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POLEMIKA JAŁOÓW 
Ukazał się ostatni w tym roku zeszyt 

„Oriensu''. Zgodnie z ustaloną tradycję, na 

łamach tego niezwykłego czasopisma wielokro- 
tnie, bodaj we wszystkich przypadkach, odmie 
nia się moje nazwisko: redaktor ks. Jan Ur- 

ban T. J. zaszczyca moje artykuły szczególną, 
powiedziałbym, wyjątkową uwagą... | 

Wymiana zdań na jakikolwiek bądź te- 
mat, a już tem bardziej na temat akeji obrzą- 
dku wschodniego, jest niezawodnie rzeczą bar- 
dzo pożyteczną, jeżeli tylko obie strony wy- 
powiadają się szezerze, i nie przeinaczają słów 

strony przeciwnej 
Inaczej polemika staje się jałową i przy- 

krą. 
Niestety, redakcja „Oriensu'* stosuje w 

polemiee metody bardzo niewybredne, używa- 
ne przedewszystkiem przez prasę partyjną w 
okresach przedwyborczych. Zaprzeczać wszy- 
stkiemu, eo jest niemiłe, — polemizować nie z 
tezami przeciwnika, lecz z poszczególnemi zda 
niami, tak wyrwanemi z całości, że można im 
padać odmienny sens, — oto ulubione chwyty 
takich polemistów. 

Wielokrotnie już mówiliśmy i jeszeze raz 
ze szezerym smutkiem powtórzyć możemy: 
„Jakże redaktor „Oriensu'* jest niepodobny 
do byłego redaktora „Przeglądu Powszechne- 

go! 
Jaki właściwie eel ma taka „polemika** * 

Osoby, nie orjentujące się w tem, jak sprawy 
stoją, nie dowiedzą się niczego z najbardziej 
patetycznych wykrzykników, — osoby, które 
aż za dobrze wiedzą, co jest i jak, — tylko się 
zgorszą, gdy na łamach oficjalnego organu ui 
sji Wschodniej OO. Jezuitów zobaczą twier- 
dzenia, dalekie od ścisłości. 

Ot, chociażby ta niemiła awantura o. Wy 
sokańskiego, który prowadził agitację za nie- 
dopuszczeniem do szkoły języka polskiego, do 
nauczania religji, —— później zaś, starając się 

wyeofać z dość głośnej akcji, znalazł sprzy- 
mierzeńców pośród bezbożników i komunis- 
tów. Przygoda niemiła, — niemą dwóch zdań. 
„Oriens'* odrazu zaprzeczył w sposób jaknaj- 
bardziej kategoryczny, stwierdzając, że o. Wy- 
sokiński we wsiach Jarmmiewie i Dzierzkowi- 
ezach nigdy nie był i że cała ta historja jest 
„plotką““, puszezoną w obieg przez p. W. Jeś- 

mana. в 

Nie pomogło kategoryczne zapewnienie p. 
Jeśmana, że podane przez niego fakty są jak 
najścislejsze, — na łamach „Oriensu'* zaata- 
kowano go powtórnie, aby odwrócić uwagę od 
bohatera przygody. Wówczas w art. „Cel 
uświęca środza'* (Nr. 244) zarysowałem szeze 

gółowy przebieg zajścia, wymieniając imiona i 

nazwiska szeregu osób. z 
Zdawałoby się, sprawa została całkowicie 

wyczerpana. Ale gdzież tam! Ostatni zeszyt 
„Uriensu'* znów porusza tę sprawę. Jest mały 
postęp: oto redakcja przyznaje się, że popełni 
ła „jedną niešeislošė““, twierdząc, że o. Wyso- 
kiński nigdy nie był w Jarniewie i Dzierzko- 
wiezach. Owszem, bywał, ale nie w celu pro 
wadzenia agitacji przeciwpolskiej.... Po takiem 
oświadezeniu następują kapitalne rozważania, 
poprzedzone takiemi słowami: 

„Wróćmy do zarzucanej o. Wysokińskie- 
mu agitacji. Najpierw czem byłaby ona, gdy- 
by wogóle była?'*... 

Świetne to pytanie jest jakby echem docie 
kań naukowych w dawnej akademji jezuiekiej 
w Połocku. W akademji tej pisywano rozpra- 
wy doktorskie na taki np. temat: „Czy manna, 

spadająca z nieba, jednakowo smakowała К- 
dziom enotliwym, jak grzesznym ?*'... 

Trzeba więc było dłuższych rozważań na 

temat — czem byłaby agitacja o. Wysokiń- 
skiego, gdyby była, — aby stwierdzić, że ta 
agitacja jest .. plotką !.... 

„Mamy” nadal przekonanie — mówi (czy 
szezerze?) o. Urban; — oparte na zbadaniu, 
o ile się dało (!!), całej tej sprawy, że zarzu- 

«a się ową „agitację'* bezpodstawnie '*... 
" Nie wiemy, jakie „badania** prowadził 

ks. Urban, ale to jest pewne, że nie zaciekawił 
się, eo na ten temat może powiedzieć urząd 
starościński... A dlaczego nie zaciekawił się; — 

łatwo się domyśleć..... 
„Oriens'* jest niezawodnie bardzo poży- 

tecznym organem, gdyż w sposób jaskrawy 

dowodzi, jak niezdrowe są metody prowadze- 

nia akeji „unijnej: ', — jak dalekie są od idea- 

hi, a nieraz i od zwyczajów, powszechnie przy 

jętych w kulturalnem społeczeństwie. 
Jednem z bardzo przykrych zjawisk jest 

zdecydowana obrona i usprawiedliwianie wszy 

stkieh przekroczeń i potknięć, dokonanych 
przez „swoich** i szkalowanie „wrogów**. 

Jak zawzięcie broniono Deubnera, jak wy- 

<kwalano żydów  albertyńskich, którym tak 
przypadli do gustu ojcowie Jezuiei, — jak się 

broni o. Wysokińskiego, który bądź eo bądź 
popełnił wiele grubych nietaktów L 

Wszystko, co robią kapłani obrządku 

wschodniego i ich przyjaciele, jest cudowne, ja 
ne, jak słońce!... A wyobražmy sobie, že np. 

Deubner byłby sekretarzóm metropolity Dioni 
zego, i razem z nim wspólnie opracował książ- 
kę, — czy ojeowie Jezuici mówiliby wówczas 

0 „mieboraku““, który wskutek starganego zdro 

wia zaprzyjaźnił się z bolszewikami?.. Albo 
gdyby kapłan prawosławny zwalezał język pol 

ski w szkole? — czy nie wytkniętoby mu nie- 

Jojalności względem państwa... A już nie daj 

1 

Boże, gdyby nawet nie kapłan, lecz laik za- 
przyjaźnił się z żydami i ateistami i wcią 
gnął ich do akcji charakteru religijnego!.. 

Jednym wolno jest wszystko, bo stoją po 

nad prawem, — innym nie wolno nawet wyra- 
zić szczerego zdumienia z powodu niezwykłego 

postępowania „apostolow““. 

Dyplomacja ?.. Tak, właśnie: wyższa szta- 
ka dyplomatyczna, która w języku potocznym 
ma nazwę dobitną, ale bardzo brzydką!.. 

Do tych „dyplomatycznych'* posunięć na- 
i... uznanie (tak!) pod moim adresem ze 

względu na to, że ja „zrozumiałem i oceniłem 
dobrze** dzieło prof. Jasinowskiego na temat 
Wschodu i Zachodu. 

Ponieważ w swoich rozważaniach podkre- 
śliłem, że bez serdecznej, życzliwej atmosfery 
nie można poważnie mówić o akcji unijnej, — 
słowa moje zostały uzupełnione taką uwagą: 

„Jakie słuszne uwagi i jak wielka szkoda, 
że „Slowo““ w przeciągu kilku lat trwoniło ty- 
le energji na to, by na wytworzenie tej ser- 
decznej atmosfery względem akcji unijnej i 
współdziałania w niej wszystkich katolików 
nie dopuścić. Zasługą prof. Jasinowskiego po- 
zostanie to, że „Słowu'* i p. Ch. dopomógł do 
zorjentowania się, że źle się przysługiwali kui- 

turalnym zadaniom Polski'*.... 
Stosunek naszego pisma i mój osobiście 

do idei unijnej jest znany nie od dziś dnia. Z 
niego konsekwentnie wypływa krytyka metod, 
które należy uważać conajmniej za niewłaś- 

ciwe. 

Akcja unijna bez współdziałania całego 
społeczeństwa skazana jest na klęskę. Ale spo 

łeczeństwo może współdziałać tylko ucznceio- 
wo, uczucia zaś rozpali nie tyle idea, ile 

przedewszystkiem konkretne kroki, zmierzają- 
ee ku realizacji tej idei, - abstrakcja nie prze- 
mawia do wyobraźni tłumów. 

Czy można się spodziewać entuzjazmu 
tłumów, obserwujących taktykę kapłanów ob- 
rządku wschodniego... 

Ale poza taktyką jednostek, właśnie na 
podstawie dzieła prof. Jasinowskiego, — mo- 
żna twierdzić o fatalnem nieporozumieniu, na 
którem została oparta ogólna taktyka obrząd- 
ku. Różnice pomiędzy prawosławiem a katoli- 
eyzmem sięgają głębin psychiki, — ich Źródeł 
trzeba szukać, cofając się myślą wstecz o wie- 
le, wiele wieków. Stąd wniosek: aby prawosła 
wny stał się katolikiem, musi się do pewnego 

stopnia przeobrazić psychicznie. A to znowuż 

jest możliwe tylko pod wpływem ustawicznego 

oddziaływania otoczenia katoliekiego, albo ja- 
ko zasadniczy przełom duchowy, którego skut 
kiem będzie całkowite odrzucenie starych 
form. 

Pozostawienie prawosławnym, przechodzą 
cym na unję, wszystkich form liturgicznych, 

całego układu życia religijnego, nazwy na 
a jednocześne wymaganie od nieh, aby oni 
sposób bliżej nieokreślony stali się katolikami, 
— jest wielką niekonsekwenoją. 

    

   

Ta niekonsekwencja zaczyna graniezyć z 
absurdem, gdy się uprzytomni, że obrządek 
wschodni kultywuje formy prawosławia syno- 
dalnego, rosyjskiego, całkiem obcego na grun- 

cie polskim. 
Nietylko prawosławni ex-unici, ale pra- 

wosławni, odwiecznie należący do Cerkwi na 
ziemiach Rzeczypospolitej, — nie mogą uwa- 
żać form rosyjskich, ustalonych przez cara 
Piotra I, za formy tradycyjne. Właśnie prawo 
sławni obecnie świadomie odrzucają obce nale- 
ciałości, chociażby np. w postaci długich wło- 
sów kapłanów, wracając do tradycyj polskiej 
Cerkwi prawosławnej. I tyłko obrządek wscho 
dni uporczywie zaszezepia „katolikom'* tra- 
dycje rosyjskiego prawosławia. 

Praca ta jest skazana na niepowodzenie, 

— ma już kompletne niepowodzenie, którego 
jaskrawy obraz da nam statystyka wyznanio- 
wa, gdy zostaną pódsumowane wyniki ostat- 

niego spisu ludności. 
Popieranie podobnej pracy ze strony spo- 

łeczeństwa byłoby niepotrzebnem  marmowa- 

niem energji, która przyda się kiedyś, bo nie 

może być, aby idea unijna nie znałazła innych 
apostołów, mniej... „dyplematycznych'*... 

W. Charkiewicz. 
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WARSZAWA. PAT. — W związku z 
czynionemi nadal wysiłkami rządu  pol- 
skiego i Senatu w.m. Gdańska, by roz- 
wiązać całokształt spraw, istniejących 
pomiędzy Gdańskiem a Polską, przybył 
do Warszawy na dwudniowy pobyt dnia 
11i 12 grudnia prezydent Senatu p. 
Rauschning. Przedmiotem rozmów było 
przedewszystkiem stwierdzenie przesta- 
nek dła trwałej pacyfikacji stosunków 
między Gdańskiem a Polską. Pozatem 
wyjaśniono szereg spraw spornych, któ- 
re jeszcze dotychczas nie były załatwio- 
ne przez instancje Ligi Narodów. Roz- 

Ą "a drodze porozumienia polsko-gdańskiego 
mowy stwierdziły zgodność co do celu 
uregulowania stosunków gospodarczych 
w sposób odpowiadający interesom całe- 
go obszaru gospodarczego i celnego, 
uwzględniając przez zastosowanie właści 
wych środków specjalną strukturę wol- 
nego miasta. Rozmowy, które się odbyły, 
będą stanowiły podstawę. do rokowań 
rzeczoznawców, które wkrótce mają na- 
stąpić, a podczas których będą czynione 
usiłowania, by rozwiązać w obopólnem 
porozumieniu sprawy, które pozostały 
jeszcze otwarte. 

  

Otwarcie Reichstagu 
BERLIN. PAT. — Otwarcie i ukonsty- 

tuowanie się nowowybranego Reistagu odbyło 
się we wtorek 0 godzinie 15 w sali opery 

Krolla. 
Posiedzenie dzisiejsze trwało zaledwie S 

minut. W udekorowanej flagami III Rzeszy 

sali zebrało się 661 posłów — prawie wszyscy 
w mundurach szturmowców i stahlheimow- 
ców. Nieobecnego kanclerza Hitlera zastępo- 

wał minister Hess. W loży dyplomatycznej, 
obok przedstawicieli państw zagranicznych, 

zwracała uwagę obecność włoskiego podsekre- 
tarza stanu Suvichą. 

Posiedzenie otworzył premjer Goering. 
Na wniosek ministra Fricka Reichstag przez 
aklamację dokonał wyboru prezydjum. Na 
prezydenta obrany został Goering, na zastęp- 

  

ców — dotychczasowy prezydent sejmu pra- 
skiego Kerrl, dotychczasowy premjer bawar- 

ski Esser oraz pos. Stauss. Również przez 
aklamację Reichstag upoważnił Goeringa do 
wyznaczenia terminu, oraz porządku obrad 
następnego posiedzenia. 

*'Prezydent Goering, zamykając obrady, 

<zaznaczył, że wstrzymuje się cd wygłoszenia 
mowy programewej ze względu na nieobec- 

ność kanclerza Hitlera. Z okazji otwarcia 
Reichstagu, oabyły się we wtorek przed po- 
łudniem uroczyste nabożeństwa w tumie ewan 
gelickim, oraz w głównym kościele katolickim. 
Na nabożeństwie ewangelickiem obecny był 

prezydent Rzeszy Hindenburg, w nabożeń- 
stwie katolickiem wziął udział wicekanclerz 
Fapen. 

  

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia. 
Ksiegarnis Spoldz. Naucz. 
— uk Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM — 

ST. ŚWIĘCIA. 

Zwołanie posiedzenia komisji 
z:grenicznej 

WARSZAWA. PAT. Przewodniczący ko- 
misji spraw zagranicznych poseł Janusz Radzi- 
wiłł wystosował do członków komisji następu- 

jące zawiadomienie. 
Na żądanie pp. posłów Stanisława Stroń- 

skiego i tow., z powołaniem się na art. 76 

regulaminu obrad Sejmu, zwołuje posiedzenie 
komsji spraw zagranicznych ma dzień 15 
grudnia o godz. 17-tej 

Przewodniczący komisji J. Radziwiłł 

Pau! Boncour przyjedzie 
z rewizytą ` 

WARSZAWA. (Gel. wi.) Dowiadujemy 

się, że ambasador Liaroche, który był przyję- 

ty przez ministra Becka w czasie rozmowy 

swej, potwierdził pogłoskę, jaka ostatnio obie 

gła prasę, że francuski minister „spraw zagra 
nicznych Paul Boncour ma zamiar w czasie 

najbliższym złożyć rewizytę p. min. Beckowi. 

Dymisja min. Zauniusa 
RYGA. PAT. Donoszą z Kowna, że w dniu 

12 b. m. w ministerstwie spraw  żdgranicz- 
nych odbyła się konferencja z udziałeń po- 

sła litewskiego w Moskwie Baltruszajtisa, ро- 

sła w Londynie Sidzikauskasa oraz posła w 
Paryżu Klimasa. Na konferencji tej wymienieni 
posłowie w ostry sposób zaatakowali kieru- 

nek polityki ministra Zauniusa. Jak donoszą 
ze źródeł miarodajnych, konferencja ta wywo- 
lala wielkie wrażnie. Minister Zaunius w 
związku z tem podał się jakoby do dymisji. 

Obrady Komisji Budżetowej Seimu 
PRELIMINARZ SEJMU I SENATU 

WARSZAWA. PĄT. — W dniu 12 b.m. 
przed południem komisja budżetowa Sejmu 
przystąpiła do obrad nad preliminarzem bud- 
żetowym Sejmu i Senatu. 

«os. Wierzbicki referuje łącznie oba bud- 
żety. Z przytoczonych przez mówcę danych 

Sejmu, stwierdzając w konkluzji, że we 
wszystkich działach istnieje stała tendencja 
obniżania wydatków. Przechoaząc do omówie 
nia preliminarza Senatu, referent podkreśla, 
że wydatki na rok 1933 — 34 preliminowane 
są w wysokości 1.622.700 zł., t.j. o 36.417 zł. 
mniej niż w ubiegłym roku buazetowym i 26 
26,3'proc. mniej, niż w roku 1929 — 30 $ 1, 

porównawczych wynika, że w okresie ostat--t.j. wydatki na płace — i* to zarówno w dzia 

nich 6 lat suma wydatków stale się zmniej- 
sza, dochodząc do 6.040.450 złotych, prelimi- 
nowanych na rok 1934 — 35, t.j. o 30 proc. 
mniej, niż w roku 1929 — 30i o 124.275 zł. 
mniej niż w roku ubiegłym. Sprawozdawca 0- 
mawia szczegółowo kolejne pozycje wydatków 

le Sejmu jak i Senatu — ulegnie jeszcze pe- 
wnym zmianom po wejściu w życie nowej u- 

stawy uposażeniowej. Dokładne cyfry poda- 
ne będą przy 8-ciem czytaniu. Referent wno 
si o podwyższenie wydatków $ 1 Senatu 0 
6.550 złŁ przyczem sumę tę marszałek Senatu 

Tablica ku czci Ś. p. 

  

W ubiegłą niedzielę odbyła się uroczjy- 
stość odsłonięcia tablicy ku czci ś.p. Tadeusza 
Hołówki, wmurowanej w gmach Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych z inicjatywy Akademie 
kiego Oddziału Związku Strzeleckiego im. Ta- 
deusza Hołówki. W uroczystości wzięli udział 
oprócz rodziny ś.p. T. Hołówki członkowie 
rządu z p. premjerem  Jędrzejewiczem na 
czele, ambasador  Patek, przedstawiciele 
władz wojskowych z gen.  Orlicz-Dreszerem, 

  

Tadeusza Hoałówki 

weterani 1863 r., delegaci szeregu  organiza- 
cyj społecznych, przedstawiciele  organizacyj 
mniejszości narodowych ete. 

Na zdjęciu moment z uroczystości odsłonię 
cia tabliey.. Na lewo stoją m. in.: p. premjer 
Jędrzejewiez i minister spraw zagranicznych 
Beck. W owalu mecenas Franciszek Paschal- 
ski, prezes Zarządu Głównego Zw. Strzelec- 

kiego w chwili wygłaszania przemówienia. 
-   

  

Ruch rewolucyjny w Hiszpanii 
PARYŻ. PAT. Ruch rewolucyjny w Hiszpanji 

nie został jeszcze całkowicie opanowany. Z 

całego kraju dochodzą wiadomości, o licznych 
starciach, w których zginęło wiele osób. Z 
Madrytu donoszą, że ubiegiej nocy miały miej. 
sce rozruchy w Logrono. W miasteczku tem w 
czasie walk zabito 2 policjantów i ciężko ra- 
niono 11-tu, Ze strony rewolucjonistów  zgi- 
nęło 5 osób a kilkanaście zostało rannych. Do 
powyższych wypadków doszło w St. Vicente, 
gdzie rewolucjoniści poddali się, dopiero gdy 
lotnicy zbombardowali ich siedzibę. W Sara- 
gosie walka między rewolucjonistami a gwar- 
dją cywilną trwała kilka godzin. W walce tej 
zginęło 3 spiskowców, a kilkanaście osób zosta- 
ło poranionych. Z Gibraltaru donoszą, że re- 
wohucjoniści ostrzeliwali pociąg idący z Algezi- 
ras do Madrytu. Konwujujący pociąg  żoł- 
nierze dali satwę do rewolucjonistów, zabijając 
z nich 2. W: miejscowości Elvina spiskowcy pod 

palili kościół, aby Odwrócić uwagę policji od 
prochowni, w której zabrali kilkaset kilogra- 

mow materjałów wybuchowych. W czasie po- 
ścigu jeden rewolucjonista został zabty 4 
zaś rannych. W pobliżu miasta Leon doko- 
nano zamachu bombowego na tor kolejowy na 
kilka minut przed nadejściem pociągu pośpiesz- 
nego. Tyłko dzięki przytomności umysht ma- 
szynisty nie doszio do katastrofy, W miejsco- 
wości Tomino grupa rewOlucinistow prokla- 
mowała republikę komunistyczną, W miejsco- 

wości Elta podczas starcia rewolucjonistów 
z policją zabito jedią osobę. 9 osób jest cięż- 
ko rannych. 

PARYŻ. PAT. Wieczorem nadeszła z Ma- 
drytu wiadomość, że strajk powszechny po- 
woli wygasa. Większość robotników powróciła 
do pracy. Hiszpański minister. spraw wewnę- 
trznych oświadczył, że rewolucje syndykali- 

styczną można uważać za zakończoną. Kole- 
jarze zmuszeni wczoraj do strajku, powrócili 
do pracy. W Barcelonie również nastąpiło u- 
spokojenie. 2.000 robotników, którzy strajko- 
wali od 24 dni, powróciło do pracy. 

——————— 

Kapitaliści szwedzcy zablegają 

Q POZWOLENIE NA BUDOWĘ FABRY 

KI SAMOCHODÓW 

WARSZAWA. (tel. wł.) Według krążą- 
cych pogłosek kapitaliści szwedzcy czynią w 

Polsce starania 0 zezwolenie . uruchomienia 

fabryki samochodów, któraby produkowała 

samochody przystosowane do naszych wAa- 

runków drogowych. 

pokryje z innych pozycyj budżetowych, aby 
uniknąć zwiększenia globalnej sumy wydat- 
ków. 

Pos. Komarnieki (Str. Nar.) omawia 
sprawę nowego zaszeregowania pracownikow 
państwowych i w związku z tem niemożność 
ustalenia wydatków na uposażenia. Dalej prze 
chodzi do wypadku przywłaszczenia drobnej 
kwoty przez fumkcjonarjusza biura Sejmu i 

Senatu. Wreszcie porusza sprawę nierento- 

wności domu dla posłów i senatorów, mimo, 
że płacą oni za pokoje. RE 

W odpowiedzi dyrektor binra Sejmu dr. 
Dziadosz stwierdza, że funkcjonarjusz Fat- 
tus nie odegrywał nigdy żadnej roli politycz- 
nej; był inwalidą wojennym — о posuniętym 
rozstroju nerwowym. Wyrąk sądu, skazujący 
go na 2 lata sprawę załatwił. 

Komisja budżetowa Sejmu : przyjęła w 
drugiem czytaniu preliminarz budżetu sejmu 
i Senatu. 

BUDŻET MIN. POCZT I TELEGRAFÓW 

WARSZAWA. PAT. Na posiedzeniu po- 
południowem komisja budżetowa Sejmu roz- 
patrywała preliminarz budżetowy  Minister- 
stwa Poczt i Telegrafów. 

Na wstępie przemawiał minister poczt i 
telegrafów Kaliński, który scharakteryzował 
ogólny stan służby pocztowo-telegraficznej w 
Polsce. Mówca stwierdził, że w rozwoju urzą- 
dzeń pocztowo-telegraficznych Polska zajmu- 
je jedno z miejsc pośrednich wśród państw 
europejskich. W bieżącym roku budżetowym 
czynione były dalsze wysiłki nad usprawnie- 
niem przedsiębiorstwa w związku z zachowa: 
niem ścisłej granicy dochodów i przy stałej 
kompresji wydatków kosumcyjnych. Pod tym 
kątem widzenia dokonywane były niezbędne 
inwestycje w dziedzinie automatyzacji i roz- 
budowy sieci telefonicznych miejskich i mię- 

dzymiastowych. - - 

Dalsze wysiłki szły po linji rozszerzenia 
" działalności przedsiębiorstwa i uproszczenia 

manipulacji. Mimo pewnego spadku obrotów 
pocztowych, ilość placówek została utrzyma- 
na. Nowelizacja ustawy o. poczcie pozwala na 
eksploatację nowych działów służby, i to za- 
równo w obronie wewnętrznym jak i z za- 
granicą. Dłuższy ustęp przemówienia p. mini- 
ster poświęcił sprawie radjofonji, której stan 
do niedawna budził poważne obawy. Mini- 
ster zaznaczył, że s-ka rolskie Radjo wyka- 
zała dużo talentu organizacyjnego, ale po 

przedłużeniu koncesji nieco zmniejszyła dba- 
łość o rozwój radjofonji, skutkiem czego Pol- 
ska znalazła się na 17-tem miejscu wśród 
państw europejskich, nie dochodząc nawet do 
10 abonentów radja na tysiąc mieszkańców. 
Szereg ostatnich zarządzeń w tej dziedzinie 
spowoduje niewątpliwie poprawę. Już w cią- 
gu dwóch ostatnich miesięcy zdołano odrobić 
spadek ilości abonentów od grudnia ub. roku. 
W dalszym ciagu przemówienia minister za- 
znaczył, że Ministerstwo nie pomijało nigdy 

postulatów życia gospodarczego w polityce 
taryfowej, jakkolwiek w pełni tych postula- 
tów uwzględnić się nie da. Przechodząc do 

sprawy zniżki opłat pocztowych, p. minister 
zaznaczył, że zagadnienie to należy rozwiązy- 
wać ewolucyjnie, po przeprowadzeniu analizy 

stawek taryfowych. Pewne opłaty jak np. li- 

stów i' kart pocztowych, są dość wysokie, 
lecz zniżka tych stawek bez rozwinięcia ru- 
chu masowego w innych działach mogłaby 
wywołać spadek wpływów. Momentem. decy- 

dującym będzie stwierdzenie, czy spadek wpły 
wów nie naruszy gospodarki finansowej przed 
siębiorstwa i nie zmusi do redukcji ilości 

ani urzędów, ani. urzędników. Omawiając 
preliminarz na rok przyszły, minister podkre- 
Ślił realne ujęcie budżetu. Wydatki są niż- 
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TELEGRAMY 
ŻYCZENIA W DNIU IMIENIN P. MAR- 

SZAŁKOWEJ PIŁSUDSKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 12 b.n. 
z okazji imienin pani Marszałkowej Aieksan- 
dry Piłsudskiej w godzinach przedpołudnio- 
wych przybyło do Belwederu szereg delegaeyj 
dziatwy ze szkół powszechnych, przedszkoli, 
oraz delegacyj wielu instytucyj i placówek 
społecznych, celem złożenia życzeń i podzię- 
kowania za troski i starania, położone przez 
Dostojną Solenizantkę w pracy społecznej. 

O godzinie 16 złożył życzenia pani mar-- 
szałkowej Aleksandrze Piłsudskiej p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z małżonką. W godzi- 
nach popołudniowych składali życzenia p. pre 
mjer Jędrzejewicz z małżonką, p.p. marszał- 
kowie Sejmu i Senatu, p.p. ministrowie, pre- 
zes N.I.K. gen. dr. Krzemieński, ks. biskap 
polowy Gawlina, wielu wyższych wojskowych, 
oraz szereg wybitnych osobistości ze świata | 
politycznego, oraz liezni przedstawiciełe i 
przedstawicielki instytucyj i towarzystw, w 
których pracuje pani marszałkowa Piłsudska. 

PUŁK. STACHIEWICZ DOWÓDCĄ 
7 DYW. PIECHOTY 

WARSZAWA. (tel. wł.). Dowódca 7 dy- 
wizji piechoty gen. brygady Mieczysław Dąb- 
kowski na własne żądanie dekretem Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej przeniesiony został 
w stan spoczynku. Na jego miejsce mianowa- 
ny został płk. dypl. Wacław Stachiewicz, to- 
tychczasowy dowódca piechoty dywizyjnej 
1-szej Dywizji Piechoty Legjonów. 

W związku z przeniesieniem w stan spo- 
czynku generała Dąbkowskiego, Marszałek 
Piłsudski wyraził generałowi Daąbkowskiemu 
swoje uznanie, oraz podziękowanie za pracę 
dla Polski. 

NOWY ATTACHE WOJSKOWY 
SOWIETÓW 

WARSZAWA. (tel. wi.) Wczoraj wieczo- 
rem przybył do Warszawy nowomianowany 
attache wojskowy sowiecki Siemionow, który 
dotąd zajmował analogiczne stanowisko w Ko- 
wnie. Siemionow jest w randze geuerała. Do- 
tychczasowy attache Lepin został odwołany 
do Moskwy. 

CENTRALE ZŁECEŃ 

WARSZAWA. (tel. wł.) Już w najbliż- 
szym czasie w większych  centralach telefo- 
nicznych w Polsce, będzie wprowadzona spe- 
cjalna obsługa abonentów za pomocą t. zw. 
centrali zleceń. Według tej inowacji abonent 
korzystający z usług centrali, będzie mógł żą- 
dać aby centrala zleceń w czasie jego nieo- 
becności w domu udziełałaby zgłaszającym się 
na jego telefon zleconych wiadomości i od- 
wrotnie przyjmowałaby dlań wszelkie zle- 
cenia. 

Pozatem centrala zleceń będzie mogła bu- 
dzić abonentów telefonicznie w oznaczonych 
godzinach. 

WATYKAN ZAKUPUJE ZŁOTO 

WARSZAWA (tel. wł) Z Londynu 
donoszą, że Watykan polecił zakupić na ryn- 
ku londyńskim większe ilości złota. Większa 
część sum, które wpłynęły z okazji Roku Świę 
tego ma być ulokowana w sztabach złota. 

ZGON B. PREMJERA A. SVEHŁA 

PRAGA. PAT. — W dniu 12 b.m. po 
południu zmarł ta Antoni Svehla, były pre- 
zes rady ministrów w latach 1922 — 1928, 
przywódca stronnictwa agrarjuszy. Ś.p. Bve- 
hla urodził się w 1873 roku, pochodził z ro- 
dziny włościańskiej. Od wczesnej młodości 
poświęcił się, po ukończeniu studjów, "pracy 
politycznej w łonie stronnietwa  agrarjuszy. 
Podezas wojny, jako przywódca  agrarjuszy, 

stanął na  ezele akcji  niepodległościowej. 
Zmarły był jednym z najbardziej popularnych 
polityków czeskich. 

SPOTKANIE MINISTRÓW  BENESZA 

1 TITULESCU 

KOSZYCE. PAT. — Komunikat ofiejal- 
ny o spotkamiu ministrów Benesza i Titule- 
seu głosi, że obaj ministrowie, omówiwszy 
wyniki podróży 'Titulesea do Bofji, Aten i 
Ankary i zbadawszy obecną. sytnację mię- 
dzynarodową, stwierdzili ponownie zgodność 
poglądów na absolutną nienaruszalność paktu 
Ligi Narodów, w jego obeenem brzmieniu. 

WIEDEŃ PAT. — Przybył tu runrański 
minister Tituleseu. Odbył on dłuższą konfe- 
reneję z posłami czechosłowackim i  jugosło- 
wiańskim, wieczorem zaś' odjechał do Szwaj- 
carji. й 

ZMARŁ SYN TOŁSTOJA 

NEW HAVEN. (stan Connectieut) PAT. . 
Zmarł tu w wieku lat 68, hr. Ilja Tołstoj, syn 
sławnego pisarza Lwa Tołstoja. | 

S Ni 5 1217 

sze o 26 miljonėw od preliminowanych na 
rok bieżący. > 

W dyskusji zabrał głos pos. Kornecki 
ze Str. Nar. Mówca przyznaje, że w ostat- 

niem -siedmialeciu zaznaczył się w Polsce nie- 
wątpliwy postęp w wielu działach gospodarki 

pocztowej. Ponieważ jednak daje się zaob- 
serwować spadek ruchu pocztowego, mówca 
opowiada się za rewizją taryfy pocztowej, za 
obniżeniem jej i przystosowaniem do zdol- 
ności płatniczej konsumenta. Mówca apeluje 
do ministra, aby zwrócił uwagę na pogłoski o 
rzekomej cenzurze listów. gz = 

Po przyjęciu preliminarza budżetowego 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów posiedzenie 
komisji zakończono. 3 0
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wszędzie, w Warszawie zaś szczególnie, spra- 
wę powojennych pomników. Przed wojną wy- 

stawienie pomnika było czynem wielkiej war- 
tosei kulturalnej, zdarzeniem w życiu narodo- 

wem. Wystawiano pomniki gorsze i lepsze, ale 
nawet najmniej doskonałe były wynikiem dłuż 

szych rozważań i większego wystku twórczej 
inwencji. Im dalej w przeszłość, tem lepsze 
mamy pomniui, choć, zdawałoby się, powinno 
być odwrotnie. 

Epoka przedrozbiorowa zostawiła stolicy 

szlachetny spadek. Z dumą możemy  stwiect- 
dzić, że nawet w okresie rozbiorów powsta- 
wały w Warszawie rzeczy szlachetne, jakkol- 

wiek niezawsze doskonałe. Pozostały nam 
przedewszystkiem pomniki. Jest ich mało, 

ale te, które dotrwały do naszych czasów, 

świadczą dobrze o przeszłości. (Czy możemy 
się skarżyć na kolumnę Zygmunta, na pomnik 
Kopernika, Poniatowskiego. Ba! navei Mic- 
kiewicz, który powstał w tak smutnych wa- 

runkach jest pomimo wszystkie zarznis kry- 

tyki budowlą monumentalną, wyrazem tej nie- 
szczęśliwej architektury, która pomimo wszyst 

"ko nie zmaltretowała wieszcza. Wazięczna 
statua Matki Bożej na intencję odsieczy wie 

deńskiej, rzecz bez pretensji, nie zgrzyta w 
otoczeniu, nie narzuca się nikomu. 

I oto na tle tej przeszłości pod eoraz wię- 

kszy i patetyczniejszy hałas artystów, narze- 
kających na dawne „knoty““ i wychwalają- 
cych swoje arcydzieła, powstają pomniki — 

dziwolągi. 

Zadaniem monumentalnego rzeźbiarza 

jest wyciągnąć charakter z powierzchowno- 
ści człowieka, nie zmuszając go do cyrko- 

wych manifestacyj na rzecz tłumu. W rzad- 

kich wypadkach wybitne talenty umieją po- 
godzić jakiś mocniejszy ruch z wyrazem. Pła 

' skorzežba jako czytnik podrzędny może sobie 

raczej pozwolić na to, ze względu na mocne 

ozarcie jakie jej daje tło w materjale. Apa- 

rat fotograficzny zdemoralizował rzezba. Wy- 
łapał tyle wypadkowych pozycyj ruchr, dał 

tyle możliwości, zasugerował częściowo axry- 

stów. 
I oto powstaje jako pierwszy przykład - 

zniekształcenia rzeźby statua tańczącego РОМ 
pborczyka na Powiślu. Jest to pomnik pole- 

głych. Chyba jakaś stypa na Pokrowy w pier. 

wszą niedzielę po Wielkiejnocy. Któż ośmieli 

się tańczyć na grobie poległych. Cóż za profa- 
nacja. A. fel 

Biedny Dowborczyk. Musi stać w tak nie 

wygodnej pozycji pewnie z kilkaset lat. Na 
paluszkach ze sztandarem w podniesionej dło 
ni. Któżby to wytrzymał. 

Nieco dalej, w zielonym gaiku po drugiej 
stronie Wisły pląsa na cokole panienka w 
combinaisonie. Rączki do góry, chasse', croi- 
se“, Mimi Finfan. Naturalistyczne ciałko, 

. przybrudzone już nieco przez deszcze, robi 

wrażenie reklamy jakiegoś monumentalnego 
dancingu, który tu prawdopodobnie mieścił 

się w zamierzchłych czasach. Złośliwi twier- 

dzą, że jest to poprostu składany odlew z ży- 
wego modela. Wszystko raczej przemawia za 

tem. Ale cóż to za sztuka odlać po kawałku 
żywą babę w gipsie. 

Pomysłowi rzeźbiarze z nieprawdziwego 
zdarzenia szczególnie upodobali sobie motywy 
patrjotyczne. O pomnikach Marszałka Piłsud- 
skiego, będących przeważnie artystycznym kry 
minałem, nawet wspominać się nie chce. Pozo- 
stają pomysły coraz dziwaczniejsze, a zawsze 
— wzniosłe. 

Istniał n/p taki plan urządzenia Placu 
Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. 

Zaprojektowano go zupełnie osobliwie, 

Pośrodku miał stanąć wielki stumetrowy obe- 
lisk czy też kolumna z wielką monstracją w 
kształcie krzyża na szczycie. W monstrancji 

ampułka, a w ampułce, zgadnijcie co? Krew 
żołnierzy poległych pod Osowem. 

Tak się żeruje na patrjotyźmie. 

Dawniej wystawianie pomnika było spri- 
wą ogółu, — dziś — jakiegoś komitetu, który 
na własną rękę urządza obchód „ku czei'* i 

„z okazji'*, włączając de programu obchodu 
wystawienie pomnika, obstalowanego u rzeź- 
biarza, który się przyjaźni z członkami prezy 
djum. 

Znany jest sposób w jaki Szopen zawę- 
drował do Łazienek. Fakt, który nie potrze- 
buje komentarzy. W ten sam sposób Chry- 
stus Król stanie na placu Zbawiciela, Józef 

       
   

Wszelkie muzea i wystawy można zwie- 
dzać w kapeluszu na głowie; nawet watykań- 
skie, z wyjątkiem oczywista kaplicy Sykstyń- 
skiej, do której zstępując każdy turysta od- 
ruchowo odsłania głowę. A jednak już w 
przedsionku wystawy faszystowskiej zwróci 
zwiedzającemu uwagę wartownik: 

— (appello, signore! Kapelusz, panie. 
Tu trzeba zdejmować kapelusze. I nie- 

tyłko' zapewne dlatego, że w środku gmachu 
znajduje się miejsce, do którego wchodząc 
każdy odruchowo odsłoniłby głowę. Miejsee 

to nazywa się Sacrario dei Martiri — Przy- 
bytek Męczenników. Nie. Trzeba chodzić po 
wystawie faszystowskiej jak w kościele: nie 

ulega wątpliwości, że taki nastrój musi zgod- 
nie z intencjami organizatorów, wywoływać 
wystawa. Musi — oto odpowiedni wyraz. Jak 
rozkaz. Ale niektóre jej działy i bez przy- 
musu, spontanicznie podnoszą, odurzają i 
nawet egzaltują widza. 

Wystawa nosi nazwę „Mostra della Rivo- 
łuzione Fascista''. Mieści się przy via Na- 
zionale w budynku starym, przeznaczonym 
do wystaw w ogólności. Zzewnątrz przerobio- 
no go, przysłoniwszy dawny secesyjny fron- 

ton modernistycznym blokiem w kolorze bru- 
natno-czerwonym. Kształtem czterech kolumu 

wmurowano we fronton olbrzymie, połyskują 
ce czarną. blachą fasces, z wetkniętemi u 
szezytu toporami, których forma jest geome- 

tryeznie uproszczona. Z prawej strony, nad 
jednem z wejść, góruje ogromna X — dzie- 
sięciolecie faszyzmu. Wzdłuż portalów biegnie 
błyszezący, wielki napis. Tym sposobem, sta- 
ry gmach przeobraził się zupełnie: nabrał wy- 

glądu nowoczesnego, a może i przyszłościo- 

wego, stał się futurystyczny. Nie można je- 
dnak powiedzieć, by jego architektura wpa- 

TROKI 
I, TROKi POD WZGLĘDEM TURYSTY- 

CZNYM I GOSPODARCZYM 

Troki, są obecnie ośrodkiem turystyki i 
sportów wodnych. W sezonie letnim zjeżdża 
do Trok b. wiele wycieczek, turystów, gości 
zagranicznych, dostojników państwa. Rok ro- 
cznie odbywają się reprezentacyjne wszech- 
polskie regaty wioślarskie ostatnio z udziałem 
Łotwy i przeszło tysięcznej rzeszy publiczno. 
ści. Każda prawie wycieczka,  przyjeżdżają- 
ca do Wilna, odwiedza Troki. Troki po 
wojnie «z roku na rok coraz bardziej upa- 
dają gospodarczo, gdyż uprawa ogórków 
caraz mnej opłaca się wobec konkurencji, zaś 
ludność o bardzo niskiej kulturze nie jest 
zdolna do samodzielnej inicjatywy i wysiłków 
w zdobywaniu nowych warszatów pracy. — 
Obecnie można Śmiało powiedzieć 80 proc. lud_ 
ności cierpi niedostatek, nędzę i głód.  je- 
dynie dzięki organizacjom _ społecznym  u- 
daje się jako tako ubrać i dożywić głodujące 
dzieci. 

Ludność Trok należy podnieść na wyższy 
szczebel kultury tak, aby zdołała wziąć udzia! 
w akcji ietniskowej, turystycznej i innych i 
czerpać środki do życia z tej dziedziny pracy. 
Dotychczas wycieczki i poszczególni turyści 
spędzają w Trokach po parę tylko godzin, albo 
korzystają z kulturalnych urządzeń Seminarjum 
(wycieczki szkolne, zawodnicy regat, obozy 
harcerskie, — ostatnio: w b. sezonie kolonia 
młodzieży szkół średnich z Wilna w czasie fe- 
ryj zimowych). 

* *Letnisk w' Trokach niema. — Akcja kwate- 
runkową letniskową zajęło się Kolo Miłośników 
Trok. P T. Kraj. ma jednak b. wiele trudności 
wobec kryzysu i b. niskiej kultury mieszkańców 
Trok. — Praca musi być rozłożona na szereg 
lat. Po przyzwyciężeniu tych trudności Troki 
staną się pierwszorzędną miejscowością letni- 
skową, wypoczynkową miejscowością „weeck- 
end'ów' dla Wilna. 

Samorząd miejski w Trokach nie wykazał 
dotychczas żadnej inicjatywy ani starań w kie- 
runku wykorzystania Trok pod względem  tu- 
rystycznym i letniskowym dia podniesienia sta- 
nu gospodarczego miasta. — Mamy nadzieję, że 
nowe wybory dadzą inny samorząd, który po- 
trafili dźwignąć gospodarczo Troki. 

W najbliższym sezonie letnim ma być 
uruchomiony przystanek kołejowy w Starych 
Trokach pod nazwą „Troki*, odległy o nieca- 
łe 4 klm. od N. Trok, — co wzmoże ruch tu- 
tystyczny. 3 

+ 'Obozy harcerskie mają wspaniałe, dogodne 
tereńy na wyspach. r 8 

H. OBECNA SYTUACJA TROK WOBEC 
LIKWIiDACJi SEMINARJUM 

„Przed 10 laty, gdy nie było szkoły śred- 
niej i wojska «w Trokach, Troki były dziurą 
zabitą deskami od świata. Dzięki Seminarjum, 
jako kulturałnemu ośrodkowi, zaczął rozwijać 
ruch turystyczny. : + 

Obecnie Seminarjum likwiduje się wobec 
nowej ustawy szkolnej. Dwa kursy pierwszy i 
drugi już są skasowane. Dotychczas niewiado- 
mo, czy będzie jakaś szkoła średnia na miej- 
scu Seminarjum. * 

Jest dwa projekty utworzyć szkołę zawo- 
dową średnią ewentualnie czteroklasowe gim- 
nazjum ogólnokształcącego typu. 

Szkoła zawodowa średnia niema szans 
powodzenia, gdyż 1) komisja Min. W. R. 
1 О. P. stwierdziła, że niema w Trokach od- 
powiednich warunków na szkołę rolniczą ewent. 
ogrodniczą, 2) ludność i miasto nie mają środ- 
ków na kosztowną szkołę zawodową, 3) frek- 
wencja miejscowej młodzieży będzie niewystar- 
zająca, zaś przyjezdnego elementu nie bę- 
dzie, gdyż już w Wilnie jest dobrze zorganizo- 
wana szkoła ogrodnicza. : 

Nadzwyczaj uboga ludność o bardzo niskiej 
kulturze narazie potrzebuje niższej szkoły za- 
wodowej, gdyż w Trokach niema wykwalifiko- 
wanych rzemieślników, — co przy rozwijającym 
się ruchu ietniskowo - turyst. jest niezbędne. 

RACJĘ BYTU W TROKACH MA JEDYNIE 

SZKOŁA ŚREDNIA OGÓLNO - KSZTAŁCĄ- 

CA — GIMNAZJUM -Z INTERNATEM 

Taka szkoła nietylko ma doskonałe wa- 
runki do pracy wskutek oderwania się od 

Ignacy Kraszewski będzie gapić się na pa- 
pienki od świętej Jadwigi, Kiliński przysią- 
dzie na armacie, a przyszłe pokolenia będą 
się tylko dziwiły: 

5 R Co za odwagę mieli jednak nasi ojco- 
wie 

W Wilnie w sposób zgoła nieoczekiwany 
stanął nad Wilją drewniany Miekiewiez, — 
w podobny sposób omal nie stanął rzeźbiony 
przez małarza Witold, — a i trwały pomnik 
Mickiewicza stanie w warunkach, dawniej nie 
znanych..., Lector 

dia dysonansem w szeregi kamienic na via 
Nazionale, kamienic o pałacowych tradycjach. 
Naturalnie, że gmach ściągnie uwagę przechod 
nia, że krzyczy i przywołuje: w tym eeiu 
urządzono go przecie. Wszelako dwa kolory, 
które złożyły się na jego fizjognomję, są spo- 

kojńe, nawet posępne. Jest monumentalny — 
to wszystko. "1 kolosalny. Wiodą do niego 
stopnie, po których krocząe, czuje się eoraż 
bardziej swoją znikomość; dziesięciu zaś żoł- 

nie u stóp olbrzymich fasces, wydaje się la- 
leczkami wobec potęgi czerwono-czarnego 
frontonu. 

Wnętrze, obejmujące . dwa piętra, Iśni 
się, barwi i jaśnieje. 'To efekt metalów bły- 
szezących, z których wykonane są poręcze, 
balustrady i ozdoby; efekt czerwonych chod 
ników, których miękkość tłumi kroki; efekt 

wreszcie światła elektrycznego, całą skalą 
tonacyj zmieniającego poszczególne sale: od 
olśnienia do fjoletowego i lazurowego misty- 
cyzmu. Przewodnik po wystawie, charaktery- 
zując jeden z jej działów, pisze, że atmosfera 

jego jest „suggestiva'*, O tę sugestywnošė, 
uzyskiwaną różnemi sposobami chodzi. Wy- 

stawa powinna zaczarować i hipnotyzowaź: 
operowanie światłem i kolorem jest tu wła-- 
Śnie sposobem w zaczarowywaniu. Można za: 
uważyć, że to sposób naiwny. A jednak widz 
ulega mu bezwiednie, poddaje się magji świa- 
teł i cieni, blasku i kolorów. Niemniej wa- 
žnym czynnikiem opanowania widza jest ol- 
bnzymiość rzeczy oglądanych: wielkie posągi 
króla i Mussoliniego, kolosalne  powiększe- 
nia fotografij, rozmiary sal wogóle, wyso- 
kość sufitów; doniosłą również rolę odgrywa 
montażowe urządzenie wystawy: jest to hi- 

storyczny faktomontaż. Skonstruowano 0 

nierży z karabinami, ezuwających nieustan- 

zgiełku wielkich miast, ale też zawsze będzie 
bardzo poważną placówką społeczną, oddziału- 
jacą na otoczenie i kształcącą obywatelsko 0- 
swych 'wychowanków. Dowodem tego jest 
zakres pracy obecnego Seminarjum. 

Ii. PRACA W SEMINARJUM 

Państw. Semnarjum Naucz. w Trokach zo- 
stało zorganizowane w 1924 r. W ub. r. upływa 
10 lat pracy pod jednem kierownictwem i pra- 
wie z tym samym zapałem nauczycielskim; po- 
wstało Seminarjum z ruin powojennych. Przy 
Seminarjum istnieje internat i sześcioklasowa 
szkoła ćwiczeń. W internacie przebywa 85 proc. 
i więcej młodzieży szkolnej, miejscowa mło- 
dzież z Trok spędza dobrowolnie popołudnia 
w internace, Całe życie pozaszkolne koncen- 
truje się głównie w t. zw. głównym internacie 
„Centrali“, gdzie młodzież wspólnie jada 2 
nauczycielstwem, odrabia lekcje, ma czytelnię, 
radjo, bibljotekę, fortepjan, organizuje zabawy, 
przedstawienia, koncerty, zbiera zebrania wal- 
ne samorządu „Ogniwo”, oraz poszczególnych 
kół „Ogniwa”. Pozatem miodzież dzieli 

zamieszkuje oddzielnie domki w pobliżu głów- 
nego internatu na czele z wychowawczynią - 
nauczycielką. Te domki tworzą pewne ogniska 
wychowawcze odrębne, indywidualne, 
zależne od osobowości nauczyciela i grupy, 
współżycie zbliżone do życia rodzinnego. — 
Utrzymanie porządku w domkach i centrali nale- 
ży do samorządu młodzieży, służba obsługuje 
tylko kuchnię. 

Organizacja samorządowa uczniowska 
składa się z szeregu autonomicznych kół 
zjednoczonych w Radzie Delegatów Kół — na 
czele Semin. — Zarząd Główny. Walne ze- 
brania samorz. odbywają się co miesiąc: na 
nich omawia się działalność poszcz. kół, spra- 
wy aktualne, wychowawcze i inne. 

Koła samorządu „Ogniwo* są następujące: 
1. Samorządy poszczególnych klas dbają o 

organizację pracy szkolnej naukowej — stronę 
wychowaw. Klasy jako zespołu estetykę pra- 
cowni etc. 

2. Samorządy domkowe: sprawy gospodar- 
czo — organizacyjne, wychowawcze. 

3. Samorząd głównego internatu zajmuje się 
organizacją pracy większego zespołu przy 
sprzątaniu, celowy podział pracy (w ciągu go- 
dziny dokładne sobotnie uprzątnięcie całego du- 
żego lokalu przez kilkadziesiąt osób, — co- 
dzienny porządek. 

4. Harcerstwo obejmuje większość młodzie- 
ży, oprócz pracy na zbiórkach bierze najczyh- 
niejszy kierowniczy udział w pracach samo- 
rządu — (istneje żeńsk. hufiec trocki ną czele 
z komendantką haremistrzynią — dyrektorką Se- 
minarjum). 

5. Sodalicja marjańska ma za główne za- 
danie wyrobienie samokrytycyzmu w pracy 
wewnętrznej. 

6. Kolo Polonistyczne — zapoznanie'się z 
najwartościowszą literaturą współczesną, reg- 

jonalizm w literaturze: ilustrowane przedstawie- 
niami, pokazami. 

T. Kolo meteorologiczne ma stację I rzędu 
zainstalowaną przez U. $. B. — Obecnie p. 
prof. jantzen wydał broszurkę p. t. „sprawo- 
Ee z pracy Stacji meteorologicznej w Tro- 

ch“. 
8. Koło fotograficzne posiada już parę ty- 

sięcy zdjęć z okolic Trok, z dorocznych wy- 
cieczek każdego kursu po Polsce, z życia szkol. 
nego: 

9. Koło radjowe — umiejętność skonstru- 
owania radja dyżury przy radjo świetlicowem i 
ogłaszanie ciekawych audycyj. 

10. Spółdzielnia — skiepik uczniowski. 
11. Koło obchodowe. 
12. Dożywianie ptaków. 
13. Szpitalik inne. 
Młodzież Semin. daje 5, 6 i więcej przed. 

staweń rocznie @а ludności miasteczka, bie- 
rze najczynniejszy udział w obchodach i uroczy- 
stościach publicznych. 

Stale we czwartki od godz. 12 w poł. cała 
młodzież słucha koncertu symfonicznego orkie- 
stry Filharmonji Warsz. s 

Grupami młodzież robi wypady do okoli- 
cznych wsi, gdzie organizuje obchody, uroczy- 
stošci į zabawy ” 

Cała młodzież uprawia sporty: żeglarstwo, 
wioślarstwo (razowe łodzie), kolarstwo, narciar_. 
stwo, łyżwiarstwo i inne. W czasie pobytu w 
Semin. młodzież rok rocznie odbywa dłuższe 
dwutygodniowe wycieczki po Polsce za pie- 
niędzy internatowe (oszczędności gospod.). 

„Poza obowiązującemi godzinami pracy obo- 
wiązkowej młodzież ma zupełną swobodę, 
którą głównie zużytkowuje na pracę samorzą- 
dową i społeczną  przejawiając wiele samo- 
dzielności i inicjatywy. 

: z tego zakresu pracy młodzieży  semina- 
ryjnej wnioskować można tak o intensywno- 
ści życia wewnętrznego szkoły, jak i o wielkiem 
oddziaływaniu szkoły na społeczeństwo. 

Seminarjum nauczycielskie w Trokach jest 
bardzo poważną placówką kulturalną; to też 
po likwidacji tej szkoły stanowczo powinna po- 
wstać inna,  któraby nadał kultywowała do- 
tychczasowe tradycje. A. A. 

klada się w sposób następujący: wystawa 

osiemnastu sał dolnego piętra i edmiu gó! 
nego; obejmują one epokę dziejów Italji od 
roku 1914 do chwili obeencj; każda sala po- 
święcona jest pewnemu wydarzenin historycz- 
nemu lub pewnemu okresowi; wydarzenia 
unaocznione zostały zapomocą ilustracyj, fo- 
tografij, dokumentów, czasopism, wykresów, 
map i t.p. — wszystko to w odpowiednich 
zestawieniach, umiejętnie zmontowane w wiel 

      
  

  

  

  

kie obrazy, umiejętnie i „Sugestywnie““ 

świetlone. Przechodzi się z sali do sali, czyli 
о- 

z jednego okresu do drugiego, odbywa się 
marsz przez kilkanaście lat historji Italji, i 
marsz ten zakończyć wypada w „Sala docu- 
mentaria del Duce““ i w „Sacrario dei Mar- 

tiri''. Trudno o montaż faktów bardziej 
przemyślany i planowy. Ale musimy przy- 
znać, że jest na co patrzeć, Musimy także 
stwierdzić, że artystyczna strona montażu 

się 5 
na grupy dowolnie dobrane po 20 — 25 osób 1 ' 

z stoi na wysokim poziomie. 

  

Niniejszym motywem 

za wyborem towa:zyswa nb'zpieczeń 

z szeieg. i inych, jest jego stan finansowy, 

  

Aktywa Tow. The 

Co Ltd. wynoszą podług parytetu 

rzemawiającym 

rudentiał Assurance 

prawie 11 i pół miljarda zł. 

a suma wypłaconych odszkodowań — 

przeszło 17 i pół miljarda zł. 
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Kałastrcfa samochodowa koło Poznania 
POZNAŃ. PAT. — Na szosie pod Swa- 

rzędzem w pobliżu Poznania wydarzyła się 
katastrofa samochoaowa, w której zginęła je- 

dna osoba. Szosą tą jechał w kierunku Po- 
znania samochód ciężarowy, należący do D. 
kuczyńskiego ze Zgierza, naładowany towa- 

rami włókienniczemi. Niedaleko od Swarzę- 
dza szofer samochodu stracił panowanie nad 

maszyną wskutek zepsucia się kierownicy i 

wjechał na przydrożne drzewo. Samochód 
stoczył się do rowu rozbijając się doszczętnie. 
Szofer wyrzucony został na ziemię i ocalał, 

zaś konwojujący towar właściciel samochodu 
Kuczyński wyskoczył z wozu tak nieszczęśli- 
wie, że rozbił sobie głowę i. wskutek tego 
wkrótce zmari. 

5trój powodem napadu 
WARSZAWA. (tel. wł.) Od kilku dni 

w centrum Warszawy zauważono Kolportera 
jakiegoś pisma antyżydowskiego, ubranego w 
mundur łudząco przypominający mundur hi- 

tlerowców. Widok tak ubranego sprzedawcy 

  

wywoływał wśród przechodniów żydów  hie- 
miłe wrażenie. Wczoraj wieczorem kolporter 
ów zjawił się na ulicy Grzybowskiej i tu zo- 
stał napadnięty przez kilkunastu tragarzy ży- 
dów, którzy go mocno poturbowali. i 

Wędrujące perły 
W przeciągu jednej nocy rozegrał się wo 

kół siedemnastu pereł prawdziwy romans kry- 

minalny, napisany przez samo życie. O przy- 

godach, jakich jej perły doznały owej nocy, 
dowiedziała się ich właścicielka dopiero na-- 
zajutrz rano, gdy już znowu znalazły się w 

jej posiadaniu. 

Miss Coventy, bogata Angielka, zatrzy- 

mała się w jednym z hoteli w Batawji. Po 
południu wyjechała na spacer w okolice mia- 

sta. Siedemnaście swych pięxnych, nieopra- 
wionych pereł złożyła wraz z innemi drogoce- 
nościami de szkatułki. 

Służący hotelowy, tubylec zauważył per- 

ły w chwili, gdy. Miss Coventy otwierała swój 

WARSZAWA W ZIMOWEJ SZĄCIE 

  

Zimowa szata zmienia nieraz do niepoznania 
wygląd miasta. Oto widok, który wprowa- 

dzić może w zakłopotanie najlepszych znaw 
ców Warszawy. Przedstawia on siedzibę war 
szawskiego Tow. Cyklistów na Dynasach w 

pięknem obramowaniu zimowem. | 

Nienapróżno czu- 
wało nad nią kilkunastu wybitnych malarzy 
z Prampolinim na czele. Sztuka przyszła z 
niezawodną pomocą polityce, ta sztuka, której 
wartość rozumie Duce, tworząc takie dzieła, 
jak swój obelisk, stadjon, majestatyczną no- 
wą ulicę w Rzymie — via del* Impero, 
wzdłuż niej posągi imperatorów rzymskich i 
t.d. — z gestem godnym Augusta czy Flawju- 
szów. Z charakterem dokumentarnymm wysta- 

wy zespolił się — jak powiada przewodnik -— 
współczesny styl architektoniczny i mala*- 
ski, aby wywołać atmosferę dzisiejszości, na- 
ładowaną ogniem, burzliwą, zapładniającą i 
uczuciową. Tak jest. 

W pierwszych kilku salach zgromadzono 
dokumenty, dotyczące wojny europejskiej, 
ze szezególnem rzecz prosta uwzględnieniem 
udziału w niej Włoch. Zaczyna się od Se- 

rajewa, od. wielokrotnie powiększonej fotogra- 

" armji, 

neseser i postanowił je wykraść. Podczas 
nieobecności Angielki, nasłał do jej pokoju 
swą czternastoletnią córkę, której udało się 
perły wydobyć. . Późną. nocą, po skończonej 
pracy, udał się malajczyk z perłami do po- 
dejrzanego lokalu w dzielnicy portowej, gdzie 
miał nadzieję dobrze swój łup spieniężyć. 

Jeden z bywalców tej spelunki, brazylij- 
czyk, d'Arnonez, postrach .sięjący wokół 
swem zachowaniem i opinją, zainteresował 
się perłami. Obejrzał je dokładnie, poczem 
wsunął niedbale do kieszeni, dał malajowi nie- 
co pienięuzy i oznajmił, że sprawa już za- 
łatwiona. Służący nolens volens musiał się 
tem zadowolić. D'Arnonez tańczył potem z 
jedną z „dam'', tłumnie nawiedzających 
knajpy portowe, i nie zauważył w tłoku, że 
jakaś ręka zagłębiła się w jego kieszeni i 
wyciągnęła zeń pakiecik z perłami. Dopiero 
po skończonym tańcu odkrył stratę i rzucił 
się wściekły na swą aanserkę, posądzając ją 
o kradzież. Za wrzeszczącą dziewczyną ujęto 
się dwóch marynarzy i obiło brazylijczyka 
do utraty przytomności. Bezwładnego wyrzu- 
cono na ulicę. 

Tymczasem prawdziwy złodziej — nie 
kto inny, tylko sługa hotelowy — wydostał 
się z powtórnie skradzionemi perłami z tłoku. 
Nie zauważył, iż dwóch chińczyków pilnie go 
obserwowało w czasie kradzieży. Jak dwa 
cienie chińczycy ruszyli za nim uliczką... Za- 
nim małaj zdążył wkroczyć do następnej spe- 
lunki, awie ręce uchwyciły go z tyłu za szy- 
ję i cisnęły o ziemię. Drugi napastnik prze- 
szukiwał gorączkowo jego kieszenie. Nie zdą- 
żyli jednak znalezć pereł, gdyż zjawił się nio- 
spodzianie patrol policyjny i obaj chińczycy 
wzięli nogi za pas. 

Policjanci zabrali ofiarę napaści do ko- 
misarjatu. Lekarz policyjny zbadał jego obra- 

żenia cielesne, a jednocześnie znalazł w jego 
wielkiej czuprynie pakiecik z perłami, przezor 
nie tam ukryty. Niedługo trwało śledztwo. Słu 
żący przyznał się do wszystkiego i gdy Miss 
Coventy obudziła się następnego ranka, otrzy 
mała ze zdziwieniem swoich siedemnaście pe- 
reł z rąx policji. Nic nie straciły na piękno- 
ści po wszystsich nocnych awanturach, ja- 
kich były bohaterkami. L. 

  

fji Franciszka Józefa, złamanego wieścią o 
mordzie, i od montażu artykułów z pism 
ówczesnych, podających wykrzyknikowo tele- 
gramy o wybuchu wojny. Ale dalej już Ita- 
lja: la guerra italiana! la vittoria italiana! 
Gazety, pisma, depesze, plany, koresponden- 
cja, rozkazy sztabu, statystyki, liczby i zdję 
cia, zdjęcia bez końca. Te sale stanowią pre- 
ludjum do dalszych: rok 1920! Fiume! Dal- 
macja! Włoski Adrjatyk! d' Annunzio, który 
ukazaniem się we Fiume budzi entuzjazm 
nietylko w tem mieście lecz i w całych Wło- 
szech! Vittoria italiana! Evviva! Potem przy- 
gotowania marszu na Rzym. Trynafalny 

marsz czarnych koszul! Odwraca się kartu 
historji. Początek nowej ery dla Włoch! 
Pisma, rozkazy Duce, plany, depesze, olbrzy- 
mie montaże fotografij... 

Na górnem piętrze dorobek rządów Maus- 
soliniego: wszystko, czego dokonano w poli- 
tyce, w życiu społecznem i gospodarczem, w 
ustawodawstwie i przemyśle, w rolnictwie i 
w handlu, w literaturze i propagandzie, w 

lotnietwie i żegludze, w wychowaniu 
i szkolnietwie, w robotach publicznych i w 

zwalczaniu kryzysu... Dokumenty, dokumen- 
ty. I znów trzeba stwierdzić, że dorobek jest 
imponujący. Wreszcie dział książki i prasy. 
Co napisano o Mussolinim i faszyzmie we 
Włoszech i we wszystkich częściach świata... 
Książki w niezliczonych językach. Szukam 
polskich. Daremnie. Nakoniec jest jedna: 
przekład na język polski studjum o Taszyz- 
mie, napisanego przez sekretarza  anibasady 
włoskiej w Warszawie. 

Marsz po wystawie zakończyć wypada 
w dwóch salach, które mają doprowadzić 
Włocha do szczytu wzruszenia i uniesienia: 
sala Mussoliniego i Przybytek Męczenników. 
'Ten ostatni ogarnia swym nastrojem każdego 
widza.. Jest to okrągła kaplica, dzieło dwóch 
artystów: Adalberto Libera i Antonio Va- 

Ww WIRZE STOLICY 
AKADEMJA KU CZCI KRYŃSKIEGO 

Sam Kryński był punktualny jak sekwestra- 
kor i nawet zmarł przedwcześnie z powodu 
tego zamiłowania do akuratności: mając 88 

lat gonił tramwaj by się nie spóźnić na umó- 
wioną randkę! Akademja w rocznicę jego 

śmierci zaczęła się 57-miominutowym _—opóź- 

nieniem. 

Gdyby Rzymianie nie wymyślili przysło- 
wia o mortuis — skomponowałby je napewno 

ktoś teraz słuchając Szobera. Piszczał zza ka- 

  

tedry malutki Szober pochwały malutkiego 

Kryńskiego. A za życia ci dwaj najmniejsi 

chyba w Polsce profesorowie  niecierpieli się 
szczerze i bez obsłonek. Sprytny woźny sumi- 

tując się przed Kryńskim, że stół w seminar- 

jum jest odsunięty od pieca mówił: 

— Bo to ten Szober kazał... 

Gdyby głupiec powiedzial... _ profesor 
Szober.... Kryński warknąłby: — jaki tam on 
profesor... i nie dałby mu 20 groszy za podanie 

palta. + 

Studenci trącali się radośnie na wykładach 

gdy Szober  tłómaczył: — oczywiście, że 

powinna tu być spółgłoska akcentowana i dru- 

gi przypadek, a nie jak niektórzy ramołe twier- 
dzą.... 

W innem audytorjum Kryński mruczał pod 

nosem: — Każdy rozróżnia wyraźnie tutaj niea_ 

kcentowaną spółgłoskę i czwarty przypadek, 

negować oczywistości mogą tylko pseudo - 
mędrki... 

Obecnie, piejąc peany na cześć Kryńskiego 

Szober znałazł właściwą definicję: nie był 

to znakomity gramatyk lecz wielki patriota co 

walczył z Moskalami za pomocą przestrzegania 
czystości mowy polskiej! 

Jeśli wśród słuchaczy byłi przedwojenni 
stróże to musieli być przyjemnie potachtani: 
i oni przestrzegając czystości ulic Warszawy 
zwalczali zatem również Moskali! Ktoby się 
tego spodziewał. 

Na zakończenie swej prozy rzekł Szober 
z patosem: — nawet te dziwaczne maniery $. 
p. profesora Kryńskiego, te pewne jego gru- 
bijaństwo,  gburowatošė, prostactwo byty 

Sympatyczne bo bardzo swoiste i stylowe. 
Chór akademicki odskrzeczał parę pieśni 

Kochanowskiego. 
"Trzeba wiedzieć, że do ostatniej chwili 

Kryński pracował nad słownikiem do Kocha- 
nowskiego. Zebrał parę ogromnych pudeł peł- 
nych karteluszków — na każdej kartce jeden 
wyraz i jego objaśnienie. /Wstrętny tramwaj 
przerwał tę żmudną pracę. Kto dokończy dzie- 
ła? Zgłosiły się dwie lafiryndki mające wła- 
śnie pisać prace magisterskie: — my! 

Szober się zgodził.  Bierzta się. _ Dzieło 
Kryńskiego będzie zatem wzorowo wykoń- 
czone. Jakie to proste wyjście z sytuacji. 
"Szkoda, że dawniej nie było uniwersytetu, 
studencielaków 1: Szoberą. Historja _ Narusze- 
wicza, Horsztyński Słowackiego nie utknęly- 
by jako kikuty —. parę magistrów więcej į — 
kor'ec. Że też nikt tam z polonistyki nie we- 
źmie za temat. magistrkrówki dokończenie Przedwiośnia! °° Каго 

  

Wyprawa Svan Hedina 
„Sven Hedin, słynny podróżnik 

liczy sobie obecnie prawie 70 lat. 
wybrał się raz jeszcze w podróż odkrywczą na pustynię Gobi. Celem jego jest zbadanie 
sławnych szlaków, jakiemi wędrowały kara- 
wany. 

Przestrzenie chińskiego Turkiestanu prze bywa obecnie po raz ósmy w życiu. Ekspedy- 
cja ma trwać osiem miesięcy, a przedsięwzięto 
ją z polecenia i z poparciem rządu chińskie- 
80. 

Sędziwemu  badaczowi, którego zamia- 
rem jest pogłębić i sprawdzić rezultaty ba- 
dań swych poprzednich wypraw towarzyszy 
kilku Szwedów, oraz pewna liczba inży- 
nierów chińskich. L. 

szwedzki, 
Mimo to 

  

Próźność męska 
№ związku z odbywaj się w Chicago 

wystawą środków pzctiwacy <a fabry- 
kant kosmetyków z New Yorku oświadcza, 
iż mężczyźni wydają tyleż na pomady do 
twarzy, lakier do paznokci, środki na włosy, 
do golenia, zębów, masażu twarzy, i t.d. co 
kobiety na swoje kosmetyki Oblicza on госа- 
ny obrót na 15 do 20 miljonów dolarów. Pięć 
procent więcej niż w roku 1931! Ostatnio za- 
panowała wśród panów moda pudrowania so- 
bie nosa. L. 

— 

lente. Pośrodku, na okrągłym piedestale ko- 
loru krwi, o sześciu metrach średnicy, wzno- 
si się metaliczny krzyż siediniometrowy, któ- 
ry rzuca refleksy ną całą kaplicę, tonącą w 
błękitnym półmroku. Będziemy krążyć bez- 
szelestuym krokiem po grubym chodniku do- 
okoła piedestału i patrzeć na ściany kapli- 
cy, gdzie spoczywają pośmiertne paniątki 
tych, którzy polegli za faszyzm. Na krzyżu 
napis: „Per la patria immortale''. Zgóry czy 
z za ścian sączy się wciąż niewidzialna, stłu- 
miona melodja — Giovinezza. A w powietrzu 
zawieszone złociste kręgi z powtarzającem 
się nieskończenie jednem słowem: „Preseute**. 
— Jestem obecny. To głos poległych, żołnier- 
ską odpowiedź zza grobu dla żywych, którzy 
w modlitewnem skupieniu stają wobec ofia- 
ry tamtych. Wrażenie niezapomniane. 

Sala Mussoliniego jest jego muzeum. Du- 
«e przechodzi w tej sali do legendy. Jego po- 
kój medjolański, gdzie zadecydował marsz na 
Rzym, przeniesiony tu w najdrobniejszych 
szczegółach — z zakurzoną firanką, oglądać 
można przez grubą szybę. Dzieli oma to 
„sanktuarjum““ od widza. Skrawiona chust- 
ka Mussoliniego (zamach 7 kwietnia 1926) 
wisi za szkłem, rdzawa i wyblakła. To samo 
zielona wstęga orderu, przebita kulą; to sa- 
mo zbryzgany krwią tekst przemówienia, któ 
re podówczas wygłaszał Duce na Kapitola, 
Sacrario, 

Imperator rzymski już za życia był di- 

vus. Boski. Po śmierci wznoszono mu świą- 
tynie. : 

Każdy, kto pragnie zwiedzić nieustającą wy 
stawę „della rivoluzione fascista'* w Rzymie, 
otrzymuje 70 proce. żniżki kolejowej. Pod wa- 
runkiem, że ostempluje swój bilet w biurze 
kolejowem, które znajduje się również w gma 

chu wystawy. Wysz. 
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dniej więcej miesiąc temu podaliśmy na 
tem miejscu liczby przeciętnych plonów głów- 
nych ziemiopłodów w roku bieżącym na tere- 
nie województwa wileńskiego, stwierdzając 
wyjątkowo znaczny niedobór ziemniaków, ow- 
sa, żyta i niektórych innych zbóż. Zbiory prze 
sietne same przez się, jakkolwiek obrazują 
stopień klęski, nie odtwarzają jednak stanu, 
który przypuszczalnie musi zaistnieć w zależ- 
ności od braku zapasów na pokrycie porze 

a ej oraz po*-       

    do peru- 

› za zadanie 

, których лз 

kazem chwmti celem za- 

rzeb gospodarstw. 

szoncj poprzed spra 
oświetlenie jej pod k; 

spokojenie staje się 
pobieżenia skutkom ewentualnego słodu ns wsi 
z jego groźnemi następstwami w róża; ch po- 

staciach. 
Zbiory główniej 

  

   

  

     

eh płodów rolnych wy- 

  

nosiły w tym roku na terenie województwa wi 

leńskiego: 

pszenica 
żyto 

jęczmień 

owies 

1455 tys. q 

  

groch 
ziemniaki 5186,7 tys. q 

Dła określenia niedoboru należałoby po- 
równać zbiory tegoroczne z urodzajem  prze- 

<iętnym. Tu jednak nastręczają się poważne 
trudności. W ostatnich latach zawsze miała 
miejsec klęska nieurodzaju na tym lub innym 
odcinku województwa, w tej lub innej postaci. 
Pozatem do roku 1928 zbiory szacowane były 
wyłącznie na podstawie meldunków korespon- 
dentów i często rozmijały się z rzeczywistym 
stanem. Używany powszechnie wyraz zbiory 

„naormałne'* jest właściwie niewiadomą, któ- 

rą się chętnie operuje, ale o której nikt nie 

zdecydowanie nie może powiedzieć lub ją w 
cyfrae wyrazić. Można tylko powiedzieć, że 
„normalne'* zbiory w rozumieniu producenta 
są to zbiory, które miałyby miejsce, gdyby 
przebieg warunków atmosferycznych był nor- 
sałny: Jest to zatem coś w rodzaju optimum, 

uotowanego w bardzo rzadkich wypadkach. 

Mając na względzie potrzebę oparcia po- 

równania na cyfrach powstałych w wyniku 

dłuższych obserwacyj, zestawimy urodzaj tego 

roczny z urodzajem przeciętnym za okres 

1901 - 1913 r. Z zestawienia takiego wynika, 

że niedobór wynosi: 
pszenica 13,4 tys. cent. m. 

żyta 194,9 tys. went. m. 
jęczmienia 85,0 tys. cent. m. 

owsa 258,0 tys. cent... 

grochu 43,6 tys. cent. m. 
ziemniaków 1549,0 tys. cent. m. 

Nieurodzajem dotknięte zostały najbar- 

dziej następujące powiaty: brasławski, dziś- 
nieński, postawski i święciański, oraz częšcio- 
wo wilejski. 

W powiecie brasławskim niedobór wymie 

nionych wyżej płodów rolnych wynosi kolejno 

w tysiącach cent. metr.: 9,0, 84,2, 35,0, 50.0, 
1i.7 i 268.7. W powiecie postawskim — 3.3, 
46.0, 13.4, 24.7, 8.2, i 401.4, W powiecie świę- 
ciańskim — 5.1, 113.6, 25,9, 37.0, 10.1, i 
395.3. W pow. dziśnieńskim pszenica dała nie 
znaczną nadwyżkę (2.0 tys.), reszta płodów 
niedobór: żyto — 27.2 tys. jęczmień — 20.5, 

owies — 86.3, groch — 7.0, i ziemniaki — 
364.2 tys. W pow. wilejskim dla żyta notowa- 

um jest nadwyżka 20 tys. centn,; pszenica 1 

jęczmień — baz różnicy ; dla grochu i owsa — z 

nieznaczny niedobór; dla ziemniaków niedo- 

bór dość znaczny — 316.8 tys. centn. 

W pow. mołodeekim zbiory pszenicy, jęcz- 

wienia i grochu zbliżone są do przeciętnych 

(z małą nadwyżkę), żyto — niedobór 10 tys. 

owias — niedobór 9 tys., ziemniaki — nadwyż 

ка 85.0 tys. W pow. oszmiańskim: nieznacz- 

ne nadwyżki pszeniey, jęczmienia i żyta, wię- 

kszy niedobór owsa (24.8 tys.) i ziemniaków 

54.5 tys.) W pow. wileńsko - trockim — nie- 

znaczna nadwyżka pszenicy i jęczmienia, nad- 

wyżka żyta — 56.3 tys., niedobór owsa 17.1. 

tys. i nadwyżka ziemniaków — 166.9 tys. 

KSIĄŻKI 
dla rodaków ma obczyźnie 

S$towarzyszen'e Opieka Po's*2 

nad Rodakami na Obczyź ie 

zwraca się z gorącą prośbą do spo 

łeczeństwa o książki i pisma pclskie 

dia wysłania ich dla naszych emi: 

| grantów z*granicę. Składać można je 
|] w Redakcji „„Słowa* lub na Orzesz. 
i * kowej 11- 19 

Z życia kulturalnego 
Bakszt 

Z postępem ogólnym czasów obecnych ru- 

szyty się i Bakszty. Kąt zapadły pod względem 

życia kulturalno-oświatowego z przed kilku lat 

-— zmienił się nie do poznania. Szkoła i pleba- 

nja katoficka — to czynniki, które zdołały - 

wszystko pchnąć naprzód, Jedno, co dotychczas 

< trudem dawało się posiaść — to wieś w 85 

procentach prawosławna. Dzisiaj, na szczęście, 

Bakszty mają możność do wglądnięcia w duszę 

wsi — a tem fest niedawno otwarta, dotychczas 

nie do pomyślenia, bibljoteka polska. licząca 0- 

koło 1200 tomów. Znaleźli się ludzie ofiarni, 

nie szczędzący „ którzy, tworzoną przez 

10 lat własnemi składkami bibljoteke. przeka- 

zali Baksztom na ręce spółdzielni „Zgoda „a tv- 

mi, ma czele ze swym szefem inż. A. Sikorskim, 

aadleśniczym, są pn.: Bark, Dydziński, Szemiel, 

Sciągosz. Zakrzewski i Wiśniewski— szara brać 

leśna. Obv ta biblioteka przy „Zgodzie” siała 

wśród ludności zgode ku czci i chwale Rzeczy- 

pospol'tei. Cześć Ofiarodawcom!!! : 

Zarząd biblioteki w składzie: ks. A. Sien- 

kiewicz prezes, P. A. Leszkowicz wiceprezes, 

op. Stepniowa. |urkiewiczówna, Jundzit. Wit- 

kiewiczówna. Grelewski i Samokar członkowie, 
inien dołożyć wszelkich starań, aby cel 0- 

farodawców został urzeczywistniony. Ludzie 

inteligentni. mogący pochwalić sie praca kultu- 
ralno-oświatowa w Baksztach, jacy weszli do 

zarządu biblioteki, należy przypuszczać, wywia-* 

żą się całkowicie z włożonego na nich > 

  

   

1е5К! głodu 
Podane w zestawieniu ogólne ilości nie- 

doboru wzrastają wdwójnasób i więcej, jeżeli 
zbiory tegoroczne porównać ze zbiorami uzys- 
kanemi w miejscowościach, gdzie przebieg wa- 

runków atmosferycznych był w pewnym roku 
sprzyjający. Wówezas naprzykład niedobór 
ziemniaków -nalezałoby szacować na 4 milj. 
centn., a nie 1.5 milj, centn. 

Dla zobrazowania stanu dostatecznym 

przyczynkiem są już jednak przytoczone cyf- 
ry w powyższem zestawieniu. Tak naprzyk- 

ład, jeżeli chodzi o ziemniaki, w latach dobre- 

go ich urodzaju (91 centn. z 1 ha), po potrące 

niu materjału siewnego na głowę ludności 
wiejskiej, licząc zużycie ziemniaków na karm 

dla zwierząt gospodarskich pozostaje zaledwie 
570 kg., zaś przy przeciętnym (obliczonym za 

okres 12 lat przed wojną) urodzaju — 460 kg. 

Niedobór przeszło 1,5 milj. centn. oznacza ob- 

niżenie normy tej do 300 kg. w przypuszcze- 

iu, że producent nie wyrzuci ani kwintala na 
rynek dla zdobycia gotówki. 

Toż samo dałoby się powiedzieć o pozos- 
tałych płodach rolnych, jak żyto lub owies. 

Produkcja rolna na terenie w - wa wileń 

skiego nigdy nie była wystarczająca dla zaspo 

kojenia potrzeb terenu ldo obrotów zaw- 

Sze kształtowało się ujemnie. Nie może ulegać 
wątpliwości, że przy tak znacznych w roku bie 
żącym niedoborach głównych płodów rolnych, 
rolnik wileński nie tylko nie będzie mógł cho- 
eiažby częściowo spełniać roli aprowizatora 
miast, leez odwrotnie posiadanych zapasów nie 
starczy mu dla potrzeb własnych i potrzeb go 
spodarczych. Z obliczeń wynika, że nawet przy 
zredukowaniu zwykłych norm konsumeyjnych 

o połowę, co już graniczy z głodem, trzeba bę- 
dzie jeszcze liczyć się z poważnym niedoborem 
wynoszącym do 5 tys. wagonów ziemniaków, 

żyta, owsa i innych artykułów spożycia. Poza- 
tem, eo będzie na wiosnę z siewami? 

H - ski. 

Odprawa prezesów 
i sekretsrzy 

KÓŁ DZIELNICOWYCH BBWR W WILNIE 

W dniu 11 b.m. w sali konferencyjnej 
Sekretarjatu Wojewódzkiego * BBWR odbyła 
się konferencja prezesów i sekretarzy kół 
dzielnicowych zwołana przez prezydjum Ra- 
dy Grodzkiej.. Przewodniczący konferencji 
kierownik Sekretarjatu Grodzkiego p. E. Jut- 
kiewicz poinformował zebranych o stanie prae 
organizacyjnych Rady Grodzkiej,  poczema 

szczegółowo omówił szereg zagadnień, kładąe 
specjalny nacisk na pracę organizacyjną w 
poszczególnych związkach zawodowych, zrze- 

szeniach młodzieżowych i. organizacjach spo- 
łecznych, wchodzących w skład Rady Grodz- 
kiej. Sporo uwagi w przemówieniu tem p. Jut- 
kiewicz poświęcił sprawie związków właści- 
cieli średnieh i drobnych nieruchomości, o- 
raz związkowi lokatorów, które stoją w obli- 
czu reorganizacji swej pracy. Jak się oka- 

zuje w przeddzień tego zebrania Związek ło- 
katorów dokonał wyboru nowego zarządu po- 

wołując na prezesa p. sędziego dr. Edwarda 
Górę i wprowadził do zarządu kiłku jeszcze 

anych działaczy społecznych, co daje rę- 
kojmię, że działalność tej organizacji zostanie 
znacznie uintensywniona. Po referacie odby- 

ła się d ja, w ezasie której poruszono 
szereg jeszeze innych spraw aktualnych. Od- 

a wykazała niezbicie, że komórki organi- 
cyjne BBWR na terenie Wilna stale rozsze- 

rzają zasięg swych wpływów i ogarniają co- 
raz więcej odeinków pracy społecznej. 

ZEBRANIE INFORMACYJNE KOŁA BB 
WR DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE 

Zarząd koła dzielnieowego — śródmie- 
Ście zwołał na dzień 14 grudnia r.b. kolejn= 

zebranie informacyjne, na którem wygłoszo- 

ny zostanie referat o obronis przeciwlotniczej 
i przeciwgazowej. Na temże zebraniu oma- 

wiane będą sprawy organizacyjne koła. Za“ 
rząd wzywa swych członków do obowiązkowe- 
go stawiennietwa na zebranie. Odbędzie się 

ono w lokalu Rady Grodzkiej BBWR przy u!. 
Św. Anny 2 — 4. Poezątek o godz. 19.15 min. 
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 SEPSPPEWIZZRSEZA 

AUMUNIKAT STACH METEGROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE, 

Z dnia 12 grudnia 

Ciśnienie średnie: 763. 

    

Temperatura średnia: 14. 
Temperatura najwyższa: — 3. 
Temperatura najniższa: — 17. 
Wiatr: półnoćny. 
Tendencja: wzrost. 
Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA. 

W Wileńskiem silny, pozatem umiarkowany 
lub dość silny mróz. Po mglistym lub miejscami 
chmurnym ranku w ciągu dnia dość pogodnie, 
Słabe wiatry północne lub północno „ wschodnie. 

MIEJSKA. 
— 0 godziny handlu przed świętami. Kup- 

cy z miasta zwrócili się do Starostwa z pro- 
$5а о zezwołenie na handel w najbliższą nie- 
dzielę jak i w niedzielę dnia 24 grudnia 

— Targi Futrzane w Wilnie, W sprawie 
zorganizowania w Wilnie Targów  Futrzanych 
odbyło się zebranie zainteresowanych branż 
na którem - omawiano szczegóły projektu. 

— Fałszywe dane meldunkowe. Wobec 
stwierdzenia wypadków _ fałszywych danych 
przy meldunkach, władze administracyjne za- 
mierzająca pociągnąć do surowej odpowiedzial- 
ności winnych składania nieścisłych danych 

osobowych. AE 7 2 
— Restauracje w Noc Sylwestrową. Wla- 

Ściciele  restauracyj którzy chcą uzyskać 
przedłużenie w Noc Syłwestrową godzin 

handlu w swych zakładach winni składać in- 
dywidualne podania do starostwa  grodzkie- 
go. Na postawie tych podań będą udzielane ze- 
zwolenia. 

— Bezrobocie. Bezrrbocie na terenie mia- 
sta Wilna w ciągu ubiegiego tygodnia uległo 
dalszemu zwiększeniu się. bowiem wzrosło 
© 38 osób. Obecnie Wilno liczy ponad 6000 
bezrobotnych. Gros stanowią pracownicy u- 
mystowi i niewykwaliūkowani robotnicy  fizy- 
czni. 7 77 

SKARBOWA. 
— Prezes kby Skarbowej E. Ratyński w 

dniu 12 b. m. wyjechał służbowo do Warsza- 
wy. Zastępstwo na czas nieobecności objął 

p. }. Starczewiski, naczelnik Wydziału III Izby. 

— Ulgi przy nabywaniu świadectw prze- 
mysłowych na rok 1934. Centralne władze 
skarbowe okólnikiem z @та 6 grudnia 1933 
r. przyznały daleko idące ulgi przy nabywa- 
niu świadectw przemysłowych na rok 1934, — 
Wyczerpujących informacyj w tej sprawie u- 
dziela Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców w godz. od 16 — 18 codziennie 
(ul. Bakszta 11). 

WOJSKOWA 
—Komisja poborowa, Dziś w tokału przy 

ul. Bazyljańskiej 2, odbędzie się dodatkowe 
posiedzenie Komisji Poborowej. Jest to ostat- 
nie w roku bieżącym dodatkowe posiedzenie 
Daje ono okazję uregulowania swego stosun- 
ku do wojska wszystkim tym mężczyznom, 
którzy tego jeszcze nie uczynili. 

SZKOLNĄ 
— Wyjazd Kuratora. Pan Kurator Okr. 

Szkolnego K. Szelągowski wyjechał w spra- 
wach służbowych do Warszawy. Zastępować 
p. Kuratora będzie naczelnik Wydziału Szkół 
Powszechnych p. Jan Czystowski. 

— Mrozy a lekcje w szkolach. W związku 
z nastąpieniem okresu mrozów -wiadze szkol- 
ne wydały zarządzenie, że w razie spadku tem 
peratury poniżej 20 stopni lekcje w szkołach 
średnich i powszechnych mogą być zawie- 
szane. * 

AKADEMICKA 
Kolejowe ulgi akademickie. Wyższe u- 

częłnie otrzymały znaczne uprawnienia przy 
wystawianiu zaświadczeń na 50 proc. zniż- 
ki kolejowe. Ulgi te wydawane będą  nie- 
tylka podczas. feryj i przerw świątecznych, lecz 
również w razie uzyskania przez studentów 
kilkudniowych urłopów udzielanych przez dzie- 
kanów. 

W ten sposób akademickie ulgi kolejowe 
wydawane będą w ciągu caiego roku. 

  

Sprawa peprzowa przed Sądem 
SUROWE KARY NA PRZEMYTNIKÓW PIEPRZU 

Przemyt, kontrabanda, cło -- są to wszy 
stko rzeczy, interesujące specjalne sfery. Sfe- 
rami temi są drobni handlarze, określonej na- 
rodowości, czerpiący w ten lub ów sposób -z 
tego pewną korzyść. 

Przedstawicielami tych właśnie sfer, zą- 
pełniła się wczoraj sala Sądu Okręgowego, 
gdzie rozpatrywano sprawę niejakiego Rejna 
et comp., oskarżonych o przemyt. 

Była to sprawa pieprzowa, w dosłownem 
tego słowa znaczeniu, gdyż chodziło o prze- 

myt pieprzu. Posterunek kolejowy w Wilnie 
od dłuższego już czasu posiadał informacje, 

że do Wilna ma być sprowadzona większa 
ilość przemyconego pieprzu. 

Wzięto tedy pod obserwację dwa trakty: 
oszmiański i niemenczynski. Przypuszczano, 

że tędy bowiem pieprz będzie transportowany. 
W nocy z 27 na 28 sierpnia r.b. jeden 

z takich obserwacyjnych posterunków, pod 
osobistem kierownictwem komendanta poste- 
runku przodownika Dostatniego, usadowił się 
w sąsiadującym z traktem rowie na Pośpiesz- 
Co. 

Była piękna noc i niczem niezamącona 
cisza. Dopiero nad ranem czujne uszy poli- 
cjantów wyczuły w oddali warkot motoru. 

Nie było żadnej wątpliwości — ku miastu 
pędził samochód. 

W chwili, gdy samochód znalazł się przed 
Pośpieszką, drogę zastąpiły mu postacie poli- 
cjantów. 

Maszyna stanęła. 
Pobieżne już oględziny samochodu stwier 

dziły, że jest on cały naładowany pieprzem. 
Jednocześnie zajmowali w nim miejsce: miesz 
kaniec m. Ignalino Mendel Rejn, oraz miesz- 
kaniec m. Oszmiany Notel Mostwiliskier, przy 
kierownicy zaś siedział szofer wileński Filip 
Szymczak. 

Wobec tego, że zatrzymani nie mogli wy- 
tłumaczyć, do kogo należy pieprz i dokąd 

go wiozą, całą trójkę aresztowano, a samo- 
chód wraz z 1002 kle. pieprzu przekazano 
władzom celnym. 

Głównym winowajcą w świetle wczoraj- 
szego przewodu sądowego okazał się Rejn. Za- 
wód kontrabandzisty uprawiał od dawna, 
pieprz zaś przemycał z Litwy. Mostwiliskier 
był jego pomocnikiem i do niego właśnie na- 
leżał ów 6-cio cylindrowy samochód. 

Bronili oskarżonych adwokaci Petruse- 
wicz i  Czernihow. 

Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy z0- 
stał ogłoszony wyrok, mocą którego oskarże- 
ni Rejn i Mostwiliskier skazani zostali na 
grzywnę w wysok. 38.730 zł., każdy, przyczem 
wrazie nie opłacenia tegoż, Rejn ma odsie- 
dzieć 1 rok a Mostwiliskier 6 miesięcy w wię- 
zieniu. 

Niezależnie od tego Rejna sąd skazał na 

1 rok aresztu. Trzeciego oskarżonego szofera 
Szymczaka, z braku dowodu świadomego п- 
działu w przemycie, uniewinniono. 

Pieprz przemycony uległ konfiskacie bez 

odszkodowania, samochód zaś zwrócono jego 
właścicielowi. dn. 

Poeta i smoking 
W dniu 29 września zamieściliśmy pod 

powyższym tytułem notatkę sprawózdawczą z 

rozprawy sądowej przeciwko Klemensowi 
Wojeikowi, oskarżonemu © przywłaszczenie 

smokingu, stanowiącego własność Władysła- 

wa Osmólskiego. Sąd (Grodzki skazał Klemen 

sa Wójcika na 6 miesięcy więzienia. Oskarżo- 

ny apelował i ostatnio, w dniu 1 grudnia od- 

była się sprawa w wydziale odwoławczym Są 

du Okręgowego w wyniku której p. Kłemens 

Wójcik od zarzutu przywłaszczenia. smokin- 

gu został uniewinniony. 

SŁOWO 

MI KRONIKA 
— Opłatek Akademickiego Koła Misyjnego, 

Zarząd Akademickiego Koła Misyjnego zaprasza 
Kol. Kol. Senjorki, Senjorów, Członkinie i Człon- 
ków na opłatek, który odbędzie się dnia 14 
b. m. w lokału Koła przy ul. Wietkiej Nr. 64. 

— Chór Akademicki. Jutro we czwartek 

14 b. m. odbędzie się w lokalu seminarjum 

etnograficznego (Zamkowa 11) o godz. 20-tej 

tradycyjny „opłatek* chóru. Przewidziane są 
liczne niespodzianki. Przybądźcie licznie wszy- 
scy. 

ŻYDOWSKA 
— Sąd żydowskiego komitetu bojkotowego 

działa. Kilkanaście tygodni temu Sąd Komi- 
tetu bojkotowego hitlerowskich Niemiec uka- 
rał grzywną tirmę Aronowicz — Lubocki (ul. 
Rudnicka) za sprowadzanie towarów niemiec- 
kich. Gdy firma odmówiła się od wpłacenia 
wspomnianej kwoty, umieszczona ona została 
na czarnej liście ji ogłoszona we wszystkich pi- 
smach, jako podlegająca bojkotowi. 

Ubiegłej soboty, gdy Lubocki, współwła- 
ściciel wspomnianej f-my wszedł do synagogi 
przy ul. Wileńskiej 21, wszyscy modlący się 
żydzi zaczęli go omijać. Również pominięto go 
przy ceremonjach religijnych nie dopuszczając 
do tory. Wtedy Lubocki zawstydzony opu- 
ścił synagogę. 

Przyjęcie w synagodze, miało tak gwałtow- 
ny wpływ na Lubockiego, że nazajutrz zgłosił 
się do prezesa komitetu bojkotwego dr. Wy- 
godzkiego i wpłacił na jego ręce należną od 
niego grzywnę, poczem oświadczył, że żałuje 
swego czynu i prosił o wycofanie swego na- 
zwiska z czarnej listy. Po solennem przyrze- 
czeniu, że Lubocki nie będzie więcej spro- 
wądzał towarów niemieckich, nazwisko jego 
skreślnono z czarnej listy. (k) 

: SPORTOWA 
— Kierownictwo Sekcji Narciarskiej ŻAKS'u 

komunikuje, że sucha zaprawa rozpocznie się 
w czwartek dnia 14-go grudnia, o godz. 22 w 
Sali Ośrodka Wychowania Fizycznego (ul. Lu- 
dwisarska 4). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dzisiejsza Środa Literacka będzie ostat- 
nia w tym roku. Tematem jej będą Troki, 
jako ośrodek wyjątkowo obdarzony przez 
przyrodę i stworzony na pociągające cen- 
trum krajoznawcze, wypoczynkowe,  turysty- 
czne i sportowe. Dr. St. Lorentz mówić będzie 
o niewyzyskanych skarbach Trok, ks. kano- 
nik Potrzebski o ich przyszłości rozwojowej. Po 
tych referatach rozwinie się dyskusja, mająca 
ustalić, czego Wilnianie od Trok oczekują i 
co zamierzają dla nich zrobić. 

Początek o godz. 20. 30 Wstęp dla człon- 
ków, sympatyków i gości. Młodzież szkolna 
i akademicka mile widziana. 

—Rada Wiieńskich Zrzeszeń Artystycznych 
Ostrobramska 9 m. 4, W piątek d. 15 grudnia 
odbędzie się ostatni z jesiennego cyklu odczyt 
architekta Narębskiego. P. Narębski mówić 
będzie o urbanistyce Wilna w jej historycznym 
rozwoju na przestrzeni wieków. Niezwykle in- 
teresujący ten odczyt urozmaicony będzie licz- 
nemi ilustracjami nieznanych planów Wilna, 
projektów etc. Pocz. o godz. 18-tej. Wstęp 50 
gr. ulgowe dla studentów i młodzieży 30 gr. 

PUDER 
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‚ — Gospodarcze i moralne zdobycze koope- 
racji Zarząd Wil. Oddz.. Białor. Instyt, Gosp, 
Kultury podaje do wiadomości, że dziś od- 
będzie się w lokalu Instytutu (Zawalna 1—1) 
odczyt p inż. H. Klimowicza p. t. „Gospodarcze 
i moralne zdobycze kooperacji". Początek o 
godz. 18-tej. Wstęp wolny . 

— Z Wydziału Okręgowego O. M.P. Se- 
kretarjat Wydziału Okręgowego O. M.P. tą 
drogą podaje do wiadomości p. p. członków 
Wydziału i Kuratorów Ognisk, že  posie- 
dzienie Wydziału odbędzie się w dniu 16 b. m. 
o godz. 18-tej w lokalu izby Rzemieślniczej 
przy ul. Mickiewicza 23. 

O. M. P. „Snipiszki“, Zarząd O. M.P, im, 
Szymona Konarskiego w dniu 13-go b. m. 
organizuje III z rzędu wieczór artystyczno - li- 
2. na który zaprasza członków i sympaty- 

w. 
Program wieczoru urozmaicony będzie wy- 

stępami zespołu muzycznego i artystycznego. — 
Początek o godz. 19-tej. Wstęp wolny. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy О- 
bywatelskiej Kobiet, na którem p. Teodor Na- 
gurski wygłosi odczyt p. t. „Drogi naszej ek- 
spansji na północo - wschód — na marginesie 
podróży do Łotwy, Estonji i Szwecji”, odbędzie 
się we czwartek t. j. dnia 14 b. m. o godz. 7-ej 
wiecz. w lokalu Związku (Jagiellońska Nr. 
З/. З); 

, Członkowie Związku proszone są o jaknajli.. 
czniejsze przybycie. Wstęp dla Gości 30 
gr, Członkom Związku bezpłatny. 

RÓŻNE 
— Świadectwa pochodzenia na drzewo wy- 

wozowe do Francji. Izba Przemysłowo - Han- 
dlowa w Wilnie podaje do wiadomości, że w 
ostatnich czasach władze celne francuskie 
przy imporcie wszelkich gatunków drzewa 
z Polski żądają przedłożenia formalnego šwia- 
dectwa pochodzenia; używane dotąd w miej- 
sce świadectw pochodzenia licencje przywozo- 
we wystawione przez Ministerstwo Przemy- 
słu i Handlu w Warszawie nie mogą tych 
świadectw pochodzenia zastąpić. 

Świadectwo pochódzenia może być wysta- 
wione przez Izbę Przemysłowo-Handlową i wi- 
zowane przez. francuski konsułat, albo może być 
wystawione przez polski urząd celny, w któ- 
rym to wypadku wiza konsularna nie jest po- 
trzebna. 

— Pomóc bieliźniana i krawiecka, Zwią- 
zek Pracy Obywatelskiej Kobiet chcąc za- 
trudnić bezrobotne  pracowniczki, organizuje 
szwalnię, gdzie pod fachowem kierownictwem 
będzie się odbywało szycie, oraznaprawa i prze- 
rabianie bielizny, ubrań i pończoch. 

Wszelkie obstalunki prosimy kierować na 
ul. W. Pohulanka Nr. 28 (Świetlica Dziewcząt 
ZBP. OK); 
FRDOSIRSŁOTICYNSCE ZPCWDDA, TZTWRZ WPROST TEE OEZSIE 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 
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Złożenie do grobów rodzinnych na Rossie 

p 

Justyna Strumiłły 
zmarłego na Litwie Kowieńskiej 18 kwietnia 1933 r. odbędzie się w dniu 
13 grudnia r.b. po nabożeństwie, które rozp' cznie się w kaplicy cmenta- 

rza Rossa o godzinie 11-tej, 

O czem zawiadamia krewnych, przyja ciół i 

  

    

  

zwłok 

   
        znajomych 

RODZINĄ 

    

   

Mauzoleum królewskie wBazyl ce 
WILNO. W mauzoleum królewskiem pod 

kaplicą św. Kazimierza przystąpiono do reali- 
zacji drugiego etapu robót. 

Po zabezpieczeniu i wzmocnieniu filara 

  

-— W sprawie wierzytelności w Niemczech. 
Obywatele polscy, których wierzytelności  Z0- 
stały uwięzione w Niemczech i którzy są za- 

interesowani w ich rewindykacji proszeni są. 

0 zwrócenie się osobiśce lub listownie do Ko- 

mitetu Spraw Wierzytelności Obywateli Pol- 

skich w Niemczech, Warszawa, Zielna 50, — 
który rejestruje tego rodzaju wierzytelności. 

Wyinieniony Komitet utworzony został pod 

egidą dwuch centralnych organizacyj kupiec- 

kich: Stowarzyszenia Kupców Polskich i Cen- 
trali Związku Kupców. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA — Dziś 

w środę dnia 13 b. m. jedna z najświetniej- 
szych "współczesnych komedji „Stefek 
Deval'a, 
— Najbližsza premjera Teatru na Pohulan-. 

ce — będzie sztuka Halperina „Królowa Miria- 
mi“, którą przygotowuje rež. W. Czengery. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
Przedstawienie propagandowe w „Lutni“ 
Dzisiejsze przedstawienie op. „Gejsza“ po ce- 
nach propagandowych (od 25 gr.). Marja Kau- 
pe, rolę Gejszy zalicza do najlepszych w swym 
repertuarze. 

— jutrzejsza „Gospoda pod białym koniem" 
Jutro po cenach zniżonych wraca na repertuar 
widowisko - operetka, ciesząca się rekordo- 
wem powodzeniem „Gospoda pod białym ko- 
niem'. Zniżki ważne, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Król niedołęgów 
PAN — Rewizor. 
ROXY — Maleńka z Montparnase 
CASINO — Dzika dziewczyna, 
LUX — Gehenna kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Grypa w mieście. Ostatnio władze sa- 

nitarne stwierdziły znowu znaczny spadek 
zasłabnięć na grypę. Uitalenie się pogody 
wpłynęło bezwzględnie na zmniejszenie zacho- 
rowan. 

— QOkradzione mieszkania. Nocy ubiegłej 
ze strychu domu Nr. 19 przy ul.  Witebukiej 
nieznani sprawcy skradli na szkodę Gołębiow- 
skiej Walentyny bieliznę wartości 310 zł. 

— Podrutki. Do VI Kom. P. P. skiero- 
wano dwoje dzieci narodowości żydowskiej, — 
5-etnią dziewczynkę i 3-letniego chłopca po- 
rzuconych na ulicy przez nieznanych  rodzi- 
ców. Dzieci umieszczono w przytutku żydow- 
skim przy ul. Kopanica 8. 

— Złodzieje u dr. Szabata. Dr. Szabatowi 
(Styczniowa 8) skradziono z werandy  odk-u 
rzacz wartości 700 zł. 

— Odnalezienie skradzionych rzeczy. Wy- 
kryto sprawcę kradzieży dywanu, płaszcza 1 
innych rzeczy z mieszkania  Kalinowskiej 
Zofji (W. Pohułanka 27), — znanegozawodo- 
wego złodzieja Kotkesa Lejbę (z-k Krawiecki 
4). Podczas rewizji u Kotkesa kosz z częścią 
skradzionych rzeczy odnaleziono. 

— BEZ DACHU NAD GŁOWĄ. Na ul. Ko- 
lejowej zasłabła wskutek wycięczenia 30 let- 
nia Ewa Mironowiczowa. 

Przechodnie zauważyli łeżącą na chodniku 

kobietę i wezwali Pogotowie Ratunkowe, które 
zaproponowało zemdlaiej przewiezienie do 
szpitata. Mironowiczowa odmówiła jednak bo 

wiem nie jest chorą, a jedynie straciła siły z 
głodu. 

Mironowiczowa jest żoną b oficera, który 
przed twoma laty będąc na prowincji usiło- 
wał zabić swoą przyjaciółkę i obecnie przbywa 
w więzieniu, Zona jego pr pracować, 

lecz ostatnio utraciła przysługę w jednym z 
domów, tak że znalazła się bez dachu nad gło- 

wą i kawałka chleba. 3 

mieszczącego kłatkę schodową kaplicy przy- 
stąpiono do ostatecznych robót izolacyjnych 
w mauzoleum, przedsionku i w klatce scho- 
dowej prowadzącej do podziemi. 

  

Przewiezienie zwłok $. p. 
Justyna Strumitty 

13 grudnia r.b. w Wilnie, na ementarzn 
Rossa odbędzie się złożenie do grobów rodzin- 
nych zwłok ś. p. Justyna Strumiłły zmarłego 
w Kowieńszczyźnie wiosną r.b. 

Cześć Jego pamięci. 

Była to postać ziemianina w najzaszczjt- 

niejszem znaczeniu. Obok mrówczej pracy 
dnia codziennego nosił w sobie i najwyższe 
ideały. Przeto był ceniony i znany omal w 
całym kraju. Nie odmawiał nigdy ani pomocy 
materjalnej, ani (mądrej swej rady. 

Znał się na wszystkiem i na wszystke 
— miał ezas. Bardzo często był zapraszany do 

sądów polubownych, działów rodzinnych i 
wszelkich pomocy sąsiedzkich. 

Umiejętną i wielką pracą ogromnie po- 
większył odziedziczony fundusz. Mądrze wy- 

— chował pięciu swych synów, z których dwuch 
poległo na polu chwały. w walce z bolszewi- 
kami a trzech pozostało by kontynuować 
pracę i ideały ś.p. Ojea. Ś.p. Strumiłło ży- 
cia nie zmarnował. Oby ziemia nasza Takich 
jaknajwięcej miała. 

A światłość wieknista 
Amen. 

ULTRA-WILNIANIE 
Istnieje w Wilnie dziennik bardzo regjo- 

nalny, ultra „tutejszy”, programowo — wileński. 

Pracuje w nim naczelna cegjonalno - wileńska li- 
teratka, — to już świadczy O „stuprocentowej“ 

„tutejszości* pisma. 

W ostatnim numerze tego pisma znaj- 

dujemy wzmiankę pod dziwnym bardzo intry- 

gującym tytułem: „W obronie św. Nikodema”... 
Co się stało ze św. Nikodemem, kto go 

skrzywdził i dlaczego należy go bronić? 

Czytamy: 
„W pobliżu Ostrej Bramy w kierunku 

cmentarzą Rosa przebiega  wącka ulica im. 

św. Nikodema,- po której nieraz  przeciągają 
kondukty pogrzebowe. Może właśnie z. tych 

względów (!1) nazwano ją imieniem  śŚwięte- 
go (-!1)....* 

Ultra - wilnianie, super*- regjonaliści nie 
wiedzą, że pierwszy dom na tej ulicy, który za- 
chował fragmenty dość ciekawej architektury, 
został przerobiony w w. XVII ze zniszczonego 

kościoła śś. Józefa i Nikodema i że właśnie z 
tej racji, a nie z powodu konduktów .pogrze- 

bowych, ułica ma nazwę ul. św. Nikodemat... 
„Obrona św Nikodema" (chodzi o domy 

publiczne na tej ulicy) wyglądałaby mocniej, 
gdyby autor notatki lepiej znał przeszłość Wil- 
na! n. z. 

niech Mu świeci 

  

Ju: czes pomyśleć 

o cgłoszeniach świątecznych 
Ogłosz*nia óc „SŁOWA i inry.h pism — 
"rzyjmue na bardo dogodnych warunkach 

BIUR© REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w wWiinie, G:rharsra 1, t:l. 82. 

aż WILEJKA 

— Spłonął dom. — W kol. Subocze grmi- 
ny krzywiekiej spalił się dom mieszkalny Ju" 
kiewieza Piotra.. Straty około 500 zł. Pożar 
powstał wskutek wadliwej budowy komina. 
— Zmarł od denaturatu. 50-letni Grabowski 

    

Andrzej ze wsi Osowiec gm.  kurzenieckiej 
zmarł wsktuek zatrucia denaturatem. 

  

Hokeiści łotewscy w Wilnie 
W sobotę i niedzielę bawić będzie w Wilnie 

hoxejowa drużyna łotewska, która rozegra 

dwa mecze z drużyną Ogniska. 

Mecze te, z uwagi na ich międzynarodowy 

charakter budzą wielkie zainteresowanie. Po 
udanym występie na Śląsku naszych hokeistów 
przypuszczać należy, że i wspomniane wyżej 

spotkania zakończą się dla nas pomyślnie. 

Kurs Narciarski Klubu Prawników 
W związku z zamierzonem rozpoczęciem 

kursów narciarskich dla początkujących i wpra- 
wniejszych narciarzy z dniem 17 b. m.  kie- 
rownictwo sportowe Klubu Prawników wzywa 
czionków oraz sympatyków do przygotowywa- 
nią sprzętu narciarskiego przed datą wyżej 

wskazaną. . 

Kursy te będą prowadzone w ciągu pię- 

ciu kolejnych dni świątecznych, nie wyłączając 
świąt B. N. i będą połączone z wycieczkami 
instrukcyjnemi. 

Dla dysponujących odpowiednim czasem 
w dnie powszednie przewidywana jest spec- 

jalna grupa. 
Bliższe omówienie szczegółów nastąpi na 

zebraniu organizacyjnem w dniu dzisiejszym o 
godzinie 8.30 oraz na pierwszej zbiórce na 
kurs w lokalu klubu w dniu 17 b. m. o godz, 
10 rano. z 

Przy okazji przypominamy, że czynny już 
jest nowy lokal klubowy przy ul. Mickiewi- 
czą 28 m. 2 — pierwsze piętro. 

Kalendarz narciarski PZN na rok 1933—1934 
Niedawno wyszedł z druku Kalendarz 

Narciarski 1933-34, wydany przez Polski Zwią 

zek Narciarski. Kalendarz ten ukażujący się 
poraz 6-ty zkolei, spełnia doskonale swe za- 
danie informacyjne. Z dotychczasowych rocz 
ników ostatni jest może najlepszym, zawiera 
bowiem bardzo bogatą treść i wiele wiado- 
mości potrzebnych zarówno narciarzowi upra 
wiającemu turystykę jak i zawodnikowi. — 
Poza programem imprez sportowych na sezon 
1933-34 i składem organizacyjnym Polskiego 
Związku Narciarskiego zawiera Kalendarz 

skrót kursu jazdy na nartach dla początkują- 
cych. opracowany w sposób źwięzły i przy- 
stępny z szeregiem objaśniających ilustracyj. 
Szereg ustępów poświęconych jest narciarst- 
wu sportowemu, a więc: regulamin odznaki 
za sprawność, zaprawa i bieg sportowy, o bu | 
dowie skoczni itp. 

Osobny ustęp poświęcony jest narciarst- 
wu nizinnemu. Najwięcej miejsca zajmuje w 
Kalendarzu turystyka nareiarska.. | 

Wydawnictwo to jest nieodzownym pod- 
ręcznikiem dla turysty i narciarza.



  

  

Inauguracyjny wieczór 
w Świ:ticy Pocztowego P. w. 

W sobotę dnia 2-go grudnia 1b. odbyło 
się otwarcie sezonu zimowego Świetlicy Pocz- - 
towego Przysposobienia Wojskowego. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
p. Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów Inż. 
Żuchowiez, p. Naczelnik Wydziału Inż. Nowi- 
eki oraz wyżsi urzędnicy Dyrekeji P. i T. 

Sala Świetlicy zapełniła się gronem za- 
proszonych pracowników Dyrekcji i Urzędów 
Pocztowych m. Wilna wraz z rodzinami. Po 
krótkim powitaniu gości rozpoczęto część kon- 
eertową. 

ч Program wypełniły: produkcje orkiestry 
P. P. W., chóru pocztowego męskiego, oraz ze- 
społu damskiego rewellersów, śpiewu solowego 
oraz dwa sketsche wykonane przez zespół ama 
torów Pocztowego P. W. 

Wyjątkowem powodzeniem cieszyły się 
występy zespołu damskiego, który jako nowo- 
"zorganizowany na terenie Wileńszczyzny za- 

produkował się poraz pierwszy, oraz Śpiew p.. 
Słojewskiej. 

Całość wypadła b. dobrze, wykazując spra 
wność organizacyjną i solidność w przygoto- 
waniu programu, Publiezność przyjmowała wy 
konawców entuzjastycznie. Jak nas poinformo 
wano, impreza zorganizowaną została przez 

Sekcję Kulturalno - Oświatową Pocztowego 
P. W, której zadaniem jest właśnie propagowa 
nie życia towarzyskiego i utrwalanie poczucia 
łączności koleżeńskiej, na terenie pocztowym 
przez udzielanie swym członkom godziwych i 
tanich rozrywek, po ciężkiej i odpowiedzialnej 

acy. 
Dzięki życzliwemu popareiu Prezesa Dy- 

rekcji wspomniana sekcja stanie na wysokości 
zadania i niewątpliwie będzie ośrodkiem łączą 
cym liczne rzesze pracowników pocztowych 

na terenie współżycia towarzyskiego. 
Sekcja kulturalno - oświatowa P. P. W. 

organizuje na przyszłość stałe wieczory kon- 
„eertowe, w okresie zaś świątecznym urządza 
jasełkę, oraz wieczór sylwestrowy. 

Pożytecznej placówce życzyć należy po- 
myślnego rozwoju. 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„8 DODATKÓW''* — „CASINO** 

To się nazywa używanie! 8 dodatków w 
jednym programie i film z sympatyczną An- 
ny Ondrą na dodatek. Ten dodatek do do- 

" datków pozostał z porzedniego programu, ale 
zato jest dość urozmaicenia w części pierw- 
szej. 

Z ośmiu nadprogramówek. powstał 
wie dwugodzinny seans. 

Specjalna obsługa Foxa w Polsee za- 
prezentowała dobrze zrobiony reportaż z uro 
czystości 1l-go listopada w stolicy. 

Vowszechna ulubieniea Betty Boop wy- 
stąpiła razem z partnerami Bimbo i Koko. 
W drugiej dwuaktówce popisywali się Tom i 
Jerry, dwaj alpiniści. Muzyka w tej grotesce 
była bardzo dobra. 

Wręcz doskonały i. wzorowy był film 
krajoznawczy Foxa p.t. „Kair'* Podejście do 
tematu, zdjęcia, montaż — pierwsza klasa. 

W dodatku muzycznym popisywała się 
orkiestra kubańska. Ciekawe i oryginalne 
/była pestawienię rekordów szybkości od... żół- 

wia @% „złotej strzałyć* i * samolotu. 
Kolorowa lekcja kosmetyki poza prukty- 

cznemi radami dla pań, nie nie przedstawiała 
szczególnego. Amerykańska farsa ze Lwem.. 
była amerykańska w każdym calu. 

Naogół rozmaitość zachowana była zarów 
no w treści jak i w wartości dodatków. Bądź 
eo bądź eksperyment okazuł się wiatny i wca 
le interesujący. Tad. C. 

ута- 

  

  

Giełda warszawska 
z dnia 12 grudnia 1933 r. 

Belgja 123.70 — 124.01 — 123.39 
! Holandja 358,10 — 359.00 — 357,20. 

Londyn 29.10 — 29.24 28.96. 
Nowy York częk 5.67 — 5.70 — 5.64. 

Nowy York kabel 5.70 — 5.73 — 5.67. 
Praga 26.43 — 26,49 — 26,37. 
Paryż 34,86 — 34,95 — 34.77. 
Szwajcarja 172.30 — 172.73 — 171.87 
Włochy 46,88 — 47,00 — 46.76 
Berlin w obrotach nieof. 212.37 
niejednolita. 
Dolar w obr. pryw. 5.63 
Rubel złoty 4.69 

Tenden- 
eja 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Duff spojrzał na zegarek. 
— Nie chciałbym być niegrzeczny, Char- 

lie— powiedział, — dzisiejszy wieszór pozosta 
nie w mej pamięci, jako jeden z najmilszych, 
ale „Prezydent Artur'* odchodzi o dziesiątej, 
a mamy już prawie dziewiątą. Niepokoi anie 
myśl, że moglibyśmy się spóźnić na okręt... ro- 
„umiesz mnie chyba. Możeby już zatelefono- 
wać po powóz? ; 

— Nie myśl o tem, — zaprotestował Chan 

— Mam zamknięty samochód, w którym ezte- 

ry osoby pomieszczą się z łatwością. Gdyby 

nawet wszystkie eztery były tej tuszy, eo ja. 

Rozumiem. jaki masz na sobie ciężaw i zaraz 

będę państwu towarzyszył. : = 

Po wielt wynurzeniach wdzięczności i za 

dowolenia z obiadu, goście gotowi byli do od- 

jazdu. 
— Jest to najmilsze wspomnienie z eałej 

tej podróży! — zawyrokowała Pamela Potter, 

ku niewysłowionej 

Wkrótce już jechali nowem autem w dół, ku 

miastu, którego światła przedzierały się z tru- 

dem przez zasłonę z deszczu. 

Zatrzymali się w Young Hotelu po baga- 

że Duffa i małe walizeczki obu pań. Kiedy je 

chali ku przystani, Duff chwycił się za głowę. 

— Wielki Boże, Charlie, — krzyknął, — 

co mi się stało? Zapomniałem zupełnie, — 

С в6 wszystkie papiery są w twojem safe'ie w 

biurze policji! 

 —a nie zapomniałem o tem, — odp>- 

wiedział Charlie spokojnie. — Miałem cię te- 

raz tam zawieźć i zostawić, a panie odwiozę 

na przystań. Wrócę po ciebie, będziesz miał 

jaż papiery w ręku, bo mój szef otworzy. ei 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

radości państwa Chanów. e 

TYDZIEŃ AKADEMIKA 

Wzorem lat ubiegłych Nowogródek przy- 
gotowuje się do Tygodnia Akademika, który 
będzie miał miejsce w czasie od 1-go do 7-g0 
stycznia 1934 r. 

W dniu 9 grudnia b. r. w sali posiędzeń 
Rady Powiatowej odbyło się posiedzenie Ko- 
mitetu Obywatelskiego „T. A.* któremu prze-* 
wodniczył p. Naczelnik Galasiewicz. 

Po złożeniu przez m. Przewodniczącego 
krótkiego sprawozdania z przebiegu ostatniego 
„Tygodnia“ i wyjaśnieniu celu obchodu, oraz 
zadania Komitetu, przystąpiono do wyczerpa- 
nia porządku obrad. 

Dokonano więc wyborów Komitetu Wyko- 
nawczego do którego weszli: p. Starosta J. 
Siellawo, jako przewodniczący p. Stanisław 
Brochocki, zastępca przewodniczącego p. płk. 
Rój, p. Wacław Żdżarski, jako skarbnik, p. 
Wacław Pigłowski, jako sekretarz. 

Jednocześnie powołano szereg Komisji. 
Do Komisji Balowej weszły następujące 
osoby: płk. J. Rój przewodniczący, panie: p. 
starościna Siellawo, Rojowa, Bokunowa, Mile- 
wiczowa,  Kulwieciowa, Korsakėwna, Łu- 
szkiewiczowa, Zdanowiczowa, Roszkowska? 
Wierniewiczowa, Małyniczowa, Kowalewska, 
Wadasowa, Kińska, Panowie: Prokurator Zda- 
nowicz, chmatowicz, Kowalewski, Biruła - 
Bałyniecki, Brochocki, Dyr. Wtkowski, Za- 
wadzki, Drue. 

Do komisji imprezowej: p. W. Stanisławski 
przewodniczący, oraz panowie: inż. L. Wol- 
nik, inż. Tymiński, p. Władysław Kiński, p. 
Wierniewicz, prof. A. Majchszycki, inż. Syr- 
towt, p. R. Kawalec, p Manukiewicz Akadem. 
p „Abramowicz, p. j, Rolicki, p. Żdżarski, jun. 
akad. p, Górski akad, 

Do Komisji Propagