POLICYJNA PRZERWAŁA ZŁODZIEJSKIE RENDEZ-VOUS. 

WILNO. Wobec stwierdzenia, że na terenie 
miasta kręcj się dużo różnych podejrzanych włó- 
częgów, którzy organizują bandv w celu okra- 
dania zamożniejszych mieszkańców, policja prze 
prowadziłą kolejną Obławę. Tym razem zwró- 

ono specjalną uwagę na lokale instytucyj spo- 
łecznych, jak Kasa Chorych, Magistrat, PUPP. 

Podczas lustracji K. Ch. policja zastała tam 
całe towarzystwo, składające się z 10 osób, któ- 

re nad czemś tajemniczo naradzało się, W cza- 
sie legitymowania czterech z pośród zatrzyma- 
nych próbowało udawać głuchoniemych, pozo- 
stali zaś twierdzili, że oczekują na pomoc le- 

karską. 

Włamywacze 

Po stwierdzeniu, że nie odpowiada to praw. 
dzie, całe towarzystwo odprowadzono do aresz- 
tu. Męty społeczne, chcąc uniknąć spotkania się 
z policją, Obrały sobie lokal K. Ch. jako miej- 
sce zbiórek, podczas których omawiane były ró- 
żnę „zawodowe* sprawy, 

Wśród zatrzymanych znałazł się m. in. zna- 
ny zawodowy złodziej jan Krypski (ż. Chatka), 
przy którym znaleźiono skradzione jakiemuś in- 
teresantowi chusteczkę i kilka złotych, Więk- 
szość z pośród zatrzymanych podczas ostatnich 
obław są włóczęgami z innych miast, wobec 
czego będą oni przymusowo skierowani do 
miejsc stałego pobytu. 

z Sołtaniszek 
OKRADLI TAMTEJSZĄ CERKIEW 

WILNO. Donosiliśmy niedawno 0 włamaniu 
do cerkwi przy ulicy SOłtaniskiej, skąd wy- 
niesiono różne przedmioty, wartości kilkuset zł. 

Obecnie policji udało się ująć sprawców te. 

go włamania, Są to: Jan Tereszko, St. Bołtuć 
i Adam Klimac, mieszkańcy Sottaniszek. 

Skradzione rzeczy nabyt paser Rutsztejn (ul. 
Kalwaryjska 121). й 

Tragedja na Jeziorze 
OJCIEC I SYN UTONĘLI WSKU TEK ZAŁAMANIA SIĘ LODU. 

WILNO. Na jeziorze Miastro, położonem 
przy m. Miadzioł, w czasie połowu ryb na węd- 
kę, załamał się łód, wskutek czego Koczergo Ed. 

mund lat 9, wpadt do wody i począł tonąć. Oj- 
ciec tonącego pośpieszył mu z pomocą. Obaj je- 
dnak utonęli. 

okręgu wileńskiego. Obrady zagaił a następnie 
z wyboru zebranych przewodniczył im prezes 

okręgu Związku p. Konstanty Ptasznik. Zagaja- 

jąc obrady, przewodniczący powitał obecnych 

na zjeździe: posła dra Brokowskiego, oraz przy- 

byłych z Warszawy prezesa Zarządu głównego 
B. Z. M. K. p. Tadeusza Drożyńskiego i skarb- 
nika Zarządu głównego p. Franciszka Pomor- 

skiego. 
Dłuższe przemówienie wygłosił poseł dr. 

Brokowski, który omówił znaczenie kolei dla 
państwa zarówno pod względem politycznym, 

jak gospodarczym i kulturałnym, oraz rolę ko- 

lejarzy przy budownictwie zrębów panstwowoš- 

ci. Przemówienie to zgromadzeni przyjęli dłu- 
gotrwałemi oklaskami, zaś przewodniczący dzię- 

kował posłowi Brokowskiemu. 
Z toku obrad wynikało, iż w okresie spta- 

wozdawczym tj. od daty pierwszego zjazdu o- 

kręgowego BZMK, odbytego 18 listopada 1932 

roku, Związek wzrósł liczebnie z 95 do 362 

członków. Okręg wileński posiada liczne i zwar- 

te organizacyjnie koła. W Wilnie, Brześciu, Bia- 
łymstoku, Wołkowysku, Grodnie, Baranowiczach 
i Czeremsze. O ruchliwości zarządu wymownie * 

świadczy fakt, iż interwenjował on u różnych 
władz państwowych w 111 wypadkach, popie- 
rając w ten sposób zarówno postulaty zasadni- 

cze związku, jak i sprawy i interesy poszczegó|l- 

nych członków związku. 

W drugiej części obrad uchwalono szereg 
aktualnych postulatów, których realizacją zaj- 

mie się nowy zarząd. 
— Kolejowe Koło Szybowcowe. Wojewódz- 

ki Komitet Kolejowy LOPP organizuje zebranie 

organizacyjne Koła Szybowcowego, które odbę- 

dzie się dnia 28 listopada br. o godz. 18 w sali 

konferencyjnej DOKP w Wilnie. 

Zebranie zagai Dyrektor Kolei Państwowych 
inż. Kazimierz Falkowski. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. Państwowa Komisja E- 
Szaminacyjna dla kandydatów na nauczycieli 

szkół średnich w Wilnie ogłasza, że egzaminy 

dla nauczycieli szkół średnich (naukowe i peda- 

gogiczne starego typu), w okresie zimowym 

1934 r. odbywać się będą od dnia 6 do 10 mar- 

ca 1934 roku. Kandydaci, którzy pragną przy- 

stąpić do egzaminów w tym okresie, winni zgło- 

sić się w tym celu pisemnie do Komisji Egza- 
minacyjnej, w terminie do 10 lutego 1934 roku, 

składając jednocześnie przepisaną opłatę, która 

wynosi za egzamin naukowy (klauzurowy i ust- 

ny) 84 zł., za egzamin pedagogiczny 56 zł. — 

Rozkład i terminy egzaminów będą podane do 

wiadomości interesowanych drogą ogłoszenia w 

łokalu Komisji Egzaminacyjnej. 
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AKADEMICKA 

— Nadzwyczajne walne zebranie członków 
stowarzyszenia Bratnia Pomoc P, M. A. USB w 
Wilnie. Zarząd stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
P. M. A. USB niniejszem komunikuje, że dziś 
dnia 28 listopada 1933 r. w sali Śniadeckich USB 
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie 
członków w sprawie statutu w pierwszym ter- 
minie o godzinie 19-tej, w drugim terminie o go- 
dzinie 20-tej. 

Przy wejściu członkowie winni okazać obok 
legitymacji członkowskiej stowarzyszenia index 
lub, legitymację Uniwersytecką. 

O ile członkowie nie opłacali jeszcze kwes- 

tury w roku bieżącym, ważne są legitymacje sta 
re z adnotacją o uiszczeniu składek członkow- 
skich ostatniego trymestru roku ubiegłego, wy- 
łączając absolwentów i magistrów. 

