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Żasady nowej konstytucji 
We wrześniu, we środę i czwartek 

ubiegłego tygodnia i wreszcie iwe wto- 

rek 5 grudnia, toczyły się w mieszkaniu 

pułk. Sławka obrady nad nowym ustro- 

jem Polski, Za temi obradami, jak dym 

za pociągiem biegły plotki, podawane 

przez prasę opozycyjną. W ostatnich cza 

sach mówiło się o „niesnaskach* o „burz 

liwej dyskusji'' o projekcie „kilku“  po- 

słów BB, „przywracających prawa* Sej- 

mowi i t.d. i td. 

Otóż dyskusja nietylko nie była bu- 

rzliwa, lecz mimo wyczerpującej pra- 

cy, wszystkie posiedzenia odbyły się 

bez najmniejszego zgrzytu, bez jakiego- 

kołwiek nieprzyjemnego akcentu, to- 

czyła się w atmosferze idealnego wprost 

szacunku do cudzenia zdania. Wymia- 

na zdań była istotna i różnice w. poglą- 

dach ujawniały się czasami wyraziście. 

Konstytucja, to nietylko stosunek do sie- 

bie najważniejszych organów państwa, 

konstytucja, to splot zagadnień, konsty- 

tucja wreszcie, to technika rządzenia 

państwem. jeśli więc w sprawach naj- 

ważniejszych różnica zdań nie mogła 

być znaczna, bo przecież Blok Bezpar- 

tyjny powstał pod hasłem wzmocnienia 

władzy Prezydenta, tak samo jak w 

osiemnastym wieku prądy  patrjotyczie 

powstawały w Polsce pod hasłem ogra- 

niczenia złotej wolności — to jeszcze 

w Sprawie techniki rządzenia, ci ludzie, 

przybyli z różnych środowisk, różnych 

dzielnic, często zupełnie różną przeszłość 

mający za sobą — musiali przynosić z 
sobą różne zdanie, wynikie z różnie na- 

bytych, czy też różnie pojmowanych do- 

świadczeń. 
l cała ta dyskusja zakończyła się 

uzgodnieniem poglądów, głęboko, szcze- 

rem uzgodnieniem poglądów. Redakto- 

rem konstytucji był p.  wice-marszałek 

Car, na jego też ręce należy składać 

powinszowania udania się wielkiej pra- 

cy o historycznem znaczeniu. Najbliż- 

szym jego współpracownikiem był poseł 

Bohdan Podoski, do którego również na- 
jeży duża część zasługi. Ale  inspira- 

torem, ale autorem duchowej całej stru- 

ktury konstytucyjnej, tego, co w niej 

stanowi „novum mie pod względem 

sformułowania prawnego, lecz pod iwzglę 

dem samych zasad ustroju, był pułk. 

Walery Sławek. I dlatego ta konstytucja 

owiana będzie tym romantyzmem  żoł- 

nierzy niepodległości, który tak godnie 
reprezentuje w Polsce ten  bojowiec, 

żołnierz, oficer, premjer — prezes Bloku 

Bzpartyjnego. 

Należy przypuszczać, 

nowych zasad konstytucji nastąpi w 

chwili złożenia ich Sejmowi. Możemy 

tylko ogólnikowo przejrzeć trzy najwa- 

żniejsze zagadnienia: 
Prezydent. Od samego początku ist- 

nienia Bloku wzmocnienia władzy Prezy 

denta stanowiło sztandarowy postulat te- 

go obozu politycznego. Znamy już z kon- 

kretnego projektu, zgłoszonego przez 

klub BBWR jeszcze w poprzednim Sej- 

mie drogę, którą obrał marsz. Car iw roz- 

wiązaniu tego zagadnienia. Marsz. Car 

w pewnym okresie swych prac teoretycz- 

nych w dziedzinie konstytucyjnej, był 

pod wpływem systemu amerykańskiego. 

Tam Prezydent jest jednocześnie premje- 

rem, a nawet więcej, niż premjerem, bo 

kanclerzem, bo w rękach jego znajduje 
się całość władzy wykonawczej, a mini- 

strowie są tylko jego urzędnikami. Oczy 

wiście ani on, ani jego sekretarze stanu 

nie są przed kongresem odpowiedzialni. 

Jednak już poprzedni projekt konsty- 

tucji przez BBWR zgłoszony nie stanął 

na gruncie amerykańskiego systemu. 

Obrano inną drogę, Stworzono 'własną 

konstytucję drogą, uwolnienia niektó- 

rych aktów Prezydenta od obowiąz- 
ku kontrasygnaty, powołano do działania 

w osobie Prezydenta pierwszorzędną si- 
łę polityczną, która będzie rozstrzygała 
w momentach najbardziej zasadniczych. 

Ale obok Prezydenta pozostał rząd, mia- 

nowany przez Prezydenta, odpowiedzial- 

że ujawnienie 

. 

ny przed Prezydentem, ale odpowiedzial- 

my również przed Sejmem. 

Senat. W konstytucji Senatu spot- 

kamy najbardziej oryginalną, najbardziej 

polską część naszego projektu konstytu- 

cji. Napisaliśmy już o tym Senacie bar- 

dzo wiele artykułów, a to w związku z 

mową pułk. Sławka z dnia 6 sierpnia, w 

której pułk. Sławek 'po raz pierwszy uja- 

wnit swe poglądy na konieczność zorga- 

nizowania tych, którzy dla Polski po- 

święcali się z własnej inicjatywy i za- 

powiedział, że pierwszy Senat obrany w 

nowej konstytucji będzie obrany przez 

kawalerów obojga orderów wojskowych. 

Pozostaje kwestja kompetencji tego 

Senatu. Oczywiście z tą kwestją pocze- 

kać musimy, aż do ujawnienia nowego 

projektu. Myśl oparcia wyższej Izby na 

bezinteresownej zasłudze dla Polski, na 

wspomnieniach 0 poświęceniu, ofierze, 

którą najlepsi ofiarowali dla Niepodle- 

głości, nie była myślą, która powstała 

nagle. Zawojowała ona sobie : podpo- 

rządkowała inny projekt budowy Senatu, 

zgłoszony w 1929 r. przez wybitnego dy- 

gnitarza państwowego — Senatu, któryby 
dobierał sam sobie członków, tak jak to 

czynią Akademje naukoiwe, Jub literackie. 

Rządy parlamentarne, Wiadome jest, 
że wśród członków Bloku Bezpartyjnego 

było wielu ludzi wybitnych, nawołuja- 

cych do zerwania wogóle z zasadą rzą- 

dów parlamentarnych. Bardzo głośno i 

wyraziście wypowiedział się pod tym 

względem p. Stanisław Bukowiecki, pre- 

zes. Prokuratotji Generalnej. Ale — jeśli 

mamy się znów powołać na projekt po- 

przedni — wiemy, że klub BB tą drogą 

nie poszedł. W poprzednim projekcie sta- 

rano się tyłko zabezpieczyć państwo 

przed złemi skutkami rządów  parła- 

mentarnych, a przedewszystkiem przed 

częstotliwością upadku gabinetu. Zabez- 

pieczano się [w dwojaki sposób: 1) Przez 

wyjęcie pewnych zagadnień z zakresu 

wpływów odpowiedzialnego rządu i prze- 

Kazanie ich nieodpowiedzialnemu przed 

Izbami Prezydentowi. 2) przez pewne 

ograniczenia całkowitej swobody w u- 

chwalaniu votum nieufności. * 

Po tej samej kinji rozwiąże te zagad- 

nienia również nowa konstytucja. Jak 

wyliczyć jej zasady? Trudno to czynić 

inaczej, niż w sposób połemizujący z kon- 

stytucją 17 marca, ponieważ ten nie- 

szczęśliwy akt o samobójczym charakte- 

rze mamy jeszcze  ciągie przed oczami. 

A więc zamiast prezydenta dla dekorac 

będziemy mieli Głowę Państwa o szero- 

kich atrybucjach, uprawnioną do dec 

zji w chwilach dla życia narodu rozstrzy- 

gających, zamiast Senatu, któremu w 

1921 r. przeznaczono rolę przytułku 

dla emerytów partyjnych, będziemy mie- 

li Senat, będący wykładnikiem nowej 

wielkiej idei: „uprawnienia <o wglądu w 

interesa państwa zdobywa się przez za- 

sługę dla tego państwa” zamiast 'wszech- 

władnego Sejmu, zajmującego się wy- 

wracaniem gabinetów, niczem  emocjo- 

nującą grą w golfa, będziemy mieli Sejm 

zwrócony frontem ku pracy ustawodaw- 

czej. Cat. 
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PRZEDSTAWICIEL 
BARANOWICZE -— & Bzeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzinierowa. 

GROBNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
MORODZIEJ — Księgaroia Kol, „Ruch”. 
BŁECK — Skiep „Jedność”. 
ADA — ul Suwalska 13 — S$. Mateskt, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOLODECZNO -- Księgarnia T-wa „Ruchk” 

UIESWIEŻ —— uł, Ratuszowa — Księgarnia jaźwiówkiego. 

WOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
t -SWIECIANY — Ksiogarnis T-wa „Ruch“ 
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OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

STWA: 
DRUJA — Kowtin. 

Hsięgarnia Spółdz, Naucz. 
— l. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Ktięgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY —— ficięgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch* 

WOŁQOŻYŃ — 

proc. 

PLENARNE POSIEDZENIE SEJMU “iii oo 
w poniedziałek 11 b m. 

WARSZAWA. PAT. — Marszałek 
Świtalski wyznaczył plenarne posiedze- 
nie Sejmu na dzień 11 grudnia, t.j. w po- 
niedziałek, godzinę 16-tą Również po- 

cząwszy od dnia 11 b.m. obradować bę- 
dzie nad preliminarzem budżetowym ko- 
misja budżetowa Sejmu. 

Paul Bonceur przyjedzie do Warszawy 
ABY REWIZYTOWAĆ MIN. BECKA ; 

PARYŻ. PAT. — Agencja Havasa ko 
munikuje, że minister spraw  zagranicz- 
nych Paui-Boncour zamierza, jak tylko 
pozwolą mt na to jego zajęcia, udać się 
do Warszawy, by rewizytować ministra 

spraw zagranicznych Józefa Becka, któ- 
ry ubiegłego lata odwiedził go w Paryżu. 

Paul-Boncour uda się również do Pra 
gi, po zapowiedzianej wizycie ministra 
spraw zagranicznych Benesza w Paryżu. 

  

Nawy podział administracyjny Rzeszy 
ZNIESIENIE DAWNYCH GRANIC ZWIĄZKOWYCH 

BERLIN PAT. — Nowomianowany podse- 
kretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrz- 
nych Rzeszy, b. prezydent prowincji Nicołai 0- 

pracował projekt, opublikowany w „Angrilfie", 
nowego podziału administracyjnego Rzeszy. 

Według tego projektu, granice krajów 
związkowych miałyby być zniesione, a na to 

miejsce utworzonych ma być 13 okręgów, sta- 
nowiących jednolite jednostki gospodarczo-ad- 
ministracyjne, Według projektu okręgi te no- 
siłyby następujące nazwy: Prusy, 

  

BERLIN. PAT. — W dniu 7 b.m. © 
godzinie 8-mej rano przybył do Berlina 
sowiecki komisarz spraw zagranicznych 

Przybyłego komisarza Litwinowa wi- 
tał na dworcu charge d'affaires ambasa- 
dy sowieckiej w Berlinie p. Bessonow w 
otoczeniu członków ambasady, oraz z ra 
mienia rządu Rzeszy referent spraw ro- 
syjskich w urzędzie spraw zagraniczyiych 

na Saksonija, Westialja, Nadrenja, Frankonja, 
Nadrenska, Frankonja nad Menem, Hesja, Szwa 

bja, Bawarja, 
Charakterystyczne jest, že okręgi te zupeł- 

nie nie pokrywałyby się z granicami dotychczas 
istniejących krajów związkowych 0 podobnej 
nazwie. Tak np. Prusy składałyby się tyłko z 
prowincji wschodnio-pruskiej. Reszta Prus znaj 
dowałaby się w kilku innych okręgach razem 
z częściami innych obecnych krajów związko- 

radca legacyjny von Tippelskirch. 
W powitaniu nie wziął udziału amba- 

sador sowiecki Chińczuk, który obecnie 
przebywa w Moskwie. 

ROSENBERG 0 STOSUNKU DO 
p -S0WIETOW 

BERLIN. PAT. — W związku z wi- 
zyta berlińską komisarza Litwinowa kie- 

Proces © podpalenie Reichstagu 
250 ŚWIADKÓW, 10.000 STRON PISMA MASZYNUWEGO 7.000 PŁYT. 

BERLIN PAT, — W związku z zamknię- 
ciem postępowania dowodowego w procesie o 
podpalenie Reichstagu prasa ogłasza szereg in- 
teresujących cyfr, dotyczących rozmiarów pro- 
CceSit. 

Dotychczas trybunai odbył 
Na rozprawach przesłuchano 250 świadków, 
przybyłych z Niemiec, Rosji, Bułgarji i Francji. 
Przebieg rozprawy utrwałono mna 7.000 płyt 
gramoionowych. Protokóły stenograficzne Ob- 
rad obejmują około 10.000 stron pisnia maszy- 

52 rozprawy, głoszą 

nowego. Płyty przechowywane będą w archi- 
wum państwowem, 

W obradach trybunału zarządzono przerwę 
dla przygotowania przez strony plaidoyer. We- 
dług przewidzianego planu, prokuratorzy wy- 

! swe mowy we środę przyszłego tygod- 
nia. W czwartek głos obrońca van der 
Luebbego dr. Seifert i Bułgarów dr. Teichert. 
Obrońca Torglera dr. Sack przemawiać będzie 
w piątek, Sobota zarezerwowana będzie dła o- 
statniego słowa oskarżonych. 

  

Wizyta Benesza we Francji 
PARYŻ PAT. — 14 grudnia przyjeżdża do 

Paryża na zaproszenie rządu jego  cze- 
skesłowacki minister spraw zagranicznych Be- 
nesz. Do wizyty tej przywiązują tu specjalne 
znaczenie. 

Przyjazd Benesza do Paryża nastąpi po 
przeprowadzeniu rozmów z rumuńskim minis- 
trem Titulescu podczas spotkania w Koszy- 
cach. Wobec tego minister Benesz przedstawi 
podczas swego pobyiu w Paryżu nietylko sta- 
nowisko Czechostowacji, ale całej Małej En- 
tenty, Jak mówią, grunt do zamanifestowania 
wspólnego stanowiska Małej Entesty przygo- 
towuje bawiący od kilku dni w Paryżu rumtm- 
ski minister finansów Bratiant:. 

PARYŻ PAT. — W związku z zapowie- 
dzianą wizytą ministra Spraw zagranicznych 
Czechosłowacji Benesza w Paryżu, agencja Ha 
vasa wydała komunikat, stwierdzający, że przy 
jazd czeskosłowackiego męża stanu do Francji 

jest jednym jeszcze dowodem przyjaźni, łączą- 
cej Francję z jej sprzymierzeńcarni, 

Stanowisko Benesza jako głównego rete- 
renta konierencji rozbrojeniowej usprawiedliwia 
przypuszczenie, że podczas jego pobytu w Pa- 
ryżu nastąpi wymiana zdań o sytuacji w Gene- 
wie i o perspektywach realizacji konwencji, 1.- 

Wybory do rad miejskich w Małopolsce 
WARSZAWA PAT. — 10 grudnia odbędą 

się na terenie Małopoiski wybory do rad miej- 

skich ma podstawie nowych przepisów. Akcją 

wyborczą zostanie objętych 116 miast woje- 

wództw: krakowskiego, Iwowskiego, tarnopoi- 

skiego i stanisławowskiego. | 

Ogólna liczba mandatów wynosi 2076. We 

wszystkich okręgach lista Nr. 1 grupuje Ин 
najbardziej wyrobionych społecznie i gospoda - 
czo, znających miejscowe potrzeby, W okrę- 
gach i mieszanych na lišcie Nr. 

1 znajdują się przedstawiciele poszczególnych 
narodowości. 

Aa I 

  

Znowu sprawa szczątków Witolda w Kownie 
Kowieński „Rytas'* zamieszcza następują- 

cą notatkę: W swoim czasie p. Donat Mali- 

nowski chciał uchronić kości Witolda od za- 

głady i złożyć je w wykonanym w tym cela 

pięknym sarkofagu. Władze polskie nie zgo- 

dziły się jednak wydać kości, motywując swe 
stanowiske tem, iż rzekomo niema pewnosci 

co do tego, które kości istotnie są szczątkami 

Witolda. 

Obecnie odpowiednia komisja pragnie raz 
jeszcze udać się do Wilna i zwrócić się w 

tej sprawie do Polaków. Gdyby i tym razem 

Polacy się nie zgodzili na jsojekt p. Malinow- 

skiego, to komisja wysunęłaby projekt prze- 

wiezienia szczątków Witouda do Litwy Nie- 

podległej i złożenia ich w Muzeum im. Wi- 

tolda. 

stałającej granice i redukcje zb.ojeń. 
Wszystko przemawia również za tem, że 

podczas rozmowy z Paul-Boncoure a poruszone 
będą również zagadnienia niepodległości An- 
strji ji sprawa ekonomicznej odbudowy krajów 
naddunajskich oraz projekt bezpośrednich r0- 
kowań francusko-niemieckich i dążenie do ró- 
Nudo rokowań njemiecko-czeskostowac- 
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WARSZAWA (tel, wł.) W związku z pra- 
cami Ministerstwa Komunikacji nad sprawą no- 
wej taryfy kolejowej, z dniem 1 stycznia 1934 
przewiduje się, że urzędnicy państwowi nadal 
korzystać będą z dotychczasowych zniżek, wy- 
noszących 50 procent obecnych cen biłetów. 

Ministerstwo rozciąga tę ulgę również na 
urzędników kontraktowych ji prowizorycznych. 
Pozatem w związku z mową ustawą o uposaże- 
niach urzędników państwowych —  Minister- 
stwo Komunikacji przewiduje udzielenie zniżex 
kolejowych małżonkom urzędników tych kate- 
goryj, w tych samych rozmiarach i bez ogra- 
niczeń iłości przejazdów. 

PROJEKT PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO 
MAJĄTnOWEGO 

„WARSZAWA (tet, wł.):W związk uz po- 
i łoskami, jakoby komisia kodyfikacyjna opraco 
wuje nowy projekt prawa małżeńskiego 050- 
bowego — dowiadujemy się, że sprawa ta da- 
wno jest ukończona, Obecnie Komisja przygo- 
towuje nowy projekt prawa małżeńskiego ma- 
jatkowego. 

ECHA UJAWNIENIA :JACZEJKI KOMU- 
NISTYCZNEJ W SZPITALU NA CZY- 

' STEM 
WARSZAWA (tel. wt.) Władze sądowo - 

prokuratorskie, prowadzące śledztwo w spra- 
wie jaczejki komunistycznej w szpitału żydow- 
skim na Czystem, zwróciły się do władz magi. 
stratu z wnioskiem o zawieszenie w czynnoś- 
ciach 9 lekarzy, oskarżonych o działalność an- 
typaństwową. : 

AMBASADOR — МЫ=МЕСКЕ О МЫЗ50- 
LiNIEGO 

RZYM PAT. — Mussolini przyją! w dniu 
7 bm.. ambasadora niemieckiego. 

  

„rownik polityki zagranicznej partji hitie- 
rowskiej dr. Rosenberg oświadcza na ła- 
mach „Voełkischer Beobachter“, že Nieni 
cy rozumieją, iż Moskwa nie przebola- 
ła dotąd jeszcze faktu zwyciężenia w 
Niemczech komunizmu i prasa sowiec- 
ka mobilizuje wszystko dla robienia na- 
strojów przeciwniemieckich. i 
"Niemcy patrzą na to ze spokojem w 
przeświadczeniu, że zwyciężyły - komu- 
nizm nietylko zewnętrznie, ale przede- 
wszystkiem wewnątrz kraju. — Fałszy- 
wem byłoby wyciąganie z tego konse- 
kwencyj, że narodowi socjaliści chcą tę 
różnicę światopoglądu zastosować bezpo 
średnio do polityki zagranicznej. 
Rzesza —pisze Rosenberg — ocenia spra 
wy polityki zagranicznej wyłącznie ze 
stanowiska, czy rozwiązanie tej lub innej 
kwestji leży we wspólnym interesie Rosji 
i Niemiec. 

Mamy nadzieję, że to stanowisko rze- 
czowe znajdzie zrozumienie w Meskwie 
i dlatego ze spokojem wychodzimy na 
spotkanie przedstawiciela państwa so- 
wieckiego, zupełnie "tak samo, jak gdyby 
to był przedstawiciel każdego innego mo- 
carstwa, z którem Niemcy chcą utrzymy- 
wać bezwzględnie poprawne stosunki. 
Spodziewamy się, że Litwinow oceni tę 
rzeczową atmosterę, panującą w Berlinie, 
co napewno tylko na dobre wyjdzie odu 
co napewno tylko na dobre wyjdzie obu 
państwom. 
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WARSZAWA -- Młosk Księg. Kol. „Ruch”. 

mie przyjmuje zastrzeżań 

  

wyg э TELEGRAMY o B K e 

1, SPRAWIE DOSTARCZANIA ŻYW- 
NOŚCI DLA SKAZANYCH POSŁÓW 

CENTROLEWU 
WARSZAWA (tel. wł.) Więzienie Moko- 

towskie odwiedził adwokat Benkiel, który inter- 
wenjował u władz więziennych w sprawie do- 
starczania dla więźniów z procesu Centrolewu 
żywności. Chodziło zwłaszcza mecenasowi © po 
sła Mastka, który jest na djecie. 

LERROUX SZUKA SPRZYMIERZEŃCÓW. 

PARYŻ PAT. — Z Madrytu donoszą, że 
przewodniczący radykałów Lerroux rozpoczął 

pertraktacje z ugrupowaniami politycznemi w 

sprawie współpracy w przyszłym rządzie. 

Prezes rady ministrów złożył prezydentowi 

republiki sprawozdanie z sytuacji politycznej 

kraju. Ustalono: przytem skład prezydjum Kor- 
tezów według klucza partyjnego. Odpowiednie 
pertraktacje z ugrupowaniami politycznemi są 

w toku. Przewodniczącym będzie prawdopodo- 

bnie radykał Santiago. 
PARYŻ PAT. — jak donoszą z Madrytu, 

przywódca konserwatywnych republikanów 
Maura odmówił udziału w gabinecie Łerroux. 

STRZAŁY W PAŁACU BURBOŃSKIM 

PARYŻ PAT. — W dniu 7 b.m. około 
godziny ]5-tej aresztowano w pałaen Burboń- 
skim osobnika, który przedostawszy в10 nie- 

postrzeżenie na dziedziniec Izby Deputowa- 
nych, dwukrotnie strzelił z rewolweru w po- 

wietrze. Przypuszczają, że jest to chory n- 
mysłowo, który chciał w ten sposób zwrócić 
na. siebie uwagę. 

Z POLSKI DO FRANCJI NA OSIACH 
WAGONU 

ESSEN. PAT. -- Polieja w Osnabrneck 

spa 
že 
tom 

  

258 aresztowała na dworeu trzech obywateli po!- 

Lifwinow w Berlinie 
skich, którzy odbywali podróż 4 Połski do 
Francji, na osiach wagonów. Ukarani oni zo- 
staną za nielegalne przekroczenie granicy, po- 

ZWOLNIENIE NA ,GWIAZDKĘ* Z OBOZów 
° KONCENTRACY ĮNYCH. 
BERLIN PAT. — Władze policyjne w Ba- 

warji zarządziły zwolnienie z obozów Копсет- 

tracyjnych 500 osób na Boże Narodzenie. Z sa- 
mego obozu koncentracyjnego w Dachau wy- 

puszczonych będzie około 400 internowanych 

Zarządzenie to — jak głosi Biuro Wołffa — wy 

dane zostało z powodu zwycięstwa narodo- 
wych socjalistów w dniu 12 listopada br. 
czem odstawieni do Polski. 

LWY PODRÓŻUJĄ SAMOLOTAMI 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj o godzinie 

11,45 samolot pasażerski linji komunikacyjnej 
„Lot“ Warszawa — Lwów odleciał z niezwyk- 
łym bagażem, Mianowicie w bagażniku ustawie 
no dwa duże kosze, gdzie wygodnie па sianie 
ulokowano 2 Iwiątka, Niezwykłą tę przesyłkę 
aeroplanową nadał warszawski ogród zocio- 
giczny dła zakładu weterynaryjnego przy unri- 
wersytecie tłwowskim. Lwiątka przenaczone są 
dia eksperymentów naukowych. 

PALTO ZABRAŁ, KODEKSY 
ZOSTAWIŁ 

WARSZAWA (teł. wł.) Niezwykły złodziej 
skradł w grurachu Sądu Okręgowego z gabine- 
tu sędziego Lewickiego jego palto. Wypadek 
ten dlatego godny jest zanotowania, ponieważ 
powtarza się już poraz drugi. Przed kilku dnia- 
mi skradziono w te nsam sposób palto i czapkę 
karakułową sędziemu Kozakowskiemu. Złodziej 
był na tyle bezczelny, iż zabrał również kilka 
egzempłarz ykodeksów. Ze skradzionemi ko- 
deksami udał się do woźnego sądowego i pozo- 
stawiając mu książki, prosił o pożyczenie sied- 
miu złotych na taksówkę, ponieważ rzekomo 
zapomniał pieniędzy w dOmu, Przedstawił się 
przytem za aplikanta. Woźny pieniądze dał i 
dopiero po wyjściu złodzieja z gmachu skor- 
statował, że książki należą do sędziego Koza- 
kowskiego. — Za sprytnym złodziejem wszczę. 
to natychmiast energiczne poszukiwania, 

  

ROTWGEH OPR WZT BEZ 

iek 
Wystąpienie deputowanego Ybarne-Garay 

PARYŻ PAT. — Wystąpienie prawicowe- 
go deputowanego Ybarne-Garay na wczoraj- 
szem posiedzeniu komisji spraw zagranicznych 
izby Dep., wywołało sensację w kołach politycz 
nych. Oświadczenie się Ybame-Garay'a za roz- 
mowami bezpośredniemi z Niemcami przedo- 
stało się dopiero dziś w różnych warjantach do 
wiadomości publicznej. Komunikat oficjalny nie 
podaje treści tego wystąpienia. 

Według wiadomości prasowych Ybarne - 
Garay stwierdził, że Francja znalazła się wpra- 
wdzie w dość korzystnem położeniu w Gene- 
wie, ale od kilku miesięcy sytuacja nad Lema- 
nem staia się taka, że Liga Narodów, po u- 
sunięciu się Niemiec i Japonji oraz wobec nieo- 
becności Stanów Zjedn. i Rosji ne odgrywa już 
takej roli, jak przedtem, tembardziej, że Wło- 
chy pozostały w Genewie tylko przez grzecz- 
OŚĆ, 

Również pakt 4-ch nie może być użyty bez 
niebezpieczeństwa, nawet po złagodzeniu jego 
pierwctnej redakcji. Dlatego też pozostają tylko 
bezpośrednie rozmowy z Niemcami, które nale- 
żałoby prowadzić w następujących warunkach: 

1) Francja musi mieć sitny rząd, cieszący 
się dostatecznym autorytetem. 

2) Armja francuska musi być zreorganizo- 
wana i osiągnąć dawną swą siłę. 

3) Należy zacieśnić węzły, łączące Fran- 
cję z Połską i Małą Ententą. 

Po ieniu tych warunków rozmowy 
irancusko-niemieckie mogłyby być prowadzone 
z pożytkiem. Rozmowy z Niemcami powinnyby 
mieć charakter ogółny, nie zaś charakter roko- 
wań w sprawie zagłębia Saary, 

Lewicowa „La Vołonte" chwali dep. Ybar- 

ne-Garay'a za tak śmiałe wystąpienie i do wy- 
mienionych przez niego 3 warunków dorzuca 
czwarty — mianowicie, że rozmowy te nie po- 
winny być wymierzone przeciwko żadnemu 

я 3 

PARYŻ PAT.— Rozmowa, jaką odbył kanc 
lerz Hitler z ambasadorem Wielkiej Brytanji w 
Berlinie, półoficjalny komunikat, ogłoszony w 

tej sprawie w Londynie, podkreślający koniecz- 
ność osiągnięcia rychłego porozumienia 
Francją a Niemcami w sprawie zbrojeń, wresz- 
cie łączący się z tem nagły wyjazd ambasadora 
angielskiego w Paryżu do Londynu, dają pra- 
sie francuskiej powód do przypuszczeń, że w 
najbliższych dniach nastąpi wielka ofenzywa dy 
plomatyczna i intensywna wymiana zdań, zale- 
cona zresztą na ostatniem posiedzeniu w Gene- 
wie w dniu 22 listopada. 

Rozmowy bezpośrednie francusko-niemiec- 
kie wchodzą na drogę realną. W związku z tem 
prasa zastanawia się nad sprawą, co właściwie 
będzie ich przedmiotem. 

Quai d'Orsay oficjalnie zdementowało wia- 

domość, jakoby rząd niemiecki złożył wczoraj 
po południu oficjalne propozycje negocjacyj— 

Niemniej dzienniki omawiają dziś obszernie sta- 
nowisko Frarcji i ewentualne warunki. 

„Petit Parisien* zaznacza, że sprawa Al- 
zacji i Lotaryngii nie może być zahaczona pod- 

czas rozmów francusko-niemieckich inaczej, jak 

tylko w formie stwierdzenia. obecnego status 

qto terytorjalnego, gwarantowanego przez trak 

tat locarneński, Jeżeli chodzi o Saarę, to pro- 

błem ten również wykracza poza gramice roz. 

mów francusko-niemieckich. Losy zagłębia są 

określone przez traktat wersałski i Francja nie 

może zrezygnować z plebiscytu w roku 1935, 
bez zgody innych sygnatarjuszy, a zwłaszcza 
bez zgody państw zaprzyjaźnionych — Wiel- 
kiej Brytanji, Belgji, Polski i Małej Ententy.— 
Rozmowy francusko-niemieckie mogłyby być 
przedsięwzięte jedynie co do kwestyj ekono- 
micznych, związanych z Saara. 

Publicysta „Petit Parisien* „poruszając na- 
stępnie widoki nawiązania rozmów francusko- 

między niemieckich w sprawie rozbrojenia, pisze, iż 
pomimo najlepszej chęci ze strony Francji, nie 
mogłaby ona tego problemu rozważać sama, 
bez swych przyjaciół bezpośrednio zaintereso- 
wanych, a zwłaszcza tych, którzy mają grani- 
ce z Niemcami. Z drugiej strony rozmowy takie 
napotkałyby na te same przeszkody, na jakie 
natrafiły w Genewie, Nie można sobie wyobra- 
zić, że Niemcy obecnie zrezygnują z żądań, 
które wysuwały w Genewie. W tych warun- 
kach Francja nie może sama przyjąć odpowie. 
dzialności za odmówienie Niemcom tego, cze- 
go im odmówiono w Genewie. 

EET TIKRAS SRS 

ŚNIEGI W NIEMCZECH 
BERLIN PAT. — Bezpośrednio po fali sil- 

nych mrozów spadły w Niemczech obfite śniegi 

NĄ MORZU CZARNEM SZALEJE 
ORKAN ‚ 

MOSKWA PAT. — Na Morzu Czarnem 
nadał szaleje orkan. W pobliżu wybrzeży tu- 
reckich zatonęło 5 statków motorowych wraz 

z załogą. Szczegółów brak. :



SILVA RERUM 
DAJCIE DZIECIOM KSIĄŻKĘ! 

Tak woła Kurjer Poranny (338), oma- 
wiająe znaczenie ksiąki dla dzieci. 

Gdyby przeprowadzono ankietę wśród 
przyjaciół ksiąźki, na temat — w jakim okre- 
sie wkroczyła ona w ich życie, stając się odtąd 
nieodzowną koniecznością, decydującym współ 
czynnikiem w dziedzinie przeżyć i wzruszeń 
duchowych, przekonanoby się, iż okresem tym 

były lata beztroskiego dzieciństwa i wzniosłej 

młodzieńczości. 

"Tylko nieliczne jednostki, dopiero w doj- 

rzałym wieku, zaznały smaku niezapomniane- 

go i jak narkotyk kuszącego. Większość czy- 

telników przebyła długą drogę. Na początku 
jej znajdują się wielkiemi literami drukowane, 
dziecięce powiastki, a na końcn...... Końca nie 
widać. Rozwidla się on bowiem w tysiące ser- 
pentyn, a każda z nich nęci urokiem żywej 
myśli, pięknego słowa -— wielojęzyczną mową 
ludzkiego talentu. 

Książa w ręku dziecka nieraz zadecyduje 
o jego przyszłości, a zawsze będzie miała 
wpływ na kształtowanie się ogólnej kultury. 

Nie trzeba się rozwodzić nad znaczeniem dob- 
rej ksiązki — trzeba tę książkę popierać — i 
już! Dziś na książkę należy zwrócić podwójną 
uwagę: raz ze względu na konieczność jej po- 
pierania, drugi zaś — wskutek tego, że ta 
książka jest wyjątkowo tania!... 

Obniżka cen na książkę to gratka wy- 
łącznie dla smakoszów. Być może, iż między 

tymi wszystkimi, którzy w ciągu taniego tygo- 
dnia przewijają się w księgarniach, znajdzie 

się trochę i przypadkowych nabywców, sku- 

szonych nie potrzebą, a okazją. Lecz żadna 
akcja nie może się opierać na przypadkowych 
zdobyczach. 

Zacząć trzeba od startu. Od początku dro 
gi czytania, a więc od o/brzymiej masy, z któ- 
rej wyrosnąć może w przyszłości potężna 
armja rycerzy książki. 

Mówiąc o dzieciach, nie biorę wcale pod 
uwagę tych, którzy z powodu świąt czy imie- 
nin, otrzymują podarunki książżkowe, ale tyl- 
ko te dzieci, które do książki wcale prawie 
nie mają dostępu. Szary ogół, pobbawiony nie- 

jednokrotnie nawet własnych podręczników 
szkolnych, nie często styka się z książką, 
Jest dla niego owocem nieznanym! 

«„ieratura dla młodzieży jest bardzo do- 

bra i różni się od literatury dla dorosłych. 

Literatura dla dorosłych zdąża od paru 
lat do wiernego odtwarzania rzeczywistości. Z 
reportażów wyziera starannie dotąd ukrywa- 
na podszewka, realizm i brutalra prawda. 
Lecz w książzach dla młodzieży panuje dotych 
chczas staromoany romantyzm, ukwiecony sen 
tymentalizmem, moralnością dobra i zła. Po- 
kutuje też jeszcze czarowna nierzeczywistość, 
wygnana jako niepotrzebna z literatury dla 
dorosłych 

Brutalizm życia, twardo i bezwzględ- 
nie przemawiający ze słowa drukowanego — 
dla młodych czytelników jest zbyteczny, 
szkodliwy. Mają go wokół siebie, nie potrze 
bują więc jeszcze w literaturze. I właśnie te, 
niedorzeczne zdawałoby się książki, pozwalają 
młodym, nieodpornym, o niezahartowanych 
umysłach i charasterach — szerzej, swobo- 
dniej odetchnąć. 

Bo w nich, na przekór temu, co widzą 
codziennie, zwycięża zawsze dobro, a po tru- 
a" i walkach dochodzi się wreszcie do ce- 

: Dzieci są gorliwmymi czytelnikami ksiąžek, 
Dowodem tego są liczne odwiedziny bibljotek 
i czytelni. Oto jeden z takich czytelników: 

Przypadek zrządził, iż byłam świadkiem. 
sceny, która dowodziła, że mając zaledwie je- 

- denaście lat, można się już stać „nałogow- 
cem'*, dążącym wbrew wszystkiemu do zaspo- 
kojenia swych pragnień. 

Główną postacią tego zajścia był mały, 
wątły blondynek. Przyłapano go przy wyj- 
ściu na... kradzieży książki. 

Zarządzająca wprost oszołomiona bez 
przerwy powtarzała: 

— Przecież Józek był moim najpiłriej- 
szym czytelnikiem. Nie opuszczał ani jedne- 

go dnia! 
Od pierwszej chwili było wiadome, że 

nie kierowała nim chęć drobnego zysku ze 
sprzedaży książki, ani tak często u dorosłych 
spotykany, zwyczaj łatwego kompletowania 
bibljoteki cudzemi tomami. On poprostu 
chciał książkę tę mieć na własność, wyłącznie 
dla siebie. Stało się to jasne wtedy, gdy zre- 
'zygnowanym ruchem potwierdził, że nie po- 
siada w domu ani jednej swojej książki. 

Wyszliśmy razem. W czasie ożywionej 

  

Rozmowy 
W TAMTĄ STRONĘ 

Jadę do Rzymu. Na dworcu warszawskiia 
wsiadam do wagonu, który ma napis: War- 
szawa — Roma. Wagon przepełniony; zaled- 
wie znajduję miejsce. Tylu ludzi jedzie.da 
"Rzymu — myślę rozrzewniony. Ale połowa 

podróżnych wysiada w Skierniewicach, resź- 

ta w Koluszkach i w Piotrkowie. Od Piotr- 
kowa wagon jest pusty. Tylu ludzi ze Skier- 

niewie i z Piotrkowa jechało wagonem War- 

szawa — Rzym! Jakże musiało im być przy- 

jemnie — myślę rozrzewniony. 

W Katowicach wsiada kupiec francuski 

i młoda para małżeńska z Wiednia. Fran- 

cuz mówi perfekt po niemiecku. Był jeńcem 

| niemieckim podczas wojny dwa długie lata. 

- Podróżuje wciąż w interesach. Wracu z Gdy- 

"ni iz Warszawy, przez Wiedeń i Szwaj- 

carję do kraju. O czem mówimy we czworo 

| w przedziale? Właściwie mówi tylko Fran- 

  

«nz. Wciąż o wojnie i o wojnie: że ma sztu- ; 

czną nogę, że Hitler znowu chce wojny, że 

niewiadmo co będzie z Austrją. A potem o 
interesach, o dolarze i o Sowietach. Sowiety, 
Sowiety, Sowiety... Austrjak ożywia się. So- 
wiety pasjonują Francuza i Austrjaka. Pięk- 

na Austrjaczka zaczyna czytać gruby maga- 
zym. Ja patrzę w okno, za którem płynie 
monotonnie równina czeska. Na ścianie prze- 
działu widnieje zatknięta na wieszaku karta 

2 €zeskim napisem: „Tento vlak veze jidelni 

vuz*. Vłak — wlokę — wlec: pociąg. Jakiż 

to ordynarny język. 

W Wiedniu wsiada staruszek. Wita się 

  

SŁOWO. 

Sroda Liferacka 
Dyr. Hulewicz wpadł na , dla Wilna zew- 

szechmiar przyjemny i korzystny pomysł zor- 
ganizowania cyklu „Wieczorów Miekiewiczow- 
skiech** czyli „śród'*, poświęconych Miekiewi- 
czowi. Referaty i dyskusje na tych wieczo- 
rach są transmitowane na wszystkie rozgło- 
Śnie polskie i w ten sposób Wilno może oddzia 
ływać na całą Polskę, demonstrując Miekie- 
wicza wiecznie żywego i stale w Wilnie i w 
sercach wilnian przebywającego. 

1 listopada b. r. odbył się pierwszy taki 
wieczór, wywołując życzliwe głosy wdzięcz- 
nych słuchaczy z różnych stron Polski. Na 
drugim wieczorze, który się odbył 6 grudnia, 
odczytano szereg listów radjosłuchaczy z Kra- 

kowa, Lwowa, Tarnopoła i t. d. 
Odbył się więc i II Wieczór.. Składał się 

on z trzech części, z których dwie były przez- 
naożone tylko dla wilnian, obecnych na sali w 
Związku Literatów, centralna zaś, reprezen- 

tacyjna, została puszczona na fale eteru. 
Zaczęło się od dyskusji nad „„Dziadami** 

w inscenizacji Schillera - Pronaszki, 
. Prof. 8. Srebrny wnikliwie zanalizował 

inscenizację, _ poc...reślając pewne niekonsek- 

woneje, przeważnie już wytknięte przez prof. 

M. uiimanowskiego, i wskazując jednocześnie 
na wielki twórczy wysiłek inscenizatora. 

Wówczas głos zabrał p. Jerzy Hoppen, 

który inscemzację nazwał skandalem. Stała 

się rzecz potworna: dyr. Szpakiowicz zapro- 

sił Schillera z gotową koncepeją inscenizacyj- 

ną, 'ekoć w Wilnie /przecież są utalentowani 

artyści - malarze. Jak można było coś podob- 

го zrobić; tęgo nie rozumie 'nikt!.., Dyrektor 
Szpakiewież widocznie nie czytuje artystycz- 

nych czasópism zagranicznych (dodajniy : nie- 

tylko dyr. Szpakiewicz, — sąaząc z nierozcię- 

tyen' egzemplarzy w Czytelni KWZA!....), dyr. 

Szpakiewicz nie zna się weale na sztuce, dyr, 

szpakiewicz....s' Ach, e0 tu gadać, — jest rze- 
czą niedopuszezalną takie postępowanie. Obu- 

rzony artysta rzucił wreszcie pytanie - oskar- 

żenie;. — „Dlaczego nikt nie zasięgnął opinji 

artystów - plastyków "przed wystawieniem 

„Dziadów** 1.... (Autentyczne!!)... 
Na tem skończyła się część pierwsza wie- 

czoru Miekiewiczowskiego. 
W częsci drugiej prof. M.. Kridl miał re- 

ferat o wartościach estetycznych poezji Mie- 

kiewicza. Z humorem, głęboko i trafnie ujęte 

uwagi prelegenta były naprawdę godne tran- 

smisji na całą | Polskę, gdyż stały na bardzo 
wysokim poziomie naukowym i literackim, 
choć nie zawierały w sobie nie wileńskiego. 

A przeciez o jakieś łokalne zabarwienie, przy- 

puszczam, chodziło inicjatorom tych Wieczo- 

rów, — o wypowiadania się Wilna, — właśnie 

Wilna. L ; 
To, eżego brikowało w doskonałym refe- 

racie prof. xridla, z nawiązką uzupełnił dr. 

St. Cywiński, który po kilku mętnie - wodni- 

stych frazesach uderzył w mikrofon nie byle 

jaką rewelacją: oto Miekiewiez nigdy nie był 

związany z Wilnem, nie z niem' wspólnego 

nie miał i nie ma i w żaden sposób nie może 

być nazywany poetą Wilna, — jak nie wolno 

już: pó tych słowach znakomitego uczonego mó 
wić o wpływie Wilna na psychikę poety!... 

Twierdzenie takie nie było . gołosłowne. 

Dr: Cywiński 'uzasadniał je w sposób przeko- 

*iywający: Rzecz się ma tak. 'Wilno jest mia- 

stem baroku (niech kto zaprzeczy temu!), ba- 

rok zaś to — ciągłe oglądanie się na życie, sta 

ła enwiejność, to' coś siamazarnego.... Czy »ile- 

kiewiez był ślamazarą? Nie. A więc nie miał 

w sobie nic z baroku, a więc i z Wilna!.. Ro- 

zumowanie całkiem logiczne, wniosek jedynie 

słuszny.- Do jakiego stylu należał jednak Mie- 

kiewicz?.. Prelegent i to wyjaśnił: do goty- 

ku!.Właśnie cały Miekiewiez jest gotycki: 

mocny, zdecydowany, strzelisty, zuchwały !... 

A że w Wilnie gotyku tak, jakby i nie było 

wcale, więc jeszcze raz: nie nazywajmy Mie- 

kiewicza poetą wileńskim |... 

BRADCEROOM URKOCTWACKACEA ZCZKA 

rozmowy 0 literaturze, powiedział, że czytuje 
przeważnie opisy podtóży. 

i — Ja sobie wyobrażam, że naprawdę 

wszędzie tam jestem. A jak przestaję czytać, 
to mi się robi okropnie smutno, bo trzeba” 
wjjść na ulicę i wrócić do domu. 

Pamiętajmy „więę o. dzieciach!... Książka 
niech będzie nietylko dobrym prezentem, ale i 

stałym przyjacielem! Lector.. 

podróżne 
szczerze, po wiedeńsku. Zaczy- 

na gadatliwą rozmowę. Boże drogi, i on 
znów o wielkiej wojnie. Kiedyż ludzie zapo- 
mną o niej? I znów, że był wówczas rezerwi- 
stą, że stracił syna, że stał ze swym puł- 
kiem w Polsce. Zna Polskę. A potem znowu: 

czy widziałem w Wiedniu domy robotnicze 
komuny? Dom Lassala, dom Marxa? Wspa- 
niałe, ogromne. I znowu Sowiety, Sowiety, So 

wiety.. Och. 

Na korytarzu stoi młody Żyd. Wyjmuję 

„pudełko „Płaskich'*, i Żyd odrazu przema- 

wia do mnie po polsku. Siaruszek „wysiada 
'na którejś stacji. żyd wchodzi do przedziału. 
Jesteśmy we dwóch. Ni stąd ni zowąd Żyd 
zwierza się, że przemyca się ze starym ро!- 
skim. paszportem, którego termin oddawua 
upłynął, przemyca się do Trjestu. Na czes- 

kiej i austrjackiej granicy ukrywał się w 
toalecie, i jakoś powiodło mu się. Musi je: 

chać do Trjestu; jest bezrobotny, a w 

Trjeście ma _ przyjaciela, który obie- 

cał mu' pracę. Bilet kupił, owszem, ale na 

paszport zagraniezny nie miał pieniędzy. Ja- 

kże zdenerwowany jest! jakże na miejscu u- 

siedzieć nie może! 

grzeczme 1 

W Klagenfurcie nowa pasażerka. Przy- 

stojna 'dziewczyna; jedzie do Udine. I ona 

także o wojnie, To straszne. Nie powinna 

już o niej nie wiedzieć. Że Meran był daw- 

niej austrjacki, Tarvisio również... Włosi za- 

brałi to wszystko, zabrali. 

"+ Dojeżdżamy do, Arnoldstein. Żyd ucie- 

ka do klozetu. Przechodzą austrjacey kontro- 

Tu przerwał... Wszystkim się zdawało. 
Właściwie, nie się nie zdawało, — tyłko rodzi 
ło się pytanie, z jakiem miastem polskiem jest 

Mickiewicz najbardziej związany? Nie trudno 
na to odpowiedzieć: najbardziej gotyckiem 
miastem w Polsce jest niezawodnie Kraków, 
a więc Mickiewicz... Ach, — tak, tak!.. Nam 

ię majaczyły dworki litewskie, kraj łąk zie- 
lonych i pagórków leśnych, arkady dziedzińca 
Uniwersytetu Wileńskiego...  Wyobrażaliśmy 
sobie Mickiewicza, jako ezłowieka najbardziej 
„tutejszego““, a tymezasem pan Adam w suk- 

manie krakowskiej przed Sukiennicami krako- 
wiaczka wycina, podkóweczkami dzwoni: — 
Hop, hop! Krakowiaczek - ci ja!'*... 

Jezu Miłościwy! Jednego, zdawało się, 
mieliśmy jak najbardziej murowanego wileń- 
skiego poetę, — Mickiewicza, a i ten w Świe- 
tle badań naukowych pana dr. Cywińskiego 
okazał się galileuszem !... 

Markotno się robi na duszy: niema już 
wilnian w Wilnie: kto nie jest dzieckiem baro 
ku, — ale takiego baroku, jaki to sobie wy- 
koncypował p. Cywiński, — ten nie ma nie 

wspólnego z Wilnem!... Trwoż]iwe pytanie się 

rodzi: czy sam pan dr. Cywiński... Spiżowy 

charakter, twórcza inwencja, lotny umysł, — 

nie to nie barok! To chyba styl egipski, sym- 

bol rzeczy potężnych a długowiecznych: pira- 

midy, sfinksy, mumje..... 

Po wypędzeniu Mickiewicza z Wilna (tra 

nsmisja na całą Polskę!) trudno już było o 

rewelacje. Nie wiele więc dodał do dyskusji 

dr. W. Arcimowicz i tylko p. Miłosz potrafił 

zaciekawić słuchaczy stwierdzeniem, iż „naj- 

młodsi'* wspotcześni poeci (Leśmian, Twaszkie 
wicz, Piechal) znajdują się pod wpływem Mie 
kiewieza i że wogóle Mickiewicz, jako poeta, 

wywiera przemożny wpływ na szystkich poe- 

tów doby obecnej. Ciekawe to odkrycie. było 

dla wszystkich niespoazianką, — wcale zresz- 

tą miłą, — tak też je potraktował i prof. 

umdl, zamiykając dyskusję. 

Rozpoczęła się trzecia: część wieczoru ku 

czci Mickiewicza i ku potępieniu Szpakie- 

wieza. 
Ale o tm już lepiej i nie mówić!.. 

W. Ch. 
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Poświęcenie portu gdyńskiego 
WARSZAWA PAT. — Uroczystość no- 

święcenia portu gdyńskiego w dniu 8 grud- 

nia będzie nadawana przez radjo o godzinie 

10.20. Między innemi nadane będą przemó- 

wienia: ministra przemysłu i handlu Za- 

rzyckiego, oraz prezesa Ligi Morskiej i Kolo- 

njalnej gen. Orlicz-Dreszera. 

W uroczystościach wezmą udział minister 

przemysłu i handlu Zarzycki, minister Beck, 

minister Nakoniecznikoff-Klukowski, minister 

Kaliński, oraz podsekretarze stanu Lechnicki, 

Czapski i Kozłowski, dyrektor BGK gen. 

Górecki, dyrektor departamentu morskiego 

Ministerstwa Przemysłu ti Handlu Możdżeń 

ski i inni. : 

Poświęcenia dokona ks. biskup Okoniew 

ski, który również będzie celebrować mszę św. 
© godz. 11.45. 

OBRADY KOMISJI SEJMOWEJ DO 
SPRAW (GDYNI 

GDYNIA. PAT. — W dniu 7 b.m. obra- 
dowała tu sejmowała podkomisja dla spraw 
Gdyni pod przewodnictwem pos. Tebinki. Pod 
czas obrad wiceprezes Rady Grodzkiej BBWR 
"Brieff wygłosił referat o obecnej sytuacji w 
porcie gdyńskim. Przyjęto tezę dr. Kaspro- 

wicza o zwiększeniu preliminowanych wydat- 

ków eksploatacyjnych portu o 861.677 zł. oraz 
tezę wiceprezesa Izby  Przemysłowo-Handlo- 

wej dr. Szczerbo-Rawicza w sprawie koniecz- 
ności powiększenia w preliminarzn budżeto- 

wym na rok 1934 — 35 kredytów Min. Komu- 
nikacji potrzebnych na dokonanie minimum 

inwestycyj kolejowych w porcie gdyńskia. 
Przyjęto również jednomyślnie końcową tezę 
sen. Iwanowskiego, że port gdyński nie może 
być traktowany jako przedsiębiorstwo docho- 
dowe, tylko dochody eksploatacyjne muszą 
iść na świększenie sprawności portu. 

Po wyczerpaniu dyskusji wicedyrektor 
departamentu morskiego Min. Przemysłu i 
Handlu Rostkowski przedłożył sprawozdanie 
z pomyślnie zakończonych pertraktacyj ze 

stocznią w Trjeście w spr. budowy dla linji 
Gdynia — Ameryka dwóch nowych statków 
transatlantyckich. Statki te będą bezkonku- 
rencyjne na Bałtyku co do szybkości. Po za- 
kończeniu obrad udano się na tereny T-wa Bu 
dowy Osiedli, na których w ciągu kilku mie- 
sięcy wybudowano 265 domów mieszkalnych. 

PAN PREZYDENT NIE POJEDZIE DO 
GDYNI 

WARSZAWA (tel. wł.) Dowiadujemy się, 
że Pan Prezydent Rzeczypospolitej nie wyjeż. 
dża na uroczystości morskie do Gdyni. 

Tritmtalny powrót Bachusa po czternastu latach 
Radość z powodu zniesienia prchibicji w St. Zjednoczonych 

PARYŻ PAT. — Z Nowego Vorku dono- 
szą, że zniesienie ji w Stanach Zjedno- 
czonych wywołało w całym kraju wielkie pod. 

miecenie. 
© godzinie 17-tej wszystkie radjostacje а- 

merykańskie swe emisje, ażeby u- 
możliwić stacji waszyngtońskiej ogłoszenie о- 
czekiwanej deklaracji rządu o zniesieniu pro- 
hibicji, 

W momiencje ogłoszenia tej deklaracji po- 
jawiło się na ulicach Nowego Yorku mnóstwo 
naładowanych trunkami samochodów ciężaro- 
wych, zdążających do różnych restauracyj i ho- 
teli. Uprzedzone przez radjo okręty otworzyły 
zamknięte przez szereg łat swe bary i restatra- 
cje. Pasażerowie okrętów, zawijających do por. 
tu nowojorskiego, witali koluminę Wolności z 
puharami w ręku, Wieczorem wszystkie restau 

lerzy, stemplują. paszporty. 

wraca, oddychając z ulgą. 
— Udało się — szepce: — teraz jeszcze 

tylko Tarvisio. Aj, żeby Bóg dał... 
I już zabiera się do swego ukrycia, gdy 

w drzwiach staje włoski kontroler w towa- 

rzystwie czarnej koszuli. 
— Proszę paszporty. 
Żyd blednie. Drżącemi rękami duje swój 

stary paszport z przedawnionym terminem, 

opada na ławkę. 
— Teraz po wszystkiem — 

mnie. Jednak za sekundę zrywa 
zdecydowania. 

— Chyba wyskoczę — mauca krótko 1 

znika w korytarzu. 

Austrjaczka dopytuje z zaciekawieniem, 

co mu się stało. Tłumaczę obojętnie. 
— 0, biedny chłopiec, biedny chłopiec 

— powtarza kilkakrotnie: — jak mi go żal. 
Ci Włosi są vezwzglęuni, surowi, nieludzey... 

I na twarzy jej widać nienawiść. Zasy- 

piam. Co się stało z młodym Żydem? 

W RZYMIE 

Właściciel pensjonatu, w którym zatrzy- 
małem się, przebył dwie wojny: trypolitańską 
i europejską. I on również o wojnie. Łama- 
'nym językiem franeuskim: że ma dwie kule 
w sobie i sztywny palec u lewej ręki — o, 

ten środkowy. Tamten miał sztuczną nogę, 
ten ma sztywny palec. Dość już tego. Niespo- 
sób wytrzymać. I znowu o Sowietach, o Li- 
twinowie, który właśnie przyjeżdża do Rzy- 
mu. Co będzie z tej wizyty, eo będzie? 

— Pan z Polski. To prawie Rosja. 
zna pan Rosję? Co pan powie. o Rosji?. Mój 

brat jest właścicielem składu win. Dostarcza 

wina ambasadzie rosyjskiej. Oni mówią, że 

Ruszamy. Żyda 

mówi do 
się, pełen 

Małpie zaczepki 

Czy. 

racje obchodziły uroczyście powrót „mokrego 
reżimu”, 

Przed Roosevelta odbyła się defi- pałacem 
lada modeli, symbolizujących powrót Bachusa. 
W kilku iatówoić. oddać demonstracyj 
nie manekiny, mające wyobrażać prohibicję. 

Bootlegerzy nie próżnują 
Król umarł — niech żyje król! Alkohol 

umarł — niech żyje benzyna! — tak brzmi 
ostatnie hasło amerykańskich  bootlegerów. 
Od szmugłu alkoholem, co daje już mniejsze 
zyski po zniesieniu prohibicji, przerzncili się 
oni do szmuglu benzyny. Zamast poić alko- 
holem ludzi, poją benzyną samochody. Naj- 
nowszy przemysł tajny rozwinął się gwałtow- 

  

  

są proletarjatem, ale piją jak burżuje. Boga- 
ci, bardzo bogaci. Skąd oni mają tyle pienię- 
dzy? й 

Nudny i stary jest właściciel pensjona- 
tu. Przyznaję słuszność jego piętnastoletnie- 
mu synowi, awangardziście faszystowskieniu, 
który nie szanuje i nie słucha ojca. Jakże 
się oni kłócą zajadle, jakże trzaska ten chło- 
piec drzwiami. Stary rozkłada bezradnię ręce 
i mówi do mnie z goryczą: 

— Oto młodzież dzisiejsza. 
A ja myślę, że jednak ten ich Duce do- 

brze czyni, odsuwając stare pokolenie od ży- 

cia. Inna rzecz, że młodzi. mogliby nie trza- 
skać drzwiami. | 

Najmłodszych spotkałem na Via Appia. 
7а bramą św. Sebastjana jest jakaś szkoła 
powszechna, i wypadło z niej kilkanaście pa- 

'choląt, gdym szedł spacerem do kościoła Quo 
vadis. Wszyscy w czarnych chałatach robo- 
czych, z książkami pod pachą. Poznali. eudzo- 
ziemea i poczęli napastować o papierosy. 
Wydarli mi całą paczkę. Zainteresowały. mię 

ich podręczniki. Oto czytanki na klasę pierw 
szą szkoły powszechnej. Na pierwszej kar- 
cie rysunek i hasło: „libro e moschetto'* — 

książka i karabin. Na drugiej — wielki 

portret Mussoliniego: Duce, na posągowym 

rumaku, ze wzniesioną prawicą. 

— Il Duce, il Duce — wołają chłopięta. 
— & si. Rozumiem. Magnifico. 

Przerzucam kartki: kiedy Duce był ma- 
łym chłopcem; jak chodził do szkoły, jak Du- 

ce uczył się i pracował; jak zrobił marcia 

su Roma — marsz na Rzym... 

— A gdzie jest il re e la regina? — za- 

pytuję. , 
Zaczynają szukać. Okazuje się, że w czy- 

tankach na klasę pierwszą niema portretów 

nie w U.S.A Dość powiedzieć, iż w samym 
tylko N. Yorku zgórą 7000 stacyj benzyno- 
wych zaopatrywane jest li tylko w szmugło- 
waną benzynę. 'To samo dzieje się w innych 
stanach. Szmuglerzy utrzymują całe flotyle 
okrętów — tanków, karawany cystern samo- 
chodowych, rozporządzają setkami tysięcy ga- 
lonów benzyny. Opłacają oni agentów przy 
rafinerjach i otrzymują od nich cenne wska- 
zówki, dotyczące rynku i cen. Benzynę trzy 
mają na składzie w wynajętych na ten cel 
fabrykach, pralniach chemicznych i innych 
budynkach. Właścicieli i dzierżawców — вба- 
cyj benzynowych zmuszają bootlegerzy tero- 
rem do odbioru szmuglowanej benzyny. 

Kłopoty Lindbergha 
Przed ostatnim lotem Lindbergha, ponow- 

nego zdobywcy Atlantykt, spotykały go ре- 
chy natury technicznej. 

Dwa razy próbował pułkownik wraz z 

małżonką, startować do lotu, którego kieru- 
nek i czas wówczas jeszcze były tajemnicą, 
ale aparat zbytnio obciążony benzyną nie 
chciał się oderwać od ziemi. 

Za pierwszym razem Lindbergh ujął co- 
kolwiek zapasu paliwa i odłożył próbę 
lotu do dnia następnego. Nazajutrz ta sama 
historja. Dopiero po odpowiedniem  ulżenia 
samolotowi skrzydlaci pułkownikostwo wyru- 
szyli w podróż, i jak wiadomo wylądowali 
-w Port Natal w Brazylji w ubiegłą środę. L. 

  

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PILOTÓW 
SZYBOWCOWYCH. 

WIEDEŃ PAT. — Z Salzburga donoszą, 
że pod kierownictwem znanego lotnika Kron- 
ielda utworzona będzie w pobliżu Salzburga u 

stóp góry Gaisberg międzynarodowa szkoła pi- 

lotów szybowcowych. Rząd austrjacki udzielii 
na ten cel subwencji w kwocie 150.000 szylin- 
gów. 

króla i królowej. Ale w następnym roku le- 
ktury można ich znaleźć. Na tytułowej karcie 
również ten sam monumentalny Duce, potem 
zaś we środku książki eztery portreciki na 
jednej stroniey: król, królowa, książę Umber- 
to i jego piękna żona. 

— Ecco! — wołają uradowani chłopcy, 
że nareszcie odszukali portreciki. I jeden 
przez drugiego pchają mi swoje książki pod 
nos. 

Redżina, prinezipe, prinezipessa — to 

brzmi melodyjnie i rozlewnie. Dnee zato 
krótko i mocno. 

SPOWROTEM 

We Florencji w przedziale zjawia się mio 

dy człowiek. Wenecjanin. studjujący prawo 
w Padwie. Mówi biegle po niemiecku. Czy 
on również zacznie o wojnie i o Sowietach? 

Istotnie. O wojnie, tyle tylko że sporto- 
wej. We Florencji odbywał się mecz: Italja 
— Szwajcarja. Tak, zwyciężyli Włosi. Inaczcj 
być nie mogło. — 7:2. Reprezentacja piłkar- 
ska Italji jest dziś najsilniejszą w Europie. 

A boks? Carnera? Student przyjechał specjal- 
nie z Padwy na ten imponujący mecz. Z ca- 

łych Włoch zjechały się tysiące. Każdy otrzy- 

mał wielką zniżkę kolejową — 70 procent. Ta- 

kie zarządzenie wydał Duce. Student z za- 

chwytem opowiada © przebiegu walki, 0 

tryumfie włoskich sportowców. To było pory 

wające. 

Sowiety również stały się tematem roz- 

mowy. Znowu Litwinow. Ale i Polska. Za- 
kopane i Krynica — tam przecie odbywały 

się zawody międzynarodowe. Student należy 

już do milicji faszystowskiej. Pokazuje legi- 

tymację: stopień — eamicia nera, czarna ko- 

W WIRZE STOLICY 
KASA CHORYCH FUNKCJONUJE. 

Podobno gazy trujące wysłały pewną gar 

stkę ludzi podczas wojny na tamten świat. Co 
to jest wobee tłumów, które przesyła do nieba 
Kasa Chorych. Do nieba! bo każdy pacjent 
Kasy jest męczennikiem, ergo idzie dó nieba, 
a jego dręczyciele — vel pracownicy Kasy 
prosto do piekła. 

Zamiast dni obrony przeciwgazowej nale- 
żałoby wprowadzić dnie przeciwKasowe, Ype- 
ryt to głupstwo wobec formalistyki Kasy. 

Miss Agata jest nauczycielką w Wawrze, 
dojeżdza tam codzień z Warszawy, opłaca 
obrzydliwą instytucję od 10-ciu lat, wrzuciła 
w tę beczkę mikrobów koło 1500 zł., nigdy na 
szczęście z niej nie korzystała. Nastały obec- 
ne srogie mrozy, Agata się obudziła rano — 

40 stopni gorączki! 

Dzwoni do Kasy: — przyszlijcie lekarza! 
— Pierwszy raz? 
— Pierwszy. 
— Nie przyślemy. Może pani kłamie, nie 

jest ubezpieczona, proszę przyjść i pokazać 

nam swoją książkę. 

— Ależ ja mam 40 stopni w cieniu! 

— (o to nas obchodzi. 

Zwlokła się nauczycielka z.łóżka, dygo- 
cącemi rękoma zamknęła swój pokoik na 
klucz, poprzez mróz 20-stopniowy dotarła do 
Kasy. 

— Macie moją książkę, dawajcie doktora! 

Tępa urzędniczka i głupi urzędnik prze- 
wertowali książkę, zamachali głowami: 

— Na nie. Podpis pracodawey jest z 
1-go października, a dziś mamy 4-ty grudzień. 

— No to eo? 1-go poździernika zaczęłam 

pracować, wtedy szkoła zaświadczyła. 
— A skąd my wiemy, że jeszcze teraz 

pani tam pracuje. Szkoła musi zaświadczyć,, 
że dzisiaj — 4-go grudnia panią zatrudnia. 

— Przecież jeszcze w 3 miesiące po strace- 
niu posady przysługuje prawo leczenia się, 

więc przypuśemy, że nie pracuję... 

— Zaświadczenie, że straciła pani posadę. 

— Jakżeż ja mogę jechać do Wawra, jes 
tem ehora, muszę się leczyć nie starać o pa- 
piery. 

— Ustawa nie pozwala. 
Nieszczęsna nauczycielka pojechała do 

Wawra, przystawili jej pieczątkę, podpisali. 
Nazajutrz znowu przedstawia w okienku. 
zi Nieważne! Inny podpis niż uprze- 

dnio, pieczęć zamazana. Musi pani to skory- 
gować, dopiero przyjść... 

Ostatkiem sił krzyknęła miss Agata: — 
Szelmy, łotry, dranie, nieponie, szturmaki, flej 
tuchy..... * 

— Poco pani się wysila, rzekła tępa urzę 
dniczka, nam nie takie rzeczy chorzy mówią 
— nie przejmujemy się, żeby zostać urzędni- 
kiem Kasy trzeba przejść specjalny. kurs — 
wytrzymałości na połajanki. > 

Nauczycielka obsunęła się bezwładnie. 
Dwa dni szalonej gorączki i szwędania po mro 
zie zrobiły swoje, zemdlała. Jakiś przecho- 
dzący doktór spojrzał na nią. 

— Niech się pan doktór nie trudzi, uspo- 
koiła go tępa urzędniczka, książeczka nie w 
porządku, nie obowiązuje nas... 

1 zadzwoniła do Ostatniej Posługi by za- 
brano trupa. Karol. 

  

Kino na dwarcu kolejowym- 
w Paryžu 

Na dworcu kolejowym w Montparnasse 
w Paryżu zostało otwarte kino. Inowacja ta 
powstała wskutek porozumienia francuskich 
kolei państwowych z administracją jednego z 
największych pism codziennych Paryża — Le 
Journal. : 

Przy urządzeniu sali kinowej zastosowa- 
ne zostały ostatnie zdobycze techniki. Przed 
wejściem na salę znajduje się bezpłatna prze- 
chowalnia bagaży. ' Dzięki umiejętnemu — о- 
świetleniu, nawet podczas seansu, łatwo jest 
znaleźć wolne miejsce. Po lewej stronie 
ekranu umieszczony jest świecący zegar, po 
prawej również oświetlony rozkład jazdy po- 
ciągów. 

Bezpośrednia winda łączy kino z pero- 
nem,z którego odjezażają pociagi. 

Niewątpliwie inowacja ta spotka się z 
życzliwem przyjęciem ze strony podróżują- 
cych, którym umiejętnie dobrane * programy 
wyświetlanych obrazów, skrócą czas czekania. 
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szula. Na pożegnanie wpisuje mi do notesu 
pierwsze zwrotki dawnej „Giovinezzy** z cza- 
sów marszu na Rzym: : 

(Giovinezza, giovinezza, : { 
Primavera di bellezza. я 
Nel Фазе1зто & la salvezza 
Della nostra liberta! 

Dźwięczna zwrotka natychmiast utrwala ` 
się w mej pamięci. Żegnamy się uściskiem 
dłoni. ь 

Wsiadają i wysiadają rozmaici ludzie. 
Ten Czech jedzie do Prerov. Wiedeńczyk 

przez Polskę udaje się do Rygi. Na litość bo- 
ską: i ci mówią o wojnie, o Sowietach... Po- 
kój? Paneuropa? Eee... Ale sport — oto amo 
cja. Wczoraj team austrjacki przegrał w 
Londynie. Klęska fatalna, lecz zrobek, zaro- 

bek, mój panie! Sto tysięcy szylingów zaro- 

bili Austrjacy. Warto ponieść klęskę. 

W Wiedniu na Siidbanhofie krzyki trzy- 

dziestu polskich bab, które ładuje do osob- 
nych przedziałów konsul polski przy pomocy 
dwóch pań z żółtemi opaskami na rękawie. 
Baby wracają ze Szwajcarji, gdzie kilka mie- 
sięcy pracowały w ogrodach. Sześćdziesiąt, , 

franków miesięcznie, wikt i koszta podróży. 
Dobrze było, ludzie grzeczne i uczciwe. Ino 
te skały i skały. Wyglądają przez okua na 
płaszczyznę, która jęła się roztaczać: 

— Bogu dzięki, widać już: kawał światu. 

Nie pehajta się, kobity. ; 

Jedziemy. Mijamy. Patrzymy. - Mówimy. 

Oto i Zebrzydowice. Wybiegam do restaura- 

cji dworcowej. Kieliszek wyborowej. "Kanap- 

ka ze Šledzikiem. Ojezyzna. . Wysz.. 

—  



  

-sprawie usunięcia z dwóch artykułów 

    

  

PRZODUJĄCA 
w POLSCE 

  

ADA MIEJSKA 
EMERYTOWANI — NIE EMERYCI 

Ogłosiwszy posiedzenie Rady Miejskiej za 

otwarte, p. prezydent Maleszewski zapowie- 

dział, że poza porządkiem dzien. poda w cha- 
rakterze komunikatu, wyjaśnienie Magistratu 

na interpelację radnego Engla, zgłoszoną na 
jednem z posiedzeń Rady a dotyczącą pozyty- 
wnego załatwienia podań b. pracowników 
miejskich nie posiadających zabezpieczenia 
emerytalnego z powodu wstąpienia do pracy 

w Magistracie w wieku nie dającym odnoś- 

nych praw. (powyżej 50 lat). 
Jak wynikało z komunikatu p. prezyden 

ta, chodzi o 9 osób, z których wszystkie u- 
zykały odprawy w kwotach średnio powyżej 
2000 złotych. Zainteresowani z punktu wi- 

dzenia litery statutu emeryt. prac. miejskich 
praw formalnych do stałej renty nie posia- 
dają, może im ją Rada przyznać jedynie w 

drodze łaski. 
W konsekwencji dyskusji, która się wy- 

wiązała, potanowiono prosić Magistrat o przed 
stawienie na najbliższem posiedzeniu Rady 
„Miejskiej wniosków, eo do każdego z podań b. 
pracowników indywidualnie w celu ewent. 
przyznania im zaopatrzenia w drodze łaski. 

JESZCZE SPRAWY EMERYTALNE 

Z kolei odczytano wniosek Magistratu w 
stat. 

emeryt. prac. miejskich niedomówień, stwa- 
rzających życiowe komplikacje, podważające 
finansowo miejski fundusz emerytalny. 

W grę wchodzi sprecyzowanie jasne za- 

sad nabycia praw emerytalnych w związku z 

minimalnym t. zw. okresem wyczekiwania, do 
którego na pewnych warunkach może być 
w myśl statutu emeryt., wliczana pmea po- 
przednia, niekoniecznie w samorządzie wileń- 

Sprawa ta, sama w sobie oczywista, wzbu 
dziła-w-radnym. Stążowskim.szereg wątpliwo- 

ści, któremi potrafił on o tyle przekonać śpią 
cych radnych, że w rezultacie stworzono ad 
hoc komisję z 5 osób, w składzie p.p.: d-ra 
Borowskiego, Chackiela, mec. Engla, dr. Ra- 
fesa i Stążowskiego, polecając jej przygoto- 

wać na najbliższe posiedzenie Rady wnioski 
w związku z wnioskami Magistratu w tej ca- 

tej sprawie. 

SPRAWY BUDŻETOWE ROKU 1933 — 34. 

budżetu 

т 

Następnie uchwalono projekt 
' dodatkowego na rok 1933 -- 34 na przedter- 

minową spłatę części zadłużenia m. Wilna, 

wnioski w sprawie przeniesienia kredytów w 
budżecie 1933 — 34 r. i w miarę z zamie- 
rzoną ostateczną likwidacją prądu stałego, 
wniosek w sprawie upoważnienia Magistratu 
(Zarząd Miejski) do zamówienia kabli na su- 
mę zł. 198.516. — wszystkie te uchwały zupa- 

dły w: myśl propozycji Magistratu. 

JASKÓŁKI WYBORCZE 

W dalszym ciągu obrad, trafiła się spra- 

wa stosunkowo drobna, ale mocno sympto- 
imatyczna. Mowa była o losach t. zw. Małej 

Sali Miejskiej, przy ul. Konskiej. Magistrat 

walczący z ogromnemi trudnościami, nie wią- 
żący końców budżetowych z końcami, wystą- 
pił z wnioskiem o likwidację tej sali z upły- 

wem terminu dzierżawy lokalu ,t. j. z dniem 
7 b.m. Miało o tem zdecydować posiedzenie 
Rady w dniu 30 ub. m. które nie doszło do 
skutku. Magistrat widział się zmuszonym ko- 
morne opłacić do 7 stycznia. i spytać Radę 
o zdanie co do dalszych losów Małej Sali. 

Przy tej okazji Rada wysłuchała spra- 
wozdania na temat deficytowości przedsięwzię 
cia, oraz nikłej frekwencji w korzystaniu z 
sali. Zdawało się, że wszystko przemawia za 

redukcją wydatku ze względów oszezędnościo- 

wych, a jednak... a jednak przeszedł wniosek, 
żeby Małą Salę zostawić, żeby do niej. dopła- 
<ać, żeby koniecznie wydać na nią, to, co zo- 
stało preliminowane, mimo, że preliminarz 
budżetowy m. Wilna nie preliminował  nie- 

osiągalności sum po stronie przychodów. 

Krótko mówiąc uchwała białemi 

szyta, 
Wybory do Rady przed lipcem będą, a 

przecie wiecować trzeba, krzyczeć i dema- 

gogować koniecznie wypadnie. — Niechże 
więc tym zbożnym celom Małą Sala Miejska 
z podatkowych pieniędzy utrzymywana — słu 

Теп „gospodarezy““ i „samorządowy 
punkt widzenia podzielali i endecy i socjali- 
ści, bowiem zgodnie się wspierając odpowied 

Kim. 

nićmi 
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АЗООЕ УЛ 
РТАТЕК 

Dziś 8 

Niepok.Poc:. 
Jatro 

L-oradii 
ADRESAS, A 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 7 grudnia 1933. 
Ciśnienie średnie: 764. 
Temperatura średnia: —5. 
Temperatura najniższa: —10. 
Temperatura najwyższa: —2. 
Opad w mm.: 2. 
Wiatr: północny. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne opady, wieczorem rozpo 

godzenie się. 
PROGNOZA. 

W całym kraju zachmurzenie zmienne, z 
przełotnemi opadami śnieżnemi, zwłaszcza w 
dzielnicach południowych i wschodnich. Nocą 
umiarkowany, w Wiłeńszczyźnie dość silny, 
dniem lżejszy mróz. Umiarkowane wiatry z kie- 
runków północnych, 

Wscbóś słańce g, 7,31 

Zschód słeńza z. 254 

—O0D WYDAWNICTWA, Następny numer 

naszego pisma ukaże się w niedzielę 10 bm. 

KOŚCIELNA 
— Wigilja w sobotę. Na zarządzenie władz 

kościelnych, dzień wigilijny został przesunięty 
z niedzieli na sobotę 23 grudnia, z tem, że nie- 
dziela będzie zwykłym dniem świątecznym. 

W ten sposób w roku bieżącym będziemy 
mieli trzy dni świąt. 

NABOŻENSTWA 
— Roraty Wileńskich Sodalicyj Marjań- 

skich odbędą się dnia 10 grudnia o godz. 7-ej 
rano w kościele św. Michała. Sodałisi i sodalis- 
ki są proszeni o jaknajliczniejszy udział. 

— Roraty nauczycielskie, na które Koło 
Katechetów m. Wilna zaprasza nauczycielstwo 
szkół średnich i powszechnych, odbędą się w 
niedzielę dnia 10 bm: o godz. 7 rano w kapli- 
cy OO. jezuitów, ul. Wielka 64. 

— Roraty. W sobotę dnia 9 bm. o godz. 
5,45 rano w kościele św. Ducha będą odpra- 
wione Roraty Związku Służby Żeńskiej im. Św. 
Zyty. Roraty odprawi i kazanie wygłosi ks. Al. 

Mościcki. cj 
MIEJSKA. 

— Komitet Rozbudowy. O większe kredyty 
dła Wilna czyni zabiegi Komitet Rozbudowy. 
Z przyznanych przez B. G. K. 30 miłjonów zł. 
na ogólną akcję budowlaną, niewiadomo ile 
zostanie przyznane Wilnu. Mimo, że kredyty 
przeznaczone są na drobne budownictwo, u 
nas, w pierwszym rzędzie bierze się pod uwa- 
gę potrzebę przeróbki szeregu większych mie- 
szkań na mniejsze i unowocześnienie ich. 

— Handel przedświąteczny. Poczynając od 
przyszłej niedzieli sklepy w mieście będą о- 
twarte do godziny 9 wiecz., w niedzielę zaś 
od 1 do 6 pop. Z uwagi na to, że dzień wi- 
lijny został przesunięty z niedzieli 24 grudnia 
na sobotę 23 grudnia, sklepy w tym dniu mo- 
ga być otwarte tylko do godz. 6 wiecz. 

— Podatek od lokali, W dniu 14 bm. mija 
ulgowy termin opłacenia podatku lokalowego, 
za 4-ty kwartał. Po tym terminie nakazy zale- 
gle zostaną skierowane do egzekucji. ' 

— Ceny na rynkach. Oficjalne dane stwier- 
dzają, że w tygodniu bieżącym ceny na ryn- 
kach wzrosły naogół o 0,2 procent. 

Zwyżkował szczególnie nabiał. 

UNIWERSYTECKA 
— Wieczór kłasyczny. W nadchodzącą 

niedzielę o godz. 18-tej odbędzie się w auli 
Uniwersytetu zapowiedziany wieczór poezji 
klasycznej, zorganizowany przez Tow. Filolog. 
i Koło Klasyków USB, z udziałem artystki-re- 
cytatorki Kazimiery Rychterówny. Słowo wstę- 
pne wypowie prof. St. Srebrny. Znakomita 
artystka Kazimiera Rychterówna wygłosi po 
łacinie kilka wierszy Horacego į Katulla, po 
grecku liryki Anakreonta i Safony, a następnie 
l-szą Księgę lljady Homera w parafrazie Sio- 
wackiego, fragment z Fedona Platona w prze- 
kładzie Witwickiego, prozę Liwjusza w prze- 
kładzie G. Przychockiego oraz przekłady Ejs- 

monta, Srebrnego, Tuwima. 

AKADEMICKA 
— Zarząd S. M. A-czek w Wilnie zawia- 

damia, że dnia 9 bm. o godz. 20,15 wieczorem 
odbędzie się konferencja w kaplicy SS. Urszu- 
lanek (Skopówka 4). 

‚ — Akademickie Koło Muzyczne. Podaje 
się do wiadomości członków, że z powodu po- 
wtórnego wystawienia wodewilu pt. „Skalmie- 
rzanki* w najbliższych dniach, dzisiaj tj. w 
piątek dnia 8 grudnia w Ognisku Akademic- 
kiem o godzinie 8 wiecz. odbędzie się ogólna 
próba z orkiestrą. Obecność wszystkich człon- 
ków orkiestry obowiązkowa. Zarząd, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Zamek krółewski w Wilnie", Pod ta- 
kim tytułem ks. kap. dr. P. Śledziewski wygłosi 
dziś w Radzie Wileńskich Zrzeszeń Artystycz- 
nych, ul. Ostrobramska 9 m. 4 odczyt iłustro- 
wany przeźroczami. Początek o godz. 18. 

— Walne Zebranie Rolników z Wyższem 
Wykształceniem w Wilnie, odbędzie się dnia 
9 bm. o godz. 16 w pierwszym terminie i o g. 
16,30 w drugim terminie, w łokalu Wileńskiej 
łzby Rolniczej (Jagiellońska 3). 

Porządek obrad: 1) zagajenie i sprawozda- 
nie z działalności zarządu, 2) odczytanie proto- 
kułu poprzedniego wałnego zebrania, 3) refe- 
rat o obronie zawodu rolniczego, 4) wytyczne 
pracy związku, 5) wybór zarządu, 6) wolne 
wnioski. 

Związek R. z W. W. wzywa wszystkich 
członków o przybycie na Walne Zebranie, ze 
wzgłędu na doniosłe znaczenie zebrania dla 
dalszej pracy związku. 

— Walne Zgromadzenie T-wa Przyjaciół 
Ogrodu icznego w Wilnie. W poniedzia- 
łek dnia 18 grudnia br. o godz. 17,30 odbędzie 
się w lokalu Szkolnej Pracowni Przyrodniczej 
(Mała Pohulanka 1, wejście z podwórka), Wał- 
ne Zgromadzenie T-wa z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) wybór przewodniczącegu 
Wałnego Zgromadzenia, 2) sprawozdanie + 
działalności zarządu za rok ubiegły, 3) spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej, 4) wybór człon- 
ka zarządu na miejsce ustępującego, 5) Preli- 
minarz budżetowy na rok następny, 6) Wolne 
wnioski. — O ile w pierwszym terminie zgro- 
madzenie nie dojdzie do skutku z powodu bra- 
ku quorum, następne odbędzie się tegoż dnia 
i w tym samym lokalu o godz. 18 i będzie pra- 
womocne przy każdej ilości członków. 

— Zarząd żeńskiego Oddziału Zw, Strze- 
łeckiego podaje do wiadomości, iż dnia 14 bm. 
w lokału „Strzelca”, Żeligowskiego 4, odbędzie 
się plenarne posiedzenie zarządu wraz z człon- 
kiniami wspierającemi. Wobec ważności spra- 
wy, obecność wszystkich członkiń . konieczna. 
Panie, interesujące sę żeńskim ruchem strze- 
leckim — mile: widziane. 

— Zarząd T-wa Śpiewaczego „Akord* za- 
wiadamia swych członków, że w Niedzielę 10 
bm. -o g. 5 pop:;'w lokalu chóru « (Królewska 
3—4), odbędzie się walne zebranie. Punktualne 
przybycie wszystkich członków obowiązkowe. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Dziś i 

Podbiałym 
koniem 

  

  

RÓŻNE 

— Uroczysta Akademja „Tygodnia Miło- 
sierdzia" w sali Śniadeckich Uniwersytetu. Ste- 
fana Batorego w Wiłńie, dnia 8 bm. o godz. 
19-tej: 1) ks. Jan Suszyński — „Bogurodzica“, 
Juljusza Słowackiego, wykona chór „Hasto“, 
pod dyr. prof. J. Żebrowskiego, 2) zagajenie 
ks. superjora Jana Rzymełki C. M., 3) ks. E. 
Guirand'a „W świątyni* wykonają: prof. Mi- 
chai Telmaszewski wiolonczela i p. Władysław 
Łuniewski, harmonjum; 4) ks. prof. Władysław 
Staich „Miasto Matki Miłosierdzia”, odczyt z 
cyklu „Wiłno Święte"; 5) Ch. Gounod'a „Ave 
Maria" śpiew p. Aldony Potapowiczówny, wio- 
lonczela prof. Michała Telmaszewskiego i har- 
monjum p. Władysława Łuniewskiego; 6) Ch. 
M. Markus'a „Elegje“ wiołonczela i harmonjum 
7) ks. Gruberski „Zwiastowanie”, Adama Mic- 
kiewicza, wykona chór „Hasło* z udziałem so- 
listki p. Aldony Potapowiczówny. 

W w siatkarskich  (iile- 
tów) w ZPOK.— Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet urządza od dnia 6 do 10 bm. włącznie w 
łokalu związku (Jagiellońska 3-5 m. t, wejście 
z „bramy), wystawę robót siatkarskich t. zw. 
„filetów”,. wyrabianych sposobem chałupni- 
czym przez włościanki pow. gostynińskiego 
woj. warszawskiego, pod kierownictwem ZPOK 
Wyroby te (firanki, sztory, kapy, serwetki, mo 
tywy bieliźniane), są wysoce artystyczne, ce- 
ny niskie. Warto zobaczyć. Wystawa otwarta 
od godz. 11 rano do 8 wieczorem. Wstęp 20 
gr., dla młodzieży 10 gr. 

= Zapotrzebowanie zagraniczne na drew- 
niane szpunty. Izba Przemysłowo-Handlowa w 
Wilnie podaje do wiadomości, że istnieje zapo- 
trzebowanie na szpunty drewniane dla ekspor- 
tu zagranicznego. Osoby zainteresowane mogą 
się zgłocić celem porozumienia do lzby P.-H., 
ul. Mickiewicza 32, pokój 11. 

— koto Sióstr Pogotowia Sanitarnego Poi- 
skiego Czerwonego Krzyża w Wilnie przypomi- 
na, że zwiedzenie gazowni odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 10 bm. o godz. 12-tej. Zbiórka w H 
PCK, ul. Tatarska 5 o godz. 11,30. — Jedno- 
cześnie Koło prosi 
przybycie na „opłatek* 17 bm. Zapisy przyj- 
muje sekretarjat Koła codziennie od godz. 18 
do 20, oprócz Świąt i poniedziałków. 

— Okręgowy Zarząd Ligi Morskiej i Ko- ® 
tonjalnej w Wilnie podaje do wiadomości swo- @ 
ich członków, iż od dnia 20 grudnia br. do ата @ 
1 marca 1934 r. Liga organizuje w Zakopanem $ 
szereg kursów narciarsko-społecznych, w któ- 
rych udział mogą brać wszyscy członkowie L1- 
gi. — Czas trwania Kursu od 10 do 14 dni. O- Ą 
płata za kurs zł. 5. Uczestnicy korzystają z 80- Ś 
proc. zniżki kolejowej i otrzymują w Zakopa- 
nem za zł. 3 pokój (umeblowany z opałem 1 
Światłem) i utrzymanie dzienne— Bližszych 
szczegółów udziela Sekretarjat Ligi (Wolana 
10), gmach Kuratorjum od godz. 10—12. 

— Walne Zebranie WiL Związku Położ- 
nych. Dnia 28 listopada w kościele św. Jakóba 
odbyła się Msza Święta na intencję Wileńskie- 
go Oddziału Związku Położnych Rzeczypospo- 
litej Połskiej. W godzinach zaś popołudniowych 
odbyło się walne zebranie w obecności zapro- 
szonych gości: p. dr. Przyałgowskiego, przed- 
stawiciela władzy wojewódzkiej, p. dyrektora 
Szkoły Położnych dr. Karnickiego, p. dr. RylL. 
Nardzewskiej, która przybyła w imieniu p. pro- 
fesora USB, A. Jakowickiego i delegatki zarzą- 
du głównego Związku Położnych R. P. w War- 
szawie, która zabierając między innemi głos, 
nakreśliła dzieje powstania, rozwoju i pracy 
związku i obiecała nowopowstałemu w Wilnie 
oddziałowi poparcie Centrali. 

Zebranie to doszło do skutku zawdzięcza- 
jąc obecnemu zarządowi związku, w składzie: 
p. Marji Cieńskiej, Stefanji Mawrykin-Szalap- 
skiej, Zinaidy Tomaszun i Eugenji Maciaszek. 
Zarząd wybrano na zebraniu, które się odbyło 
dnia 21 października br., z inicjatywy p. To- 
maszun. 

— Zarząd i Rada Pedagogiczna Szkoły Za- 
wodowej im. św. Józefa w Wilnie tą drogą 
składa serdeczne podziękowanie p. staroście 
Wacławowi Kowalskiemu za życzłiwy protekto- 
rat i wydajną pomoc, Radzie Opiekuńczej Szko 
ty za trudy poniesione przy organizowaniu kon- 
certu na rzecz najbiedniejszych uczenic tejże 
szkoły, paniom Janinie Pławskiej, Helenie Dai, 
Zofji Godziszewskiej i panu Witoldowi Jodko, 
jak również chórowi „Akord* z p. J. Arcimo= 
wiczem na czele za łaskawy bezinteresowny 
udział, p. pułk. Błockiemu za udzielenie orkie- 
stry, oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek 
bądź sposób przyczynili się do pomyślnego wy- 
niku koncertu. Wpływ 409,25, wydatki 127,97. 
Czystego zysku osiągnięto zł. 281,28. 

Jednocześnie składa się serdeczne podzię- 
kowanie pp. Annie i Jakóbowi Jaroszeckim za 
hojną ofiarę zł. 50, złożoną w Redakcji „Sło- 
wa” na rzecz tejże szkoły. 

— PODZIĘKOWANIE. Wszystkim, którzy 
okazali serdeczną pomoc i współczucie, tak w 
czasie choroby jak i po śmierci Ś. p. żony mej 
Marji, oraz oddali Jej ostatnią przysługę, skła- 
dam tą drogą najserdeczniejsze podziękowania. 

Ludwik Lubicz-Niezabitowski kpt. 1 pp. Leg. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

w piątek 8 bm. o godz. 8 w. Teatr Miejski na 
Pohulance gra w dalszym ciągu komedję współ 
czesną Deval'a „Stefek* w obsadzie premie- 
rowej. Reżyserja W. Czengerego. Dekoracje W. 
Makojnika. 

Dzisiejsza dła młodzieży. — 
Dziś, w piątek 8 bm. o godz. 4 pop. odbędzie 
się premjera sztuki współczesnej dla młodzie- 
žy pt. „Emil i detektywi*, w reżyserji W. 
Czengerego, w oprawie iscenicznej W. Makoj- 
nika. Ceny zniżone. 

Teatr Objazdowy gra „Piorun z jasnego 
nieba" — dziś 8 bm. w Słonimie, 9 bm. w Woł- 
kowysku. % S 

Jutro, w sobotę 9 bm. o godz. 8,30 dane 
będzie jedyny raz historyczne widowisko. „Ste- 
fan Batory pod Pskowem*, w związku z uro- 
czystościami 400-lecia urodzin króla Stefana 
Batorego. Ceny miejsc zwykłe. 

* Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś, piątek (po- 
czątek seansów o godz. 2-giej), najnowszy 
fiim pt. „Bunt młodzieży”. Na scenie: wykład 
astronomji w 1 akcie pt. „Przejście Wenery". 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Dziś 
„Pod, białym koniem", którego powodzenie ro- 
śnie z dniem każdym i nic w tem dziwnego, 

gdyż Wilno po raz pierwszy zdobyło się na 
tak wspaniałe widowisko. Treść dowcipna i o- 
ryginalne tej bajecznej operetki grana przez ta- 
kich: artystów, jak: Dembowski, Szczawiński, 
Tatrzański, Wyrwicz-Wichrowski i inni, nabie- 
ra specjalnych walorów i wdzięku. 

‚ — Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*-— 
Dziś o godz. 4 pop. ukaże się po raz pierwszy 
po wznowieniu nieśmiertelna operetka „Gej- 
sza* z M. Kaupe w roli tytułowej, reszta ob- 
sady — premjerowa. J. Ciesielski do „,Gejszy” 
przygotował nowy balet z udziałem M. Mar- 
tówny. 

„ „O sierotce Dorotce".., bajka W. Stanisław 
skiej, grana będzie w' niedzielę o godz. 12,30 
pop. po raz ostatni w sezonie. Orszak królew- 
ski rozda dzieciom słodkie niespodzianki. Ceny 
najniższe od 20 groszy. 

wszystkie absolwentki о @ 
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,,Pa4LAI$ DE DARSE* 
Dziś i w niedzielę Od 5 do 8 wiecz. 
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Głośny lekarz w h 
WILNO. W jednym z podrzędnych hoteli 

w okolicach dworca aresztowano osobnika, któ 
ry miał uprawiać praktykę lekarską, nie mając 

„  — Dzisiejszy odczyt posła Stanisława Mac- 
kiewicza na „Czarnej Kawie" Klubu Społecz- 
nego. Dziś o godz. 18-tej w lokalu Sekretarjatu 
Wojewódzkiego BBWR przy ul. św. Anny 2 
m. 4 odbędzie się czarna kawa Klubu Społecz- 
nego, w czasie której sekretarz komisji konsty- 
bi Lo dy poseł Stanisław Mackiewicz 
wygłosi odczyt na temat zasad nowej konstytu- © 
cji, która ma być zgłoszona przez Klub BBWR. Ku temu żadnych uprawnień. 3 ; 

‚ Сепу wstępu normalne wynoszą zł. 1, aka- Rzekomy lekarz mieszkał w Wilnie od dłuż 
demickie 50 gr. Dia uczestników obowiązują szego czasu, przybywszy tu z Wołynia i dość 
stałe karty wstępu. prędko zdobyi rozgłos. 

Uciekł umysłowe-chory 
WILNO. Wczoraj w nocy uciekł ze szpi- szpitalu od lat szęścii, Natychmiast po zauwa- 

tala przy ul. Letniej umysłowo-chory Bazyli żeniu ucieczki została zarządzona obława w la- 
Maślanko, pochodzący z Plissy. Maślanko nale- sach na Antokolu, lecz na ślad zbiega nie na- 
żał do niebezpiecznych chorych i przebywał w traiiono. 

Ciężkie peparzenie 
WILNO. Pięciołetni A. Brojdo (Nowogródz spirytusem i następnie podpalił, 

ka 37), będąc w mieszkaniu rodziców swego Powstał pożar, w czasie którego chłopak 
kolegi Giluńskiego (Kozia 5), korzystając z nie odniósł szereg poważnych poparzeń. Przewie- 
uwagi domowników rozlał w kuchni buteikę ze ziono go do szpitała św. Jakóba, 
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steliku kała Dworca 
Niezwykły rozgłos spowodował, że liczba 

pacjentów wzrastała z dnia na dzień, a wizyty 
zamawiane były na kilka dni naprzód, 

Kto miał jakieś bardziej skomplikowane 
golegliwości, nie Omieszkał zgłosić się do „cu- 
downego* lekarza, aby uzyskać od niego, natu- 
ralnie za drogie pieniądze, jakieś lekarstwo, w 
skuteczność którego p. doktor zakazał wątpić. 
Sugestja odgrywała tu główną rolę. Często 
chory wydobrzał, co naturalnie przypisywano 
ma dobro znachora. 

Rozgłos, jaki przez to uzyskał, był rów- 
mież przyczyną, że osobą rzekomego lekarza 
zainteresowała się policja, co w konsekwencji 
doprowadziło do zatrzymania go. 

Okazało się, że jest to były felczer armji 
UE który wpadł na pomysł leczenia zi0- 

W czasie rewizji znaleziono u niego w po- 
koju całe masy zielska i różnych mieszanek. 

Zatrzymany nie przyznaje się do tego, iż 
udzielał porad i twierdzi, że trudnił się jedynie 
sprzedażą ziół leczniczych, odpowiednio miesza 
nych. Zna sekret, jak je trzeba przyrządzić, 
więc wykorzystywał tę okoliczność. 

Zakwestjonowane zioła przesłane zostały 
do ekspertyzy, w celu stwierdzenia, czy nie za- 
wierają one pierwiastków szkodliwych dla or- 
ganizmu ludzkiego. 

Niezależnie od tego toczy się dochodze- 
nie w celu ustal czy felczer nie podawał 
się za lekarza i jaki byt jego stosunek do pa- 
cjentów. й 

Londynie, Paryžu, Wiedniu, Marsylji i 

E 
$5 

MARJI Hr. KO 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 
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SSAKOWSKIEJ, 
a zwłaszcza o. Kucharskiemu składamy serdeczne Bóg zapłać 

RODZINA 

Doniosłe u.hwały wileńskiej grupy regionalnej 
posłów i 

W czwartek dnia 7 bm. obradowała w Wil 

nie Grupa Regjonalna Posłów i Senatorów B. 

B. W. R. Pierwsza część obrad poświęcona by- 
ła polityczno-organizacyjnym sprawom, na tle 
odbytej w dniu 1 bm. Konierencji Prezesów i 

Sekretarzy Wojewódzkich BBWR w Warsza- 

wie. 
Następnie omawiano i dyskutowano wyniki 

przeprowadzonych w ub. miesiącu wyborów 

do Rad Gromadzkich na terenie województwa 
wileńskiego. 

W. dalszym ciągu obrad dużo uwagi po- 
święcono sprawom gospodarczym, a szczegół 
nie aktualnemu zagadnieniu zorganizowania po- 
mocy dia ludności północnych powiatów woje- 
wództwa wileńskiego, dotkniętej klęską nieurv- 
dzaju kartofli i zbóż jarych. Grupa Regjonalna 

sen: torów 
zdecydowała wszcząć energiczne starania u 

odnośnych czynników, w cełu zapobieżenia klę- 

sce giodu i powierzyła Prezydjum sprawę Zor- 

ganizowania pomocy przy е włacz 
wojewódzkich i organizacyj rołniczych. Kon- 

kretny plan akcji niesienia pomocy ma objąc 
pomoc doraźną pod postacią dożywiania lud- 

ności i pomoc w nasionach w sezonie wiosen- 

nym. W ślad za tem Grupa uchwaliła podjąć i- 
nicjatywę zatrudnienia szerokich warstw lua- 
ności wiejskiej przy wyrabianiu kostki kamien- 
nej dia brukowania ulic w Wilnie i w tym celu 
postanowiono poczynić starania w Zarządzie m. 
Wilna w kierurku układania jezdni z kostki 
kamiennej, w miejsce niepraktycznego w na- 

szych stosunkach klinkieru. 

UROCZYSTOŚCI BATOROWE 
Po Grodnie i Wilno ma uczcić 400-ie 

cie urodzin wiełkiego króla. Uroczy- 

stości wileńskie nie będą miały charakte 

ru powsżechnego, — będą bardzo skron: 

me i tylko dła względnie niewielkiej ilo 

ści osób. Skoncentrują się one przede- 

wszystkiem na Uniwersytecie, który orga 

nizuje akademię. Szersze masy publiczna 

ści będą mogły wziąć udział tylko w oh- 

chodzie, urządzanym w teatrze na Pohu- 

lance. 

PROGRAM OBCHODU KU CZCI 400-LECIA 

URODZIN KRÓLA STEFANA BATOREGO. 

SOBOTA, dnia 9 grudnia: g. 11 — Nabo- 

żeństwo żałobne za spokój duszy Króla Stefana 
Batorego odprawi w kościele Św. Jana ks. 

Dziekan Dr. Ignacy Świrski; g. 12. — Akade- 
mja w Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego, na którą złożą się: 1) Chór akade- 

micki, 2) przemówienie Rektora Dr. Witolda 
Staniewicz, 3) Hymny Polski i Węgier w wy- 

konaniu orkiestry 5 pp. Leg., 4) odczyt Pro- 
dziekana dr. Stanisława Kościałkowskiego pt.: 
„Stefan Batory. w czterechsetną rocznicę”, 5) 
chór i orkiestra; g. 8,30 — Uroczyste przedsta- 

wienie w Teatrze na Pohułance: +) Przemó- 

wienie red. Stanisława Mackiewicza; 2) Ste- 
fan Batory pod Pskowem — widowisko histo- 

ryczne, opracowane na podstawie dokumentów, 

kronik i tekstów pisarzy XVI wieku — przez 

dr. Walerjana Charkiewicza. lustrację muzycz 
ną z uwzględnieniem kompozytorów - polskich 
epoki Batorego opracował dr. Tadeusz Szeli- 
-gowski, reżyserja dyr. M. Szpakiewicza. W 
przedstawieniu, które grane będzie tylko 1 raz 
— bierze udział cały zespół męski, orkiestra i 

chor „Echo“ pod batutą W. Kalinowskiego.— 
Solista — prof. Adam Ludwig. 

WTOREK, 12 grudnia: Odczyt prof. dr. 
Ryszarda Mienickiego pt. „Stefan Batory —- 
Król i wódz* w sali Związku Oficerów Rezer- 
wy (Mickiewicza 22). 

  

  

Apel gen. Litwinowicza 
PODARKI GWIAZDKOWE DLA ŻOŁNIERZY, NIECH BĘDĄ PRZEZNACZONE 

: DLA NAJBIEDiĖJSZEJ DZIATWY 
GRODNO PAT. — Dowódca Okręgu Kor 

pusu Nr. III w Grodnie gen. bryg inż. Alek- 
sander Litwinowicz zwyczajem lat ubiegłych 
zwrócił się z następującym apelem do dowód- 
ców oddziałów na terenie grodzieńskiego о- 
kręgu: 

Życzę sobie, aby wzorem lat ubiegłych 
dowódcy formacyj na podlegtym mi terenie 
nie wszczynali żadnej akcji wśród społeczcń- 
stwa na rzecz „Gwiazdki'* dla żołnierzy. Ser- 

deczny stosunek społeczeństwa do wojska, 
oraz udział przedstawicieli tegn społeczeństwa 

Studjum Muzyczne. Jutro dr. Tadeusz Sze- 
ligowski będzie mówił o twórczości fortepia- 
nowej Liszta, Mendelsohna i Schumanna. Od- 
czyt ten miał być wygłoszony w ubiegłą sobo- 
tę. Początek o godz. 18. Sala Rady Wileńskich 
Zrzeszeń Artystycznych, ul. Ostrobramska 9-4. 

— Przedstawienie amatorskie. Dziś, w 
piątek dnia 8 bm. staraniem Chrześcijańskiego 
Uniwersytetu Robotniczego — Metropolitalna 
1, odbędze się przedstawenie amatorskie pt. 1) 
„W celi księdza Piotra* — misterjum religijne 
w 2 odsłonach Adama Mickiewicza 2) „Przy- 
byli ułani*, komedja w 1-nej odsłonie Kazimie- 
rzą Petaszewskiego. 

Na powyższe przedstawienie „Ch. U. R.* 
uprzejmie zaprasza szerokie warstwy pracują- 
ce. Początek punktualnie o godz. 18 (6 w.) 

CO GRAJĄ W KINACH? 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wyciągnęli pieniądze. Karolina Podesz- 
wo powiadomiła policję, że w księgarni przy 
ul. Rudnickiej 23 wyciągnięto jej z kieszeni 70 
złotych. 

— Porażony prądem elektrycznym. W cza- 
sie wykręcania lampki elektrycznej został pora- 
żony prądem elektrycznym Abram Zilberblat 
(Kwaszelna 15). 

Udzieliło mu pomocy Pogotowie Ratun- 
kowe. 

— Złodzieje w sklepie. Nocy wczorajszej 
okradziono sklep spożywczy Szapiry przy ulicy 
Stefańskiej 32. Zabrano 75 zł. gotówką i towa- 
ry wartości kilkuset złotych. 

— Zaczadzenia, W ciągu dnia wczorajsze- 
go ulegli zaczadzeniu: J. Krysztopanes (Pan- 
ska 6), Z, Wierzbicka (Pohulanka 53) i A. Ju- 
łakiewicz (Kalwaryjska 88). = 

— Przywiaszczenie, Pracownik piekarni 
Rygla (Sofjanna 5), WŁ Paninas przywłaszczył 
sobie 220 zł., otrzymane w celu wpłacenia w 
młynie. 

е yt, samogon i požary, W listopa- 
dzie na terenie Wil. Izby Skarbowej ujawniono 
41 tajnych gorzelni. W tym samym czasie na 
pograniczu z Łotwą i Litwą zatrzymano 48 
przemytników z towarem, wartości około 30 
tysięcy złotych. 

Również w listopadzie zdarzyło się na te- 
renie województwa 116 alarmów pożarowych, 
w tem 36 poważniejszych. 

WYTYTYYYYYYYYTYVYYVYYYVYYYWYTYTYYTYYYYYWYYYWVP" 

Bóle Reumatyczne, Lumbago, Ischias, 
oraz wszelkie Nerwobóle leczy i koi świato- 
wej sławy SAPOMENTOL „MATULI'*. 

Najwyższe odznaczenia na wystawach w 
t.d. 

Już jednorazowe użycie sprowadza znacz- 

ną ulgę. 2 
Do nabycie we. wszystkich aptekach i- 

składach aptecznych. 

w skromnych żołnierskich wieczerzach wigilij 
nych będzie najlepszym dowodem, że Armia 
jest otaczana miłością Narodu. 

Niechaj podarki gwiazdkowe, które. mia- 
łyby być przeznaczone przez społeczeństwo 
dla wojska, oddane zostaną dzieciom tych naj 
biedniejszych, którzy nie będą w możności 
zdobyć się w czasie świąt Narodzenia nawer 
na ciepłą strawę. Radość dzieci obdatowa- 
nych temi podarkami, niech będzie radością 
żołnierzy, świadomych spełnienia czynu oby- 

watelskiego. W tych garnizonach, gdzie wa- 
runki na to pozwolą, można zaprosić do wzię- 
cia udziału w żołnierskich wieczerzach wigi- 
lijnych również biedne dzieci, polecone przez 
lokalne komitety i stowarzyszenia. 

Niewątpliwie szlachetny ten apel pobu- 
dzi społeczeństwo do tem większej ofiarności 
dla biednych dzieci. 

NARTY!!! 
| Mamy zaszczyt powiadomić Sz. Klijentelę, 

że pr y fsbryce prowadz my 

SPRZEDAŻ DETALICZNĄ 
SPRZĘTU NARCIARSKIEGO 

| Wybór duży, ceny dostępne, fachowe mou- 

  

towanie nart na miejscu 

£6 Warsztaty mecha- 
: niczne sprzętu wy 
93 e Szkcienia Stzelac- 

kiego i sportowego 

JÓZŁFA T"MASZEWSKIEGO 

Wilno. ul. LIPOWA 4fei. 13-92 
(Zw erzyn ec — Scłt.niszki) 

SPORT 
HOKEIŚCI 

  
  

OGNISKA WALCZĄ DZIŚ 

W KATOWICACH. 

| W dniu dzisiejszym hokejowa dru- 
žyma Ogniska grać będzie w Katowicach. 
W niedzielę drużyna rozegra dregi mecz. 

Wyniki tych spotkań interesują nas, 
sportowców wileńskich, tembardziej, że 
w dnia. ch 16 i 17 b.m. Ognisko gościć 

będzie w Wilnie łotewską drużynę hoke- 
jową. 
Łotysze po ostatnich zwycięstwach 

mają opinję bardzo mocnego zespołu. 

W KILKU WIERSZACH. 

Bokserski zespół Warty poznańskiej wal- 
czyć będzie zapewne w Wilnie. Termin me- 
czu nie został. jeszcze ustalony. 

* * * 

15 lub 29 kwietnia odbędzie się rewanżo- 
wy mecz z Czechosłowacją w Pradze, o mist- 
rzostwo świata. Pierwszy termin proponują 
gospodarze, drugi — PZN. 

SELL ANA 

Otiary 
Zamiast kwiatów na trumnę nieodżałowa- 

nego siostrzeńca i wuja Konstantego Lipnic- 
kiego, ku uczczeniu Jego pamięci składają na 
odnowienie Bazyliki: Jerzykowiczowa, Lesiec- 
S gm Uuzoliowie i Perzanowscy 

|! 
Ji 
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— Z Miejskiego Koła LOPP. Miejskie Ko- 
ło LOPP wszczęło ostatnio kampanię, mającą 
na cełu zwiększenie ilości swych czionków. — 
W tym cełu wydano specjalną ulotkę, kolpor- 
towaną na terenie miasta. Nie wątpimy, że ak- 
cja Koła będzie się cieszyła powodzeniem. 

— Niebezpiecznie trzymać w domu pienią- 
dze. W nocy na 6 bm. we wsi Skrobowo Dolne 
dokonano 2 śmiałych kradzieży. _ Mianowicie 
trzej złodzieje dostali się po wyrwaniu strzechy 
do mieszkania Nałomczyka Andrzeja, któremu 
zrabowali 400 zł., oraz do mieszkania Szamku- 
ciowej Aleksandry, u której zrabowali 550 zł. 
i weksel na kwotę 30 zł. 

Dodać należy, że złodzieje 
poszkodowanych i zmusili ich do wyda 
niędzy. 

— Projekt organizacji Spółdzielczego Ban- 
ku Parcelacyjnego. (W dniu 6 bm. w lokalu 
Związku Ziemian w Nowogródku, odbyło 2 

  

    

  

ster: 

    

   

  

działaczy społeczno-gospodarczych z 
wiatu nowogródzkiego, na którem 
no się nad możliwościami zorganizow. 
dzielczego banku parcelacyjnego, który miałby 
na celu wykupienie i parcełowanie ziemi. 

Zebrani doszli do przekonania, że możli- 
wości zorganizowania takiej instytucji są duże, 
o ile zainteresuje się sprawą szersze warstwy 
społeczeństwa. Powołano więc komitet organi- 
zacyjny w składzie: posła |]. Matynicza, inž. T. 
Molińskiego, kpt. L. Majchera, Kulika, St. Bro- 
chockiego, Brzozowskiego oraz prezesa Zw. 
Ziemian pow. nowogródzkiego p. M. Rómera. 
Projektowane jest powołanie Spółdzielczego 
Banku Parcełacyjnego z udziałami po 50 zł. 

z c      
— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 14 

grudnia o godz. 20 w sali magistratu odbędzie 
się posiedzenie Rady Miejskiej z riastępującym 
porządkiem dziennym: 1) odczytanie protokułu 
poprzedniego posiedzenia, 2) powzięcie uchwał 
w Sprawie zaciągnięcia pożyczek z Funduszu 
Pożyczkowo - Zapomogowego i Funduszu Pra- 
cy, 3) sprawa zapisu na sąd polubowny o ry- 
nek „3 Maja“ z p. Górską, 4) podanie do wia- 
domóści uchwał magistratu, 5) sprawy bieżące 
i wolne wnioski. 

„.. — Walne Zgromadzenie Związku Maszy- 
nistów Kolejowych. W dniu 6 bm. w lokalu 
własnym przy ul. Szosowej odbyło się walne 
zgromadzenie Zawodowego Związku Maszy- 
nistów Kolejowych, na którem ustępujący za- 
rząd przedłożył sprawozdanie z działalności 0- 
raz kasowe. 

Po przyjęciu sprawozdań. przystąpiono do 
wyboru nowego zarządu, w skład którego we- 
szli: jako prezes Bzowski Witalis, sekretarz 
Gracki Stanisław, skarbnik Pięrzyński Kazim. i 
członkowie: Olechnowicz Dominik i Jeńsza Sta- 
nisław. — Następnie sekretarz Centralnego Zw. 
Maszynistów przedłożył sprawozdanie z dzia- 
łalności związku za rok ubiegły. 

— Kradzież liczników. W dniu 6 bm. Sa- 
lomonowi Mołczadzkiemu, zam. przy ul. Szo- 
sowej skradziono dwa liczniki elektryczne, — 
wartości 100 zł. ы 

— Sygnał samochodu przyczyną wypadku. 
W. dniu 4 grudnia na ulicy Szeptyckiego spło- 
szył się koń sygnału przejeżdżającego samo- 
chodu i najechał na Wolia Joselewicza, który 
odniósł tylko lekkie obrażenia ciała. 

PIĄTEK DNIA 8 GRUDNIA 1933 R. 

8.50: Program dzienny. (WLN) 
*"Transm. z Ostrej Bramy cichej ms 
<ertem organowym. 9.45: Muzyka r 
płyt. 10.00: chwilka gosp. dom. 10.0: й 

nik poranny. 10.10: Przerwa 10,15: Transm 
ści poświęcenia dworea m 

skiego w obecn: p. Prezydenta Rzplitej. 
11.30: Muzyka z płyt. 11.57: Czas. 12.10: Ko- 
mun. meteor. 12,15: Poranek muzyczny z Fil- 

harmonji warsz. 14.00: Porady weterynaryj- 
ne. 14.15: Balety Strawińskiego (płyty) 14.50 
Słachowisko myśliwskie. 15.20: Recital Śpie- 
waczy Sergjusza Benoniego. 16.00: Słuchowi- 
sko dla dzieci. 16.30: Wirtuozostwo tortepia- 
nowe (płyty) 16.45 „Rytm i melodja — pogad. 
17.00: „Fotografja i narciarstwo'* — odezyt 
17.15: Koncert dla młodzieży (płyty) muzyka 

kameralna. 17.45: Muzyka. 18.00: Słuchowi- 

sko. 18.40: Muzyka lekka. 19.00: Ze spraw В 
tewskich. 19.15: Codz. odcinek pow. 19.25: 
Program na sobotę. 19.20: Radjotygodnik dla 

młodzieży. 19.45: Rozmaitości. 19.50: Poga- 

danka. 20.00: Odczyt aktualny. 20.15; Pogad. 

muzyczna. 20.30: Ł część kontertu symfomiez- 

nego. 21.15: Dziennik wieczorny. 2Ł25: il 

część koncertu symf. z Filh. Warsz. 

Wiad. sportowe z Wilna i innych 

śni. 22.30: Koman, metcor, £3.00: 

SOBOTA, dnia 9 grudnia 1933. R 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 

poranny. Muzyka. Chwilka gosp. don. 11,40 

Przegląd prasy. 11,50 Muzyka z płyt. 11,57 

Czas, Muzyka, Dziennik pot, Kom. „meteor., 

Muzyka. 15,20 Program dzienny. 15,25 Wiad. 

o eksporcie. 15,30 Gieida rolnicza. 15,40 Mu- 

zyka żydowska (płyty). 16,00 Audycja dla 

chorych. 16,40 Lekkie piosenki. 17,50 Program 

na niedzielę i rozm. 18,00 „Informacyjny kum 

obrony przeciwgazowej”. 18,20 Transm z Po- 

znania. 19,00 Tygodnik litewski. 19,15 Codz. 

odc. pow. 19,25 Kwadrans akademicki. 19,40 

Sport. 19,45 Rozmaitości. 19,47 Dziennik wie- 

20,30 Transm. z Pragi czeskiej. 21,00 Skrzynka 

czorny. 20,00 Pół godziny życzeń (płyty). 

techn. 21,15 Przerwa. 21,20 Koncert chopinow- 

ski. 22,05 Audycja z Krakowa. 23,00 Komuni- 

kat meteor. 23,05 Muzyka taneczna. 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
1 ŁNIARSKA W WILNIE 

| z dnia 6 grudnia 1933. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

9.00: 
   
   

  

    

  

   

  

   

   
   

    
  

  

Rozgło- 
Koncert 

  

Mąka pszenna 0000 A fuks. 33,50—33,75 
Mąka żytnia 65 proc. 20—21-— 

Mąka żytnia 55 proc. 25 — 2550 

Mąka żytnia sitkowa 17.— 

Maka žytnia razowa 17,50 
CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto | stand. 15,75—16.— 
Žyto II stand. 14,50—15.— 
Pszenica zbierana 21.— 
Owies stand. 14 — 14,50 
Owies zadeszczony 12,50—13.— 
Gryka zbierana 18—18,50 
Ziemniaki jadalne GS 

Siano 6—6,50 
Słoma 4,50-—5.— 
Siemię Iniane 90 proc. 35,50—36.— 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 

Len trzepany Druja 
Inne gatunki bez zmian. 

999,90—1039,20 

    

   

OBWIES”CZENIE 
Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

wiru Xl-go, zam. w Wilnie, przy ulicy Zyg- 
muntwoskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 $ 1 
i 679 K. P. C., obwieszcza, że w dniu 22-go 
stycznia 1934 roku, od godziny 10-tej rano, w 
Sali Posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. 
1, przy ulicy 3-go Maja Nr. 4, odbędzie się w 
drodze licytacji publicznej sprzedaż nierucho- 
mości, nałeżącej do Oreła i Zeldy Groźników, 
położonej w Wiłnie przy zbiegu ulic Wielkiej 
Pohulanki i Zawalnej pod Nr. 15-a/1, składają- 
cej się z płacu ziemi, obszaru 102,27 sąż. kw., 
czyli 465,33 mtr. kw., z zabudowaniami, szcze- 
gółowo opisanemi w protokule zajęcia z dnia 
16/11 1933 roku. Е 

Powyższa nieruchomość 
poteczną, przy Są 

  

posiada księgę hi- 
owym w _ Wilnie, 

“7. 1315, 
są ujawnione po- 

żenia na rzecz różnych 
wierzycieli hipotecznych w sumie łącznej zł. 
144.780, 17,550 dol. i 22 funtów ezterlingów an- 
£ ich, pozatem ciąžą inne šciešnienia į ogra- 

a wymienione w dziale III-cim tejże 
gi hipotecznej. 

eruchomość ta we wspólnem posiadaniu 
i osobami nie znajduje się, natomiast 

j nieruchomości, tj. lokale handlowe są 
rydzierżawione firmie „Singer Sewing Machi- 

ne Company“ na termin lat 6, poczynając od 
dnia 1/X 1930 roku i podlega sprzedaży w ca- 
łości, na zaspokojenie pretensji Dawida Jasz- 
pana i innych wierzycieli. 

Nieruchomość ta została oszacowana w Sti- 
mie siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta 
(72.400) złotych. 

Licytacja rozpocznie się od sumy wywoła- 
nia pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta (54.300) 
złotych. 

„, Osoby zamierzające przyjąć udział w Нсу- 
tacji, winne są złożyć Komornikowi, ' działają- 
cemu, dowody posiadania obywatelstwa pol- 
skiego, oraz rękojmię w wysokości 1/10 części 
sumy oszacowania w gotowiźnie albo w takich 
papierach wartościowych bądź ksiąžeczkach 
wkładowych instytucyj, w których wolno u- 

   

        
     

      

      

   
    

  

te 

mieszczać i fundusze małoletnich i że papiery 
wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 czę- 
ści ceny giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytajne, o ile dodatkowem obwiesz- 
czeniem publicznem nie będą podane do wia- 
domości warunki odmienne; że prawa osób trze 
cich nie będą przeszkodą do licytacji i przysą- 

dzenia „własności na rzecz nabywcy bez za- 
strzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły po- 
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej 

części od egzekucji i że uzyskały postanowie- 
nie właściwego Sądu, nakazujące zawieszenie 
egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni 
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dnie powszednie od godziny 8-mej do 18-tej, 
akta zaś postępowania egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie. 

Komornik Sądowy (—) R. Zan. 

OBWIESZCZENIE 
. Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru XI-g0, zam. w Wilnie, przy ulicy Zyg- 
muntwoskiej Nr. 12/6, na zasadzie art. 676 $ 1 

i 679 K. P. C., obwieszcza, że w dniu 22-g0 
stycznia 1934 roku, od godziny 1l-tej rano, w 
Sali Posiedzeń Sądu Grodzkiego w Wilnie Nr. 
1, przy ulicy 3-go Maja Nr. 4, odbędzie się w 

drodze licytacji publicznej sprzedaż nierucho- 
mości, należącej do Ewy Gotfrydowej, położo- 
nej w „Wilnie, przy ul. Witoldowej Nr. 21, skła- 

dającej się z placu ziemi, obszaru 549,08 sąz. 
kw., czyli 2.498,32 mtr. kw., z zabudowaniam, 
Szczegółowo opisanemi w protokułe zajęcia z 
dnia 10/II1 1933 roku. 3 

Powyższa nieruchomość posiada księgę hi- 
poteczną, przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, 
w Wydziale Hipotecznym, opatrzoną Nr. 3329, $Ą 
w której w dziale IV-tym są ujawnione po- 
życzki, kaucje i ostrzeżenia ma rzecz różnych 
wierzycieli hipotecznych w sumie łącznej 13770 
dol. i 25.522 zł., pozatem ciążą inne šciešnienia 
1 ograniczenia, wymienione w dziale Iil-cim tej- 
że księgi hipotecznej. 

Nieruchomość ta we wspėlnem posiadaniu 
z innemi osobami nie jest, w zastawie nie jest, 
natomiast jest wydzierżawiona S-ce Akc. „Poł- 
skie Radjo Rozgłośnia Wileńska" na termin 
lat 3, poczynając od dnia 6/IX 1932 roku i pod- 
lega sprzedaży w całości, na zaspokojenie pre- 
tensji Aliny Naruszewiczówny. 
A Nieruchomość A została oszacowa- 

w sumie siedemdziesiąt sześć ięcy 
(76.000) złotych. A Вч 

, Licytacja rozpocznie się od sum wywoła- 
nia pięćdziesiąt siedem tysięcy (57.000 złotych) 

„Osoby zamierzające przyjąć udział w licy- 
tacji winne są złożyć Komornikowi, działają- 
cemu, dowody posiadania obywatelstwa pol- 
skiego, oraz rękojmię w wysokości 1/10 części 
Sumy oszącowania w gotowiźnie albo w .takich 
papierach wartościowych bądź książeczkach 
wkładowych instytucyj, w których wolno u- 
mieszczać i fundusze małoletnich i że papiery 
wartościowe przyjęte będą w wartości 3/4 czę- 

: ści ceny głełdowej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytajne, o ile dodatkowem obwiesz- 
czeniem publicznem nie będą podane do wia- 
domości warunki odmienne; że prawa osób trze 
cich „mie będą przeszkodą do licytacji i przysa- 
dzenia własności na rzecz nabywcy bez za- 
strzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu nie złożą dowodu, że wniosły po- 
wództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej 
części od egzekucji i że uzyskały postanowie- 

nie właściwego Sądu, nakazujące zawieszenie 
egzekucji; że w ciągu ostatnich 2-ch tygodni 
przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w 
dnie powszednie od godziny 8-mej do 18-tej, 
akta zaś „postępowania. egzekucyjnego można 
przeglądać w Sądzie. 

Komornik Sądowy (—) R. Zan. 

EEE TZT ZIZI ZZOZ 

Giełda warszawska 
Z dnia 7 grudnia 1933 r. 

Belgja 123,75 — 124.06 — 123,44 
Gdańsk 173,15 — 173,58 — 172,72 
Holandja 258,18 359.08 — 357,28 
Kopenhaga 130.50 — 131.19 — 129.85 
Londyn 2915 — 19.32 29.04, 
Nowy York 5.73 ® pół 5.72, 5.75, 5,69 

York kabel. 5.74 —— 5.77 5.71. 
Paryż 34,86 — 34.95 — 34,77 
Praga 26,14 — 26,43 — 26,49 26.37 
Stokholm 150.75 151.50 — 150.00 
Szwajcarja 172,45 — 172,88 — 172.02 
Włochy 46,94 — 17.06 46.82 
Berlin w obr. nicof. 212.50 Tend. 

ważnie mocniejsza. 3 
> AKCJE: 

Bank Polski 81 — 80,75 
Lilpop 10.50 10.40. 
Starachowice 16 — 10.15. Tend. niejedno 

lita. 
Rubel 4.69 (5-ki) 4,72 (10-ki) 
Dolar w obr. pryw. 5.63 i pół. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 
Dolarowa 62, Dillonowska 67 7/8, Dillo- 

nowska 85.50, Warszawska 51,50, Śląska 49.25 
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Brukamia „Šiuga“ Wilno 
A sh 

   

  

  

kó FRLKOWEJ TAŚMIE 

„BUNT MŁODZIEŻY — „PRZEJŚCIE 
VENUS — „ROZMAITOSCI“ 

Cecil de Miile lubi problem młodzież 

   9% Wsp nista gra! 

Dus! Amakcje wssechowistowa 

Genjslna reżysesj # 

В. L. 14 ZATONELĄ 
Szczyt technikit 

     
Jego „Bezbożne dziewczę* i „Bunt mžod 
žy““ to dwa studja na ten sam temat. I tu i 
tam podstawowem zagadnieniem jest roz- 

dźwięk między ideami młodzieży a życiem spo 
łecznem. Realizator pośrednio oskarża star- 
sze społeczeństwo, że nie umie pokierować szla 
chetnemi porywami młody: 

Amerykańska obyczajowość, bardziej niż 
każda inna, nadaje się do skrytykowania. 

   

    

ZE? Rozkoszna ul. biemica 
- wszystkich 

„T0-ty KI 

  

(HA! 

  

BURY ©RDRA w n jnowszej 

reż. Karola Lamacza 

EK“ „„ „Casino“ 
Moc przezatawnych sytuacyj. Perypetje młodej g'rlaski na te przepychu paryskiego Folies, 

krea.ji 

  

„Bunt młodzieży** jest taką krytyką, jest pro 
testem przeciw zorganizowanej korupcji, prze- 
ciw jawnemu bandytyzmowi Nowego Świata. 

Film jest zrobiony pierwszorzędnie. 
za i zaciekawia, przekonywuje 

olśniewa. Subtelnie stopniowane napięc 
od spokojnych półtonów, przechodzi w moe- 
ne akordy wspaniałej sceny sądu nad Garre- 
tem w starej cegielni, Reżyserja „Buntu mło 
dz jest koncertowa. Zarówno Reżyserja 

1 koncertowa. Zarówno sceny 
cze jak zbiorowe są opracowane 2 

ją, godną wielkiego de Mille'a. Montaż 
naturalnie jest na poziomie reżyserji. Wyko- 

   

    

    

      
    

  

Jutro 
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Dziś począt 

  

premjera! gy 
  

  

nawcy poza Charles'em Bickfordem w roli 
jarreta — są nieznani. To nie zmniejsza jed- 
nak wartości filmu, raczej przeciwnie podno- 
si ją. Galerja typów dobrana jest znakomicie, 
gra pod batutą wytrawnego reżysera -— wy- 
Śmienita. Wególe film policzyć należy do naj- 
lepszych w sezonie, 

Dodatki dobre. 

O ile część filmowa programu zasługuje 
na pochwałę, o tyle jednoaktówka sceniczna 

PŁYTY GRAMOFONOWE, 

„ODEON“ 
stoją na najvyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki iemn zdobyły ogólne 
eznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„LEON z dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
wanej do nabycis w największym wyborze 

  

  

NOW 
  

IXOL  PT-GRIENT 
Fieay połysk | HENNA - 

SHAMPOO 
1,25 zł. 

farbuje włosy przez ROSE- 
НЕММА — | ал aieszko-   p.t. „Przejście Wenus'* aawet. na poziomie | w pirmie „UNIWERSĄL ul. wielka 9. Jada 5 408 IŁ. 

„przedszkola teatralnego'* jakiem chcą być Wielki wybór patefcnów. 1.50 zł. : 
„Rozmaitošei““ jest wielką nicością. 

  

  A 
INSPEKTORAT WOJEWÓDZKI 

Powszech, Zakłada Obezpiecz, Wzajemn. 
w Wi.nje 

podaje do wisdomości, że uigowy termin 
opłaty składki ubezpieczeniowej zarok 1933 
upływa z dniem 31 grudnia 1933r, Zaległo- 

Ści składek nieniszczcnych do tego terminu 

przekazane zostaną Uizędom Skarbowym   
FR. BOGACZ, BYDGOSZCZ, DW 

A PŁE 

"o godz. 2-ei. — Nieodwołalnie ostatni dzieńl 

LSKI FILM 
„$ZPIEG W Ą4A$ŚCE" z ORDOKÓW:Ą 

SA*BORSKIM i SYMEM 
Ć” ilustrujący nieporuszene 

dotąd na ekranie 
zagadnienia. 

  

MAJA 
do trwałego faibowa- 

nia brwi i rzęs 

5,— zł. 

Wszędzie do nabycia. 

Gdzie niema, proszę 

uadesłać gotówkę plus 

porto, — Wysyłka od- 

wrotnie. 

ORCOBA 14. 

ustosankowanego pauz, w którego mie]- 

sca zamieszkania i szerszej cnolicy zał» 

żylibyśmy natychmiest nasze przedsta- 

wicielstwo, pod kierownictwem waszej 

dyrekcji. Dotychczasowy zawód (zajęcie) 
przedstawiciel mógiby uprawiać nadal 

Stały wpływ (dochód) miesięczny zapew= 

  

  celem przvmos-weį egzetu ji 

  

  

PUDER O SUBTELNYM 1 
TRWAŁYM ZAPACHU Rožių <horobę Gy'eCzy Z 

| iii a i) 
iii i) UA i E A k 

uiony w wysokości 2000 franków. Oferty 
do „Compagnie d'Eksportetion „Urania* 
Fangaemont iez Maestrichi (Holandja — 
Hollazde). 

  

KO A _—_ _ — — — —- 
Promy se ieać ranowom szetewców.  ZIQŁA Dra BREYERA menines "TAS siłających pudry o łudząco podobnych opako= 
waniach i nazwach, sprzedawać zamiast ory- 

ginalnego pudra 5 Fieurs Forvil Paris. 
Oryginalny puder 5 Fleurs Forvił Paris posiada 

napis na derku 

„POSUDBRE FORVIL" 
Polecamy wszechświatowej sławy wody ko- 

lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvil Paris oraz 
inne zapachy. 

najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. 2 — w reumatyzmie, artretyzmie, złej 
przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach, skórnych 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 
kowych, wątrobowych, żółtaczce 

Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu 
głowy, bezsenności, ogólnem wy- 

  

Nr. l—w kaszlu, astmie, rozedmie płuc 3.50 

3.50 

1 

Br Ginsterg Kupno 
Choroby skórne, wene- | PRZEBAŻ 
ryczne i moczopłciowe. | wysewectrewoPiGw OT 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

DOKTOR 

Zeidowicz 

    

Działki 
letniskowe 

„Parczew* przy sta- 

Poszukiwany 
większy pokój w cent- 
rum 2 prawem korzy 
stania z łazienki, Łas- 
kawe oferty do Adminie 
stracji dla W. 

MIESZKANIE 
6 - POKOJOWE 

ze wszelkiemi wygoda» 
mi do wynajęcia — 
Sierskowskiego 2 

  

Polonista 
z dypl nauczycielskim 
i praktyką w gionszjnm 
udziel: lekcyj nied; cgo 
ora: przygotoweje da 
matury z polskiego 
exxteruów, Wiadomość 
Pańska 4 m: 6 0 

„Na Kursy Kroja 
i szycia przyjmię i 

czenice za dostęzny m 
nłatą. Nauka  golidxa 

  

    

Młoda «seba 
# пхойсгопет śred. 
niem wyks tałceniem į 
szkołą zawod-wą p'zyj- 
mie wszelką pos. dy da 
d:ieci. Może p.zygote- 
wać do szkoły — amie 
dobrze szyć i haltować: 
Łaskawe oferty do Ać- 
winistracji „Słowa” sub: 

R3LNIK 
w starszym wieke z 
dłogoletnią praktyką £ 
szkołą ukcń zoną role 
niczą, znajdujący sięw 
krytycznych wsrmokach 
materjsiaych, szuka ja- 
kiegrkolwiek miejsce 
na wsi za njskr-=mniej- 
szą ordynarję. Łuskawe 
cterty proszę suładać 
do red kcji pob.Krytye 
czny roinia“ 

smi twe 

  

   
Buchzlterja rolnicza 
tanio praktycznie — 
Obron: ksiąg w U- 

rzędach Siarbowych 
Wielka 19 B bowicz 
—— ii!   

  

Wybór podarka 
gsiszdkowcgo sprawie 
kłopot, naraia na nie- 
potrzebne bieganie po 
Skiepach. Wisdomeść o 
tanim p ak yczny m, od 

  

   
D Krėlewska 5 —1i. powiednim dia wszyst- : czerpaniu 5 4.— Choroby skórne, wene- | cji nad_ jeziorem i AO ы ć i = A REESE Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- me iaadów mo- | rzeką Żejmianą do | “poto Lis e ać Žž p A bieniu. 5.50 czowych. sprzedauia tanio na Poczyzić Poznań Alejs Marcin- 

ĄBAJCIE Nr. 7 — w opał nerkowych i pęche- : ой 9 do 1 ітоа 5 do 8 J = wiadomość: BRACY kowskiego 22, skrzynka ! ` ržowych ae DOKTOR dejo BA e "RĘGOTTEWOPONE | 3 9 ) 
„we wszystkich aptekach Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem ZELDOWICZOWA wicza'15—4, tel. 545 oz: WE 0 a 

škladachi aptecznych xxane zatwardzeniu i hemoroidach 150 Spółka Parcelacyjna Wychowawczyni 
średka eń odcisków 

  

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
«ubiece, weneryczne — 

  

aptekach, składach aptecznych į drogerjaci 

  

Praw, A. P A KA. lub w wytwórni 

с НЕНЕ БОЕЛНИИМ , РОБНЕВБА‘ — КВАКОМ PODGÓRZE, 
Skrytka Nr. 48. 

POPIERAJCIE LOP.PA „Zainiereowani otmymają na žada 

Dotrzeciego wy dania ksiąžki St MACKIEWICZA „MYŠL W OBCĘGACH“ 
potrzebna jest okładka. Autorowi pozostawia się calkowitą dowolnošė 
w rozwiązaniu trójbarwnem, dwubarwnem lub jednokołorowem a także w 

wyborze rozwiązania tematowego, czy wyłącznie graficznego. 

W razie rozwiązania tematowego wykluczone są te, któreby były 

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

się dowiedzieć w Adm nistracji „„Słowa* pomiędzy 12a 1 g. 

zdrowie*. 

        

    

  

h narządów * moczowych 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 

ŁADKĘ | 

  

cd 12 — 2i od 4—46 
przeprowadzili się z 

Micniewicza 24 
ha Wileńską 28 

Tel 277 

Dr. pens 
PiIOTROW = WAR AO ADA OÓWZARAOWO 

JURCZENKOWA LOKale 
Ordynator szpit. Z 

Sawicz 
Choroby skórne, 

  

SPRZEDAM 
Kotki rasowe 

Okazy nadzwyczałne — 
ul. Orzeszkowej 11 przy 
Kursąch Kroju. 0 

Do odstąpienia 
weneryczne, kobiece dwa daże, jasne pokoje 
WILEŃSKA 34, na piętrze, z używał 

Od 5 — 7 wieot. nością kachni. — Ulica 
== = — — — — — Artyleryjska ) m 3 

Dr. WGlfSOŃ "po wvnajĘGA” 
Choroby skórne, wene- MIESZKANIE 
ryczne i moczopłciowe. Sześciopokojowe 
Wileńska 7, tel. 10-67. z wszelkiemi wygodami 
od godz. 9 —-1 i 4—8 ml Dąbrowskiego 7 

  

  

wyjedzie do starszych 
d:ieci, Inb w mieście. 
Świad-ctwa b dobre — 
Referencje s<lidne. — 
Łaskawe oferty w Adm, 
„Słowa* pod „Wycho- 
wawczyni* 

  

inteligentny 
rządca x  kilkołetnią 
praktyką rolną i ze 
skończ. szzołą poszn- 
koje posady w ma ątku 
jako rządca. również 
może prowadzić książki 
gosp darsta rolnego. — 
Ewentualnie zna się 
dobrze w leśnictwie. — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 
Wilno, 

Studentka 
poszutnje possdy. me- 
że wyjechać, ааЕ 
11—16 

Modystka 
przyjmaje wszelką ze- 
botę w zakces kapełe- 
sznictwa wchodzącą, —- 
Wykonaje tanie I ele- 
gancko. Wielka 3 m, 56 

—- ——— — M 

Uczeń 
ostatniego kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszełsich środków pro- 
si o pomoc materjalną 
ta opł.tę czesnego, — 
Ofiary dla „K. G * przyj- 
muje Admin „Słowa* 

  

ESRTJCH, 

ZGUBIONY 
indexs Ne 4944 w; dany 
przez U. S B. za imię 
waciawa Witkowskiego 
unieważnia się    

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Jeżeli „szanowny** wygląd miałby być 

dla nas wskazówką, — zaczął znów Anglik, 

usiłując utrzymać rozmowę przy temacie. — 

Mielibyśmy sporo objektów podejrzanych. Mi- 

xy Minchin byłby oczywiście wykreślony, jak 
również, mojem zdaniem, kapitan Keane. Ale 

mamy doktora Loftona — zimnego, opanowa- 

nego, trochę intelektualistę. I mamy Taita, 

człowieka kulturalnego bardzo, zdolnego, do- 

statecznie dziwnego, obeznanego z kryminolo- 

gją: całe życie spędził na wnoszenia obrony 

kryminalistów. Jest Vivian, Ross i Benbow 

— wszyscy ludzie na stanowiskach, poważani 

we własnym małym światku. A dalej Fenwick, 

nie powinniśmy o nim zapominać — człowiek 

szanowany w kole zupełnie porządnych ludzi. 

— Zastanawia cię ten Fenwiek ? — inda- 

gował Charlie. 

— A ciebie? — rzucił szybko pytanie 

Duff. 
— Nie mogę nie zwrócić uwagi na pewt? 

zastanawiające fakty, — mówił Chan. — Opuš 

cił partję w Nicei i sądziłeś, że skończone 

już z nim, nagle znajduje się w San Remo. W 

hotelu Taj Mahal w Bombay'u znów ukazuje 

się. 
: Duff był zaskoczony: łatwość, z jaką Cha 

lie Cham rzucał nazwiska i fakty, świadczy- 

ły, że przecież ' musiał się zainteresować spra 
wą, więcej aniżeli jego półsenne oczy mogły 

okazać. Raz jeszcze Anglik zrozumiał, że nie 

znał swego przyjaciela z rasy żółtej. Musiał 

raz jeszcze dodać coś i zmienić w swej opinji 

o Charlie Chanu, było tak zawsze dawniej, ile- 
kroć go widział zawsze wydawał mu się ob- 

darzonym nową cechą charakteru. 

— Ale jakże wytłomaczyć sprawę w Yoko 

hamie? — zapytał. — Albo rozmowę w skie- 

     

       

35) 
ik 

4 Zwycięzca 
@ 

pie jubilerskim w Kalkucie? Tam nie widzia- 

no Fenwicka. 

w problemat nie został rozwiązany i myśl 
ta wracała nagle do jego świadomości, w chwi- 

li, gdy prowadził okolicznościową rozmowę. 

W tym samym nastroju odbył się obiad, 
na który Duff został zmów zaproszony przez 

Chińczyka do Royal Hawaii. Wspaniałe oto- 
czenie nużyło go: pragnął, by nadeszła prę- 

— Qzy jesteś tego zupełnie pewny? dzej chwila spotkania z pastją Loftona i roz- 
— Właściwie, nie! Musiałbym wgłądnąć poczęcia akcji. 

głębiej w tę sprawę. Zwykle, kiedy si2 podej- ROZDZIAŁ XIV. 
rzewa człowieka, Charlie... = 2 

Chan znów uśmiechnął, się, Spotkanie starych znajomych. 
zęby.. 

— Nie powiedziałem, że go рсйс, 
Może tylko jego nazwisko  poeiąy 
uwagę i to tylko na ehwiię. | 
rzewam nikogo specjalnie. Za wyj 

sztą tych czekoladowycł 

zrozumienia, że zazoń 

nały lunch. 

— Świetny był! — zapewnił Duff. 

Gdy skończyli lody, Chan zaprowadził swe 
'go angielskiego kolegę do urzędu policyjnego, 
aby przedstawić go swemu szefowi, który 
nie mógł ukryć wrażenia, jakie zrobiła na nim 
znajomość z Inspektorem Scotland Yardu. Na 
tomiast mieudolny pomocnik Chana, Japoń- 
ezyk Kashimo nie okazał najmniejszego wra- 

żenia. 
— Kashimo pracuje nad tem, by być wiet 

kim detektywem, jak ty naprzykład! — tłoma 

czył Chan. — Ale jak dotąd los mu nie sprzy- 

jał. Jeszcze dziś rano dowiódł, że jest tak nie- 

pożyteczny, jak zwierciadło dla człowieka śle- 
pego. Ale“ — poklepał Japończyka po ramie- 

nin, — on się nie zniechęca: trwa przy swo- 
jem, a to już dobrze o nim świadczy! 

Po południu Chan obwoził przyjaciela po 
mieście, pokazując mu z dumą piękne widoki 
i malownicze okolice wyspy. Anglik patrzył, 
usiłując wypowiedzieć uprzejmie swe zachwy- 

ty, lecz umysł jego był stale zajęty czem in- 
nem. Nie mógł zapomnieć ani na chwilę, że 

   

edsłaniająe 

Następnego dnia o dziesiątej rano Charlie 
Chan i Inspektor Duff oczekiwali w porcie 

nadejścia „Prezydenta Artura'*. Duff nalegał 

by przyjaciel spotkał z nim razem partję Lof- 
tona. Gdzieś w zakątkach jego mózgu. taiła 

się myśl, że Charlie może ulec nagłemu jasno- 
widztwu, jakaś niespodziewana wskaz. 
ukaże mu winnego. Przypomniał sobie, jak 

umiejętnie tropił zbrodniarzy dawniej, ów ta- 

jemniezy Chińczyk, te wspomnienia dodały mu 

otuchy. 

Duży okręt zarzucił kotwieę. Tłum na 
mostku przez chwilę zmieszał się i zakotłował, 

ale po chwili zaczęli schodzić kolejno pasaże- 
rowie. Był to ciekawy obraz do obserwacyj. 
JKupey wschodni, którzy wieźli swe towary 
de najprzeróżniejszych zakątków ziemi. Ma- 

li, kłaniający się Austalijezycy. Angliey, pod- 
różujący ze zwykłym swoim spokojem, płyną- 

cym z przeświadczenia, że pod nogami ich jest 

zawsze trochę gruntu rodzimego. Bladzi mi- 

sjonarze z kolonij i wreszcie wieczni turyści. 

Duff wpatrywał się cheiwie w tych ludzi, a 

przy nim stał Chan, jak człowiek, który słu- 

cha często powtarzanej bajki. 
Wreszcie na pomoście ukazał się Lofton 

i zaczął schodzić wolno na brzeg. Za nim szli 
pozostali uczęstnicy wycieczki. Patrząc na 

tych ladzi, Duff czuł w вегсп wzrastający 
gniew i oburzenie: jeden z nieh był mordercą 

Welby“ego. 

rzewam. 

   

  

   

    

Za 

ALI 

mkowa 2, 

          

(Gdy doktór Lofton stanął na ziemi, Duff 
podszedł z wyciągniętą ręką. Lofton spojrzał 
na niego, zaskoczony. Trudno byłoby określić 
wyraz, jaki przemknął po jego twarzy, jako 
przyjacielski. Było to raczej znudzenie, ostra. 

niechęć i niezadowolenie. Chan przyglądał mu 
się zbliska. Czy powodem tego niezadowoleni« 

było jedynie to, że osoba Duffa przypominała. 
przebrzmiałe już: nieprzyjemności. 

— Ach, Doktorze, — zawołał Duff, — 
Zmów się spotykamy. 

— [Imspektor Dutt! — wymamrotał Lof- 
ton zmuszając się do bladego uśmiechu. Ale 

Duff już ał zapalezywie dłonie Benbo- 
wów, Minchinów i t. d. — Ostatnim był Tait, 
który zrobił wrażenie bardziej zmęczonego i 

chorego, niż zwykle. 

" — Jesteście państwo bliscy końca podró- 
, 607 — zagadnął Anglik. 

Odpowiadali mm wszyscy jednocześnie, 
scy zdawali się bez żalu myśleć o pewro- 

cie do rodzinnej ziemi. Benbow odbył rodzaj 

dzikiego tańca, ze swym aparatem w ręku ro- 

biąc zdjęcia z doków. 
— Panie i Panowie, pozwólcie, że wam 

przedstawię mego starego przyjaciela Inspe- 
ktora Ckana z Policji w Honolulu? — rzekł 
Duff. — Właśnie złożyłem rhu wizytę. Jest ox 
najlepszym detektywem mna wszystkiech wj- 
brzeżach Pacyfiku. Pracowaliśmy kiedyś 
wspólnie. 

Vivian zabrał głos pierwszy: 
— Czy pan zamierza długo tu pozostać, 

   

   

  

  

  

   
   

     
— Niestety, nie. Mam zamówione miejsce 

na waszym okręcie. Mam nadzieję, że państwa 

nie będą niezadowoleni? 
— Jestem zachwycony, — mruknął Vi- 

vian. Blizna na jego twarzy odeinała się wy- 
raźniej w ostrem świetle południowego słońca. 

  

(D. €: N.) 

 