* Legitymacje będą wydawane w Sekretarja- 
cie Bratniej Pomocy (Wielka 24) od godziny 12 
do 15 i od 16 do 19-tej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „Dlaczego nie czytamy książek?". Pod 

takim tytułem odbędzie się jutro, 29 listopada, 
o godz. 8,30, dyskusyjna Środa Literacka w sie- 
dzibie Związku Literatów, Ostrobramska 9. Dys- 
„kusję otworzą dwa krótkie referaty: p. Wanda 
Dobaczewska oświetli Kryzys czytełnictwa od 
strony autorów, p. Bolesław Żynda określi punkt 
widzenia księgarzy i wydawców. Wieczór ten 
łączy się z programem odbywającego się w tych 

dniach w całej Polsce „Tygodnia Książki Pol- 

skiej”. Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
wprowadzeni goście. 

Il-gi Wieczór Mickiewiczowski w ramach 
Śród Literackich zapowiedziany jest na 6 grud- 
nia. Głównym prelegentem będzie tym razem 
prof. Manfred Kridl. Temat wieczoru: „Rozwój 
artyzmu Mickiewicza”. 

— Zebranie z referatem: „Znaczenie społe- 
czne Czerwonego Krzyża na międzynarodowym 

* terenie jego działalności”, odbędzie się w sali 
Izby Przemystowo-Handlowej, ul. Mickiewicza 
32, dziś o godzinie 18-tej. 

Tą drogą uprzejmie przypominamy zapro- 

szonym o powyższem zebraniu, prosząc raz jesz- 

cze 0 łaskawe przybycie. 

RÓŻNE 

—Kredyty dla rzemiosła. Rzemieślnicy za 
pośrednictwem swych korporacyj, zwrócili się 
ostatnio do Funduszu Pracy o przyznanie odpo- 
wiednich kredytów. Chodzi tu w pierwszym rzę- 

dzie o pieniądze na organizację eksportu beczek 

i galanterji drzewnej oraz na zorganizowanie 
kursów futrzarskich. Ponadto niezbędne są fun- 
dusze na wykonanie zamówień zagranicznych 
na rękawiczki. 

— Kurs O. P. L. G.— W celu umożliwienia 
masowego ušwiadamiania miodziežy szkolnej w 
obronie przeciwlotniczo-gazowej, Komitet Woje- 
wódzki LOPP uruchamia w dniu 29 listopada 

br. w sali gimn. im. Mickiewicza (Dominikań- 

ska) kurs O. P. L. G., dla instruktorów trzeciej 
kątegorji, który odbywać się będzie w ponie- 
działki, środy i piątki od godz. 18—20. 

Na,kurs wejdą nauczyciele wileńskich szkół 
średnich, zawodowych i powszechnych w ilości 
około 80-ciu osób, a zadaniem ich będzie, po u- 

kończeniu szkolenia, przeprowadzanie kursów 
informacyjnych OPLG w swych szkołach. 

— Powrót robotników z Łotwy. W ciągu 0- 
statnich dni zanotowano bardzo ożywiony ruch 
wśród robotników sezonowych, którzy obecnie 

wracają z Łotwy. Z pośród 3800 robotników 

  

'PODZ IEKOWA 

  

Wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy okazali tyle serdecznego 
współczucia w chorobie, a po zgonie oddali ostatnią posługę drogim szcząt- 

kom Matki naszej 

sf, LUDWIKI CI EMROŁOŃSKIEJ 
składają z głębi serca „Bóg zapłać''. 

  

CÓRKA, SYN I SYNOWA 

  

Uroczyste Nabożeństwo 
Z OKAZJI 15-tej ROCZNICY SAKRY BI 

JAŁBRZYKOWSKIEGO METR 

Jak się dowiadujmy, we czwartek dnia 30 
listopada przypada 15-ta rocznica sakry bisku- 

piej j. E. Ks. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, 

SKUPIEJ ].E. KS. ARCYBISKUPA R. 
OUPOLITY WILEŃSKIEGO 

Metropolity Wileńskiego. W dniu tym zostanie 
odprawione uroczyste nabożeństwo w kościele 
Św. Jana o godz. 3,30. 

Dom Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego 
WILNO, Jutro o godzinie 10-tej rano na- 

stąpi uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu 
Dziecka im. Marszałka Piłsudskiego, wzniesione- 
go przy uł. Antokolskej 143. 

Na uroczystość tę przybywają liczni goście. 
Jak pisałiśmy, specjalna delegacja była w 

WILNO. Podczas prac konserwatorskich 

sadzki zamkowej, wykonanej z cegły. 

polskich, pracujących w różnych miastach Ło- 

twy, powróciło już około 1000. 
— Zachorowania zakaźne, W dniach od 12 

do 18 listopada br., na terenie Wileńszczyzny 

zanotowano: 4 wypadki duru brzusznego, 4 du- 

ru plamistego, 42 płonicy, 10 błonicy (2 śmier- 
telne), 92 odry, 4 róży, 4 krztušca, 1 zakażenia 

połogowego, 12 gruźlicy (2 śmiertelne), 37 ja- 

glicy. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
wtorek 28 bm. o godz. 8 w. arcydzieło Adama 

Mickiewicza „Dziady* w. inscenizacji Leona 
Schillera, stwarzającego nową wizję sceniczną. 
W wykorianiu bierze udział cały zespół Teatru 

Miejskiego, zwiększone chóry i statyści. 

Teatr Objazdowy gra dziś 28 bm. w Jano- 
wie Poleskim, jutro 29 bm. w Drohiczynie — 

komedję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego 
nieba”. , 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Dzi- 
siejsza premjera „Pod białym koniem“. — Dziś 
Teatr „Lutnia* występuje ze wspaniałem wido- 
wiskiem-operetką „Pod białym koniem'.— Do- 

tychczas realizacja żadnej premiery nie wywo- 
łała takich trudności, ogromu pracy i kosztów, 
co dzieło muzyczne Benatzkiego. W widowisku 
tem bierze udział ogromna ilość artystów, chó- 
rzystów, baletu, statystów i dwie orkiestry. — 

Przygotowano nowe, malownicze kostjumy i de- 
koracje. Początek o g. 8,15 w. 

Wznowienie operetki „Gejsza w „Lutni“, 
Marja Kaupe w niedzielę najbliższą wystąpi na 
przedstawieniu popołudniowem w roli tytułowej, 
w malowniczej operetce Jonesa „,Gejsza”. 

/ CO GRAJĄ W KINACH? 
PAN — Toto. 
HELJOS — żółty książę Rz 
CASINO — Biała trucizna. 
ROXY — Pieśń nocy. 
LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRADTIEŻE. 
— Z kołem samochodowem do aresztu. — 

Gorbaczewskiemu Tomaszowi (Raduńska 3) — 
skradziono z garażu koło od samochodu, warto- 
ści 135 zł. Kradzieży dokonali: Trofimow Nikita 
(Forsztadt Stefański Nr. 11 i Zaziukajtis Alek- 

sander (Tokarska 6), u których podczas rewizji 
skradzione koło odnaleziono. 

— 15 włóczęgów w areszcie. W wyniku o- 
bławy, dokonanej przez Wydział Śledczy miasta 
Wilna w dniu 25 bm., na terenie m. Wilna za- 
trzymano 15 osób, z których część była bez żad 
nych dokumentów i miejsca zamieszkania, reszta 

zaś, przyjezdni, którzy nie mogli wytłumaczyć 
swego przybycia na tutejszy teren. 

— Dałsze sprawki akrobaty-cyrkowca. — 
Z niezamkniętego mieszkania Ławiańskiej Marji 
przy ul. Lwowskiej Nr. 13c, skradziono zegarek 
męski niklowy, obrączkę złotą i pierścionek, war 
tości 100 zł. Kradzieży dokonali: Grzęda Jan, 
pochodzący z Berlina i Zwoliński Bolesław, po- 
chodzący z Chełma Lubelskiego, bez stałego 
miejsca zamieszkania. Grzęda i Zwoliński przy- 
Znali się do kradzieży i oświadczyli, że skradzio- 
ne rzeczy sprzedali nieznanemu im osobnikowi. 

— Podrzutek w magistracie. W korytarzu O 
pieki Społecznej przy magistracie m. Wilna zna- 
leziono podrzutka płci męskiej, w wieku około 
1 miesiąca. Dziecko zostało umieszczone w przy- 
tułku Dzieciątka Jezus. 

— FOTOSY „WIRU* MAJĄ POWODZE- 
NIE. — Właściciel kina „Wir* przy ul. Wielkiej 
Struciński Tadeusz, zatrzymał na gorącym ш- 
czynku usiłowania kradzieży fotosów z ramy wy 
stawowej, wartości 50 zł., Narkiewicza Jana, lat 

—KUPIEC LEWDAŃSKI. Lewdański Chaim 
lat 32 (Końska 22), właściciel sklepu futer pn. 
„Futropoł* stawił czynny opór posterunkowemu 
PP. Mohortowi Józefowi, w chwili gdy ten o- 
statni stwierdził uprawianie handlu przez Lew- 
dańskiego w dniu świątecznym, 

— PIJACY NAPADLI NA AUTOBUS, Wczo 
raj wieczorem trzech pijanych osobników, jadąc 
dorożką ulicą Legjonową, pobiło dotkliwie szo- 
fera autobusu, kursującego na linji Wilno — 
Białystok. 

Pretekstem do zajścia było rzekome wystra- 
szenie konia przez rozmyślne sygnały. 

Sprawców policja zatrzymała. 

ofiary 
). K. dla wdowy z trojgiem dzieci J. N. zł. 2 

„ORBIS: 6 

przeniesiony 

na 

ul. Mickiewicza 20 wl 63 

'12( Werkowska 10). 

  

  

    
    

  

do koleżanki i 
wiczówna (Niedźwiedzia 17), 

Warszawie, w celu uproszenia Marszałka Piłsud. 
skiego o uświetnienie swa obecnością aktu о- 
twarcia. 

W związku z otwarciem Domu Dziecka au- 
tobusy iinji Nr. 3 będą jutro dojeżdżały aż do 
Nr. 143 na ul. Antokoiskiej, 

Na Górze Zamkowej 
na Górze Zamkowej natrafiono na resztki p0- 

SAS AIDS T NTNSASITEKTYIRAS 

Czytaj książkę 
i ały w 

niem 

  

ygod- 

  

   
     

  

> tego jest jednak nieco za 
ba, aby tę biedną polską 
ytywano, ale i kupowano!.. 

y można marzyć? 
` zmy więc wymagania i rzućmy 
hasło, którego realizacja nie wymaga żadnego 
bodaj wysiłku: eglądajmy książkę! 

, A właśnie: oglądajmy książkę w księgar- 
niach, które postarały się o piękny i dobrze 
przemyślany dobór *k, zasługujących na 
bliższe poznanie, — oglądajmy książkę na 
wystawach: w Bibljotece Uniwersytetu Stefa 
na Batorego i w Bibljotece Pedagogicznej, w 
gmachu Kuratorjum. Obie te wystawy są bez- 
płatne, więc ich zwiedzanie nie pociąga za so- 
bą żadrtych kosztów. 

Bibljoteka Pedagogiczna demonstruje 
książki, których treść należy do zakresu wie- 
dzy pedagogicznej i gałęzi nauk pokrew- 
nych. 

: Bibljoteka Uniwersytecka wystawila ksiąž 
ki ze wszystkich dziedzin nauki literatury i 
sztuki — od uczonych rozpraw do sensacyj- 
nych powieści i frywolnych wierszy, — od 
wydawnictw luksusowych,  bibljofilskich do 
najskromniejszych publikacyj prowinejonal- 
nych miast. 

Bardzo ciekawą inowacją, wprowadzoną 
ze względów propagandowych, jest loterja 
książek, zorganizowana przy wystawie. 

Co piąty bilet wygrywa, kosztuje zaś 
Śmiesznie mało: w dziale książek dla dzieci 
— 20 groszy, w dziale literatury ogólnej — 
gr. 50. { 

„Wygrać za 50 groszy np. monograf ję p.t. 
„Wilno i Ziemia Wileńska'', — to przecież 
okazja nielada!! 3 

Każdy wilnianin; a już tembardziej każ- 
da wilnianka — muszą pośpieszyć na wysta- 
wę w Bibljotece Uniwersyteckiej (otwarta 
od godz. 9 rano do 8 wieczorem), obejrzeć 
wystawione książki, no i spróbować szczęścia 
na loterji!.. n. z. 

' 
! 

CHRONI OD ODMROŻENIA 
natychmiastowo udelikatnia i wybiela zni- 

szczone ręce 
KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 
AAA ŁA AAA ŁAŁ AAA AAAA ŁA AAAA AAA ŁAŁ ŁAŁ Ł ŁAŁ A ŁA ŁA 

DOBRA KSIĘGARNIA 
W GNIEŹNIE DO Si RZEDANIA, 

za gotówkę 
Świetna egzystencja dla katolika. — 

Wiadomość u Heftera, Kraków, 
Augustjańska 18. 
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TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Dziś 

Podbiałym 
koniem 

ŚWIĘCIANY. 
— Dnia 23 b.m. zorganizowano Komisję 

Oddziałową Kół Młodzieży Polskiego Czerwo 
nego Krzyża w Święcianach w obecności dele- 
gata Okręgu Wileńskiego P.C.K. 

Po omówieniu szczegółowego programu 
pracy, postanowiono położyć główny nacisk 
na konieczność organizowania Kół Młodzieży 
pozaszkolnej. 

— SIEKIERĄ W GŁOWĘ. Karniszow Teo- 
dor, mieszkaniec wsi Kierdejki, gm. święciań- 
skiej,powracając od studni z wodą, został ude- 

  

   

    

rzony siekierą w głowę przez Brylowa Grzego- 
rza, mieszkańca tejże wsi. Brylow czynu tego 
dokonał na tle zemsty osobistej. Brylowa Grze- 
gorza policja aresztowała. Stan zdrowia Karni- 
szowa budzi poważne obawy o życie. 

"= ZAGINIĘCIE. Wyszła z domu rzekomo 
17-letnia Marja Sienkie- 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ZE W WIEKU 
©D 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBERAŻ SOBIA 
OGROM TEJ KLĘSKI | POPIERAJ WALKĘ 
% NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWARU: 
ZLICZE*! POPIERA BUDOWĘ SANA- 

TORJUM WILNEM. 

 



  

Wilno šwieta 
WILNO ŚWIĘTE — CYKL ODCZYTÓW 
NA TYGODNIU MIŁOSIERDZIA CHRZE- 

ŚCIJAŃSKIEGO 

Jak wiadomo, w dniach od 3 do 8 grud- 
mia roku bież. na terenie naszego miasta i ur- 
chidjecezji wileńskiej odbędzie się Tydzień 
miłosierdzia chr ijańskiego,  zorganizowa- 

my przez Archidjecezjalny Z ek Towa- 
rzystw Dobroczynności „Caritas''.  Obeenie 
przygotowania do Tygodnia są w całej pełni'*. 
Rozsyła się wszelkiego rodzaju zawiadomienia, 

      

    

  

  

ustala się program tygodnia i tp. W tych 
dniach do Wilna nadeszła wiadomość, że zna 

ny pisarz, hagjograf i kaznodzieja, ks. prof. 

  

Władysław Staich przybywa do nas z Krako- 

wa, by w czasie trwania Tygodnia wygłosić 

cykl odczytów pod nazwą: „Wilno święte* 
Wspomniany cykł podzielony został r 
pujące odczyty: w niedzielę, 3 grudnia, A 

mrokach pogaństwa'', poniedziałek — 
stołka Litwy**, wtorek — „Święty 

wiez'', środa — Obrońca jedności Iościoła'* 
czwartek — „W dobie niewoli“* i 8 

— „Miasto Matki Miłosierdzia'*. 

KUCHNIA DLA 3 

W związku z organizuj 
niem AA: na tere 

      

       

    

nizowana aksa niesienia. Ró n 

potrzebującym. W Wilnie ma pow: stać ja- 

dłodajnia dla głodnych i kilka ochronek dla 

najuboższej dziatwy z dożywianiem. A 

stworzenia jadłodajni i ochronek na per 

rjach miasta natrafia na bardzo wielkie trud 
ności lokalowe, gdyż koszta wynajęcia ody 

wiednich pomieszezeń przerastają możliwości 

parafij, które każdy zebrany grosz dla ubu- 

   

    

  

  

  

   

    

   
   

  

  

gich, chce wykorzystać przedewszystkiem na 

chleb, na talerz gorącej zupy dla głodni sh. 

Zwviązek „Caritas““ tą drogą zwraca się 
do osób uczynnych o odstąpienie bezpłatnie 
wolnych lokali dla akcji mił dzia. Je- 

szcze nikt nie zubożał, kto miał serce dla u- 

bogich — wiele natomiast zmarnowali ci, któ- 
rym niczego nie brakowało w Życiu. Niech 
więc poruszą serca! 

Dni przeciwgruźlicze 
Szerokie masy społeczeństwa bardzo malo 

wiedzą o tradycji i znaczeniu „Dni Przeciw- 

graźliczych* nazwą tą określają prawie 
wszystkie kulturalne państwa świata odbywa- 

wającą sią w grudniu К roku sprzedaż 
drobnych nalepek na ес1е waiki z gruźlicą. 

Społeczeństwa kulturalne oddawna zrozu- 
miały, że walka z gruźlicą jest zagadnieniem 
ogólno - społecznem, że tylko ofiarność całego 
narodu pozwoli zebrać potrzebne do tego fun- 
dusze! Walka ta od kilkud ięcin lat тохро- 
częta, posiada Już pewne tradycje, które powo 
li przyjmują się w innych pań wach. 

Twórcą nalepek przeciwgruźliczych, a 

więe pośrednio twóreą tradycyjnych „Dni Prze 
«iwgruźliczych'* jest, niedawno zmarły, urzęd 
nik pocztowy w Danji, E. Hoelbell, który w 
1904 r. powziął myśl wydamia specjainej na- 
lepki na wzór znaczka pocztowego i sprzeda- 
wania jej na cele walki z gruźlicą w m - eu 
grudniu, jako w okresie wzmożonej korespon- 
deneji, Jednakże napotkał na wielkie trudno- 
ści i tylko dzięki protektoratowi królewskie- 
mu oraz poparciu dyrektora poczty, | 
„znaczka przeciwgružliezego““ został zvealizo- 

wany i w grudniu 1904 roky odbyła się pier- 
wsza jego sprzedaż. 

Popularność znaczka, a zarazem „Dai 

Przeciwgruźliczych'* wzrastała z. roku na rok. 

      

     

      

    

   

    

  

grudnia ? 

j kowie i 

SPORT 
ELIMINACYJNE ZAWODY BOKSERSKIE 

Zarządzone przez Zarząd Okr. Zw. elimi- 
nacyjne zawody bokserskie, a przynajmniej 
niektóre walki przewidziane w programie, mo 
gły każdego przekonać, że z boksem  wileń- 
skim nie jest aż tak źle, jak o tem rozpisuje 
się stołeczna prasa sportowa. Walki: Bagiń- 

skiego z Sandlerem, Kłacesa ze Znamierow- 
skim, lub Matiukowa z Talką wypadły bar- 
dzo ciekawie i wykazały, że Wilno ma kil- 

„od których młod- 
mogła niejednego 

    

       

    

        

   

nauczyć, a 
kręgów oberwać I 

  : sze kluby 
ŻARS roztoczyły opiekę nad sk 
kami, umożliw 

instruktora ( (plut. 

  

je im trenow: 
Sadowskiego). 

Można mieć nadzieję, że spotkanie naszej 

    

  

   

   

» por 
a z IKP w Łodzi spowodowa- 

wyrzekania jedynie prasy 

rasa łódzka (dobrze orjen- 

ksie) wyrażała się b. pochleb- 
nie o naszych zawodnikach, zwłaszcza Matiu- 

Bagińskim. 

    

Walki w poszczególnych wa 
zułtaty następujące. : 

  

h dały re; Mia 

  

Musza: Bagiński (WKS) —  Sandlex 
(ŻAR Zwyciężył nieznacznie na punkty 

. Bagiński. Sandler zaprezentował się jako b. 

dobry mat ł na wartościowego zawodnika. 

    

   

Kogucia: Szczypiorek (AZS) — Keller 

(Ognisko). 

Po mieciekawej walce — remis. W tej wa 

dze trudno nam będzie zdobyć punkty na 

Łotyszach. 

órkowa. Cwaj ((Ż) — Roginiewicz (W. 
Koja 
przewa 

Żaksista ma początkowo  nieznaczijų 
agę, która wzrasta systematycznie. W 

   

  

5© 
trzeciej rundzie Roginiewi idzie na deski 

do 8, aby za chwilę znów zainkasować cios, 
dolicza do dziesięciu. 

(Ż). 

po którym sędzia 

Lekka.  Kłaces 

ski (Ognisko.). 

Bardzo ciekawa walka. Znacznie silniej- 

szy fizycznie, a może nawet i technicznie 

Znamierow- 

Zmamierowski nie miał dość siły, aby R 

   
80 twardego przeciwnika. 

Suche, skuteczne jego ciosy  zamroczyiy 
Znamierowskiego zupełnie. Zwycięstwo przy- 

znane przez sędziów jednogłośnie. Kiaces pod 
dobrem kierownietwem będzie okrasą wileń- 
skiej reprezentacji. : 

Półśrednia. Matiukow (Ogn.) —  Talko 
(WKS). Talko dawał swemu przeciwnikowi 

fory, w postaci mniejszej wagi. Mimo to 
trzymał się b. dobrze i przegrał z honorem, 
co nie było rzeczą łatwą biotąc pod uwagę za 
bójeze ciosy z prawej Matiukowa. 

Obaj zawodnicy poczynili postępy, zwła- 
szeza Talko. 

Zapowiedziana walka Wojtkiewicz — Pił 
nik, rzecz oczywista nie doszła do skutku. Ga- 
lerja głośno a rzeczowo wyraża swoje na 

ten temat — zdanie. Wojtkiewiez odmówił się. 
Mógł tego nie robić, gdyż Pilnik leży chory, 
a więc nie jest groźnym przeciwnikiem. 

.„Półeiężka Poliksza. (Ogn.) —  Norwicz 
AZS Poliksza lżejszy o wagę bronił się dosko- 
nale i uzyskał poklask widzów. 

    

TDK STT ATRI SRNSTSKNIETNIEKI Gi L RI TSS NSS 

ADMIRAŁ KIERUJE FLOTĄ WOJENNĄ Z POKŁADU STEROWCA 

5 ELEURS 

FORVII. 

  

PUDER DLA 
IDIEKNĖ) PANI 

Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców, u- 
siłujących pudry o łudząco podobnych opako- 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

ginalnego pudru 5 Fleurs Forvil Paris. 
Oryginałny puder 5 Fleurs Forvil Paris pesiada 

napis na denku 

„POUDRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody toale- 

towe i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz inne 

zapachy. 

Gi J) ИЕ 

  

— Porzucenie dziecka, W dniu 24 listopada 

br. w korytarzu domu Nr. 6 przy ul. Wileńskiej 

zostało porzucone dziecko, przy którem znale- 

ziono kartkę następującej treści: „„Dziecko ka- 

tolickie, chrzczone imieniem Bolesław, wiek 4 

tygodnie, biedna matka”. Dziecko umieszczono 

w żłobku. 

— Fałszerstwo artykułów spożywczych. — 
W dniu 24 listopada Lewandowski Władysław 
zameldował w komisarjacie PP, że żona jego 
kupiła olej do smażenia, a po użyciu tegoż cała 

rodzina zachorowała na ataki nerwowe į serco- 

we przy silnych torsjach. Próbki oleju przesłano 
do analizy. 

I drzewkOm nie dają spokoju, W dniu 24 
listopada Szejnie Rabinowiczowi z placu przy 
ulicy Narutowicza skradziono 18 drzewek owo- 
cowych, wartości 50 zł. 

— Zaopatrywanie się na zimię. W nocy na 
25 listopada Stanisławowi Rogttlskiemu przy ul. 
Senatorskiej 67 skradziono z przedpokoju palto, 
wartości 80 złotych. 

— Pożary, pożary... W dniu 23 listopada w 
stodole Franciszka Połójki, mieszkańca wsi Czer- 
nichów powstał pożar w nagromadzonej koni- 
czynie. Pożar w zafodku stłumiońo, wskutek 
czego żadnych strat nie było, 

— W tymże dniu w tejże wsi u mieszkańca 
Piotra Połojki spalił się dom mieszkalny i chie- 
wy.-Wypadku z ludźmi nie było. Przyczyna po- 
żaru nie ustalona. 

— W dniu 24 listopada we wsi Berezówka 

gm. Nowo-Mysz, w zabudowaniach Malwiny 

Bledziewicz powstał pożar, wskutek czego spa- 

lit się dom mieszkalny. Przyczyna pożaru nara- 
zie nieustalona. 

  

Dziś! Polski džwiękomec według fascynującej powieści A. Marczyńskiego 

„OSI «e Stefanem Jaraczem 
» . „Biała Trucizna 

Ceny niskie, 

w roll 
głównej 

66 Frapująca treść! Genjalna obsada! Żywe polskie 
słowo. —— Nad program: 
Sala dobrze ogrzana, 

Wspaniałe dodatki. 

  

  

Dzuśl 
Produkcji > 34 

66 

пА“°' .°'^в“° w ee: filmie egzotycz. 

„ŽOLTY KSIAŽ 
29: odśpiewa przepiękne chińskie pieśni mitosne, Ze względu na wyscką wartość artysty 
czną filmu dła młodzieży dozwolony. Dzienne: balkon 40 gr., parter 75 gr., wiecz. 

Seanse: 4, 6, 8 i 1020 parter cd 90 gr. 

[Ę* 

balkon 54 gr 

  

inta Ūrdondyna wywiadu w filmie 95 

jest genialna 
jako agentka 

Najnowszy, najpotężniejszy film czasów obecnych. Szczyt produkcji polskiej. 
AI ME PAN“ 

Ewenement sezo1u, 

  

„PAN“ Albert Prejea 

  

OSTATNIE 2 DNit 

rr. go TF © T 
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Hurtowy Skład Papieru i 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" | 
Wilno, ul. ZAWALNA 13. Tel. 507. 

Poleca w dužym wyborze: 
Kalendarze na rok 1934, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i neworoczne, księgi E 

rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne 

Materjałów Piśmiennych ž 

   
oi iii O S a 

WTOREK, DNIA 28 LISTOPADA 1933 R. 

1.00 -— 7.55: Czas, gi styk 

dziennik poranny, muzyk ka ona - 
stwa dom. 11.40 Przegląd. prasy, 11.50 

zyka z płyt (WLN) 11.57: Czas, > ki 

dziennik poł. komun. meteor., Konćcat. 
Program dzienny. 15.25: Wiad. o, ekspo 
15,30: (Giełda roln. 15.40: Muzyka balet 
(płyty) 16.25: Skrzynka PKO. 16.40: 

danka radjotechniczna Mieczysława G 
go. 16.55: Recital špiewaczy. 
mikrofona w drukarrd i księgarni Jó: 
wadzkiego w Wilnie. „Jak powstaje k: 
17.50: Codz. odcinek pow. 18.00: „Klucze po- 
tegi i wiedzy““ — odczyt. 18.20: Koncert ka 
meralny w wykonania Kwartetu im. Karłowi- 
cza. 19.10: „Prusy wschodnie a Pomorze'* 
odezyt litewski. 19.25: Feijeton aktualny. 
19.40: Sport. 19.45: Program na środę. 19.47: 
Dziennik wieczorny, 20.00: „Patinilza““ 
operetka z 3-ch aktach, kwadrans literacki, 
d.e. operetki. 23.00: Komunikt meteor. 23.00: 
Muzyka. 

ŚRODA, DNIA 29 LISTOPADA 1933 R. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik poranny, muzyka, chwilka gospodar- 

stwa domowego. 11.40: Przegląd prasy. 11.50 
Muzyka z płyt. 11.57: Czas, muzyka, dziennik 
poł. 12.35: Transm. z Krakowa. 13,05: Kom. 
meteor. 15.20: Program dzienny. 15.25: Wiad. 
o eksporcie. 15,30: Giełda roln. 15.40: Z po! 
skiej literatury skrzypcowej (płyty) 16.05: 
Pogadanka dla dzieci. 16.15: Słachowisko dla 
młodzieży. 16.40: „Wykopaliska archeołogicz- 
ne na Wileńszczyźnie'* odczyt. 16.55: Muzy- 
ka lekka. 17.50: Codz. odcinek pow. 15.00: 
Transm. z byłych koszar w Łazienkach. 18.35: 
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Gietda warszawska 
Z dnia 27 listopada 1933 r. 

Belgja 124,15 — 124.46 — 123.84 
: 360.05 — 358,25 

  

131.70 

9.40 — 29.5      
Nowy York kabe! 5.63 — 5.66 — 5.60 
Oslo 147.80: — 148.37 — 147.07 

Paryż 3485.1 pół — 3494 — 34.77. 
Praga 26.43 — 26.49 — 29.37. 
Szwajcarja 151.70 — 152,40 150.95 
Szwajcarja 172.58 — 173.01 — 17 

Włochy 46.93 — 47.05 — 46.81 

Berlin w obrotach prywatnych 212.53. 
Tendencja niejednolita. 
Dolar w obr. prywatnych 5 

Rubel złoty: 4.71. 

  

    2.15. 

  

5.55 

Ulubieniec 
M Wilnian 

„POD DACHAMI PARYŻA'* 

ZELDOWICZOWA ч 

  

odziežowe 
z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 
DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 1. 

Sdzieżowe dO Rosji 

  

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Grodzki w Suwałkach w wykonaniu 

postanowienia Sądu Okręgowego w Wilnie z 22 
dnia 24 maja r. 1933, opartego 'na par. 50 p. 2 

Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 14 maja r. 1924 o przerachowaniu zoba- 

(poz. 213/25 r.) 

listów zastaw- ,chni Łaskawe : oferty 

Rozporządzenia 

wiązań  prywatno-prawnych 

wzywa wierzycieli-posiadaczy 

nych b. Towarzystwa Kredytowego m. Suwałk, 
aby stawili się do lokalu Sądu Grodzkiego (ul. 

świata całego fascynuje i czaruje 
w stokroć lepszej kreacji niż 

© “ 
Wystawa bajeczna. Muzyka i pieśni cudowne. Nadprogram wspaniały. Sala dobrze ogrzana. — Сепу znižome, = AA 

  

DOKTOR 

  

DO WYNAJĘCIA 
Zeldowicz 2 poście — eiaie— 

łszienka nl Św. Igna- 
Choroby skórne, wene- Ь 
ryczne, narządow — то- A a” э 

czowych. POSZUKUJĘ 
od 9 do 1 i od 5 do 8 A pokoju z niezrępującem 

wejściem w Śródmieściu 
užywelnošcią łszien- 

kobiece, weneryczne — Oleity do Admini» 
narządów * moczowych stacji Słowa* pod = 
64 12 — 21 од 4—6 *= — 
przeprowadzili się 2 M = WYNAJĘCIA — 

Mickiewicza 24 IESZKANIE 
na Wileńską 28 *"gześciopokojowe 

— — Z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

    

Kupno SAYSTIZAW 
! SPRZEDAŻ у Lekcje 

Namėkikkakiusų || 1 

SPRZEDA M Na Kursy Erojn 
DOM i szycia przyjmję ®- 

za 60,000 zł, dochód wjęgico ma suka“ ida 
według nakazu płatu, Pla 
14,200 zł. Bosaczkowa *! 

    

  

4—10 EE 
“ IAAAABALAMAAAMA As 

SPRZEDAJE SIĘ | sa 
kawiarnia R 

w cenirum miasta 
Wileńska 9, Wiadomość Ža. 
na miejscn. Potrzebna 

о — — — — m m NAUCZYCIELKA 
ko KUPIĘ : z niemieckm do 

niedroge przenośny przygotowani 
piecyk kaflowy. Oferty 5 УЁ ia 
= Administracji dla 

э 

"Lokale - 
Do odstąpienia 
dwa daże, jasne pokoje 
na piętrze, z nżywal- 
nością kuchni, — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

Potrzebny 
większy pokój w cent- 
rum z prawem korzy- 
stania z łazienki i ka- 

„па wyjazd blisko 
Wilna. Zgłaszać się 
Dąbrowskiego 3 m. 
6 od 2 g. do 5. 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

PETYVOTYYOPYGONNr 

Leśnik 
obernany z rolnictwem 
sznka administracji 
RR a objektn, — 
Ejszyszki sk, 13. | 

do Administracji dla— — — — — © 

W. Młoda osoba 

  

  

Kościuszki Nr. 69) do sali posiedzeń Nr. 1 w 
dniu 18 grudnia r. 1933 o godz. 11-tej tano, a to 

celem wybrania kuratora, jako przedstawiciela 
wszystkich wierzycieli, oraz trzech mężów zau- 

-- 1 пкойстопет Šred-“ м DO wie AJĘCIA E niem wykształceniem i 
5-cio pokojówe śłęć szkołą zawodewą przyj- 

Rezerwa. 18.40: „W ormiaūskiem ymieždzie““ 
— odczyt. 19.00: Program na czwartek. 19.05: 
Przegląd litewski. 19.20: Rozmaitości. 19.25:     mie wszelką posadę do 

    

Kwadrans poetycki. 19.40: Sport. 19.45: Roz- 
  

    

     

        

neczne ze wszel- drieci. Może pizygoto- 

  

maitości. 19.47: Dziennik wiec: 20.00: fania. ‚ kiemi nowoczesny- Wač do szkoly — umie 
; 1\опсс`1‘*&. 21.060: „Potęga — felj. Sędzia Grodzki (—) podpis nieczytelny. Paa z po- dobrze szyć i haftować 

21.15: Muzyka taneczna. £ : Котип. ме-  ваиинанежестай: солиалт а d Laskawe oferty do Ad- i wodu przeniesienia ministracji „Słowa* sub 
I SA teorologiczny. 23.05: Muzyka tan. Lekarza DOKTOR służbowego zrob M. M. 

I, — październik. Zeszyt za- DIN PTTPEDRRAOWYAEE ne o rudoia,— Worm m — — — 
wiera następujące artykuły: p. posła W. Rudziń- Filiżanka aromatycznej m m == == „Blumowicz Oglądać + 1924. НРОНЕННЛОНЫЕЛОТВИИЮ 
skiego „Program reagraryzacji Anglji*, p. M. : H E R B AT Y Br. Janina None eksp wene- „i, Zakretowa 7-17 Rėžas 
Wierusz-Kowalskiego „Stan i rola bankowošci PIOTRÓWICZ - WIELKA 21 el DZI p ——————— Cmc 
w Polsce w odniesieniu do kredytėw rolnych“ LYGOR$S”A JURCZENKOWA od 9—1 i 3—8 SZUKU Ti E" a 
oraz p. M. Grabowskiego „Nawrót do własnych ; Ww. M > Ė SZKAN Modystka 

  

W pobliżu San Francisco odbyły się w tych dni 
wrami kierował admirał D. Sellers z pokładu 

> się radjotelefonem. N   

  

„ EARL 

Chińczyk — 
— O której godzinie to było? — zapytał 

inspektor. 

— Parę minut po siódmej. Mogę określić 
to ściśle, bo biła siódma, kiedy spotkaliśmy 

się z Mr. Kennawayem w hallu. 

— Parę minut po siódmej! — powtórzył 
w zamyśleniu Duff. — Miss Pamela odeszła 
do stolika, przy którym czekała już Mrs. Luce, 
a Duff zabrał się do jedzenia swej stygnącej 

zupy. Prześladowała go jedna myśl: „Wy- 
strzał i zabójstwo miały miejsce za kwadrans 

siódma, a Fenwieckowie wyjechali w pośpiechu 
parę minut później.'* 

A. BOZDZIAŁ XL 

k Expresem do Genui. 
Inspektor Duff jadł obiad w tak głębo- 

kiem pogrążony zamyśleniu , że nie był zdol- 
ny ocenić kunsztu kucharskiego Włochów. My 

DER BIGGERS 

  

śli jego były pełne wahania. Czy miał zażądać 
aresztowania Fenwicka i sprowadzenia go do 
Sam Remo? Mógłby to bez większego trudu 
uskntecznić, ale co potem? Nie było najmniej- 
szych danych, eo do winy Fenwicka. Z drugiej 
zaś strony, Duff nie chciał za nie zwrócić uwa 

gi policji włoskiej na partję podróżników Lo- 
itona. Powstrzymanie jej od dalszego ruehu 

. było wręcz niepożądane. Wreszcie, nad chru- 
piącem. pieczonem kurczęciem, inspektor zde- 
cydował, że sprawy tej nie będzie wcale poru- 
szał z policją miejscową. 

Nieszezęsny Włoch wpadał tymczasem w 

coraz większą rozpacz i wściekłość. Sprawa, 

, im więcej ją badał, wydawała mu się tem bar 
dziej nie do rozwikłania. Jedynym świadkiem 

  

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz 

Va zdjęciu sterowiec „„Macon'', unos 

  

OE AI 

   Ъ manewry floty amerykańskiej. Manę- 
olbrzymiego sterowea „Macon'*, posługu.j ае 

się ponad eskadr 

  

  

     

Zwycięzca 
morderstwa był inspektor ze Seotland Yardu 
— człowiek poza wszelkiemi stojący podejrze 

niami. Nie było żadnego śladu, najmniejszego 

tropu... nie absolutnie. 

O dziesiątej wieczorem, Duff znalazł Pa- 

melę Potter i Kennawaya, siedzących na wy- 
platanych fotelach, na terasie hotelowej. 

— Macie tu państwo rajskie miejsce dla 
pogawędki!! —rzekł, siadając obok. 

— Nieprawdaż? A niech pan zauważy 
prócz tego, jaki przeogromny księżye i jak 
cudnie pachną kwiaty, — odpowiedział Kenna 
way, — Właśnie zastanawialiśmy się nad tem 

czy to wszystko zawiera się w cenie, czy trze- 
ba będzie opłacać extra! W kontrakcie z Lo- 
ftonem zaznaczone jest, że osobiste wy- 

  

datki, jak: mineralne wody, wina i pranie nie 

wchodzą do rachunku. Światło księżyca i 
ć kwiat pomarańczowy zwykle należą do rachu- 

nku osobistego. 

— Przykro mi, że przerywam państwu te 

romantyczne spekulacje, — uśmiechnął się de 

tektyw, — Miss Potter mówiła mi, że odbywa- 

liście państwo wspólny spacer przed obiadem? 

Kennaway skinął głową. 

— Usiłowaliśmy nabrać apetytu, — ttoma 
czył, — Po takiej podróży, jak nasza, życie 

zaczyna się przedstawiać jako dlugi stół Tes- 

tauracyjny. 

— Czy, kiedy pan uprzedził Mr. Taita o 
swym zamiarze wyjścia, robił on panu jakie 

trudności ? 

— Nie, nie robił żadnych. Raczej był z 
tego zadowolony. Powiedział, że nie zejdzie 

  

surowców*. 
W dziale „Konjunktury rolniczej" omówio- 

na jest „Statystyka protestowanych weksli rol- 

niczych*, następnie „Sezonowe wahania ceny 

jęczmienia" oraz „Rynki rolne". 

na obiad przed ósmą, bo jest bardzo zmęczo- 

ny i chce przespać się przed jedzeniem 

pokoje są bardzo małe, więc pszypuszezał pe- 
wnie, że będę mu zawadzał. 

— Na którem piętrze są pokoje panów? 

—" Na tizeciem. 

— Czy blisko windy? 

Naprzeciw. 

— A, tak. Sądzę z tego, co nsłyszałem, 
że państwo byli jeszcze w hotelu o godzinie ża 
kwadrans siódmej. Czy słyszał pan odgłos wy 
strzału, w tym czasie? 

— Słyszałem. 

— (dzie pan był wtedy? 

— Byłem w hallu, czekałem na. Miss 
Potter. Mieliśmy się spotkać dopiero o siód- 
mej, ale Mr. Tait wprost wyrzucił mnie wcze- 
śniej. 

— Kto jeszcze był w hallu? Czy był kto 
z partji Loftona? 

— Nie. Byłem tylko ja jeden i kilku slu- 
. Posłyszałem wystrzał, ale nie mogłem 

A ać się, co to było. Bo dźwięk ten? 
pochodził z klatki windy. Znając dobrze te 
djabelskie maszyny, nie byłem ździwiony. Ocze 

kiwałem, że zaraz ukaże się chmura dymu i 
ognia! 

-— Więc kiedy to się stało, Mr. Tait był 
sam w pokoju? 

   

    

  

  

    

— Naturalnie. Sam i zapewne spał, jak 

kamień. 
— Zapewne, — mruknął Duff. 

W tej chwili zjawił się na terasie Mr. Tait. 
Stał we drzwiach wyprostowany i wysoki, pię 
kny mężczyzna w wieczorowem ubraniu, obla 

ny światłem księżyca. Duff pomyślał w tej 

chwili, że może ten „starzec'* jak go dotąd 
w myślach nazywał nie był w istocie tak sta- 

koje 

to delicja 
Czerwone opakowanie — cierpki smak 
Żółte ь —- 1авойпу smak 

ŻĄDEĆ WSZĘDZIE 

rym: — może pos; rzały go choroby, niepo- 

  

— byłem pewny, że znajdę tu pana, — 

zwrócił się Tait do Kennawaya. 
— Niech pan usiądzie tu z nami, — za- 

praszał Duff. Zachwycamy się , pięknem 

, przyrody. 
— Jestem przesycony pięknem przyrody, 

— odburkną! zeryžiiwie zagadniety, 
bym już być w New Yorku. Prowadziłeni za- 

wsze aktywny tryb życia i to włóczenie się 
jest piekłem dla mnie. 

  

  

   „Czyżby on również myślał o opuszczeniu 

towarzyszy podróży ?** - przemknęło przez gło 
wę Duffa. 

— Chodźmy Marku, chodźmy już па & 
— zrzędził stary prawnik. « Chcę się położy 
Nie będzie pan potrzebował długo czytać dziś 

wieczór. 
— Zawsze te historje o duchach 

stępcach ? 

— Nie, już mam tego dosyć. Dosyć mam 

tych morderstw w życiu, żebym miał o nich 

czytać. Czytamy teraz rosyjskich autorów. Io 

myśl” Marka. On twierdzi, że to pyszna myśl, 
ale ja się nią nie zachwycam. Mam do wyboru 
spać, czy słuchać, więc zasypiam. A on wygry 
wa na tem, bo ma. więcej czasu dla dam. — 

Odwrócił się i szedł ku drzwiom. — Marku, 
idzie pan? — rzucił przez ramię. 

Kennaway wstał niechętnie. 
— Gdy obowiązek wzywa głosem surowym 

młody człowiek musi podążyć za nim! — rzekł 

— Przepraszam, Miss Potter, — uśmiechnął 
— Jeśli zapach kwiatów 

górę, 

  

1 prze- 

  

    

  

się do dziewczyny. 
obciąży nasze konta,od tej chwili pani sama 

będzie musiała je ponosić. 
— Miły chłopiec, prawda ? 

niechcenia Duff, gdy odeszli. 

— rzucił od 
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—Bardzo mity!.. Czasami... 

był jego dobry dzień. 

— Dlaczego pani mówi „czasami ? 

— O, bo on bywa zmienny. 

rozumie pan? Nie... 
zunieć ! . 

— Obawiam się, že nie mogę, — zaśmiał 
Anglik. — Proszę mi powiedzieć, jak przy 

jęli wiadomość o ostatniem morderstwie, pani 

towarzysze podróży ? 

— Dosyć spokojnie, mam wrażenie. Za- 

wsze się mówi, że każdy może się p: Vy- 

czaič do wszystkiego, z czasem. Vizypus 
że będziemy tutaj zatrzymani jakiś e 

— Trudno mi na to odpowiedzieć. 

  

   

  

Takie 
. śledztwo, to rzecz bardzo skomplikowana we 

   
   

Włoszech. Mają tutaj trzy rozgałęzienia po- 
lieji: Straż Miejską, Karabinierów i Muniey- 
palne władze. "Te trzy władze, chociaż pozornie 

kompetencje ich są podzielone, nieraz wchodza 

sobie w drogę. Jedyna nadzieja w tem, że uda 
mi się przekonać tego zrozpaczonego majora 

Miejskiej, żeby zostawił tę sprawę w 

rękach. 
Dziewczyna pochyliła się ku niemu i szep 

— Proszę mi powiedźieć, panie inspek- 

czy to ta samia osoba popełniła wszy- 

stkie trzy morderstwa? 

Duff kiwnął głową. 

— Bezwątpienia, Miss Pamelo. 

troje są zabici przez tą samą osobę. 
— Któż to jest? —.zniżyła głos jeszcze 

bardziej. 

Inspektor uśmiechnął. się ironieznie: 
— Kiedyś dowiemy się tego. Chciałbym, 

żeby pani zobaczyła się z moim przyjacielem 
— Ohińczykiem, kiedy będziecie wszyscy w Ho 
nolulu. Nafazie stoimy przed ślepym murem. 

    

Wszyscy 

    

właśnie 

Czasem wy- 
łazi z niego to jego bostońskie pochodzenie, 

pan tego nie może zro- 

_ f(iepłegó suchego i 
słonetznego z wy- 
godami, 4—5 pekejo- 
wego. Zgłoszenia do 
Adm, „Slowa“ dla A; B. 

przyjmaje wszelką re- 
botę w zakies kapeln- 
sznictwa wchodzącą, — 
Wykonaje tanio i cie- 
zancko. Wielka 5 m, 16 

  

Plączemy się po niepewnych ś 

Amerykanka milezała, a 
j: — Szukałem dziś pani, 

pani powiedzieć. Częściowo z 

rozwiązana. Maia list, który 
wicie śmierć pani dziadka. 

Dziewczyna zerwała się 

  

     
na równe nogi: 

— Pan to ma? Ależ ja to muszę zobacz; 
— Naturalnie, -- Duff wstał również. 

Jeżeli pani pójdzie ze mną na górę, dam pani 
ten list. Pani przeczyta go w swoim pokoju. 

Chciałbym go odebrać od pani rano. 

Bez dalszych słow, poszła naprzód poprzez 
jasno oświecony hall ku windzie. Ale Duff 
spojrzał niechętnie na małą klatkę ruehomą: 

— Mieszkam na pierwszem piętrze, —- 

pośpi ł uprzedzić ją. 
— Nie będziemy więc męczyć się tą ma- 

4, — odpowiedziała, — chodźmy pieszo. 
Czekała przed jego drzwiami, podezas gdy 

wyjmował list z walizki. Napróżno szukał w 

myśli słów pociechy i przygotowania, ale nie 

mógł ich znaleźć. Słowa nie były jego silną 

stroną. Zdobył się jedynie na powiedzenie: 

— 0 której spotkamy się jutro? 
— O dziewiątej. W hallu. — Wzięła gwaf 

townie kopertę z jego, rąk i pośpieszyła da 

siebie. . 

Duff powrócił do sieni, gdzie miał odbyć 

konferencję z majorem policji włoskiej. Spry- 

tnie udało mu się zasugerować mu myśl o bez- 
płodności poszukiwań w sprawie morderstwa, 
którego pierwszem ogniwem było uduszenie 

starca w hotelu londyńskim, Sprawa więe mo- 
gia pozostać w ręku Scotland Yardų. 
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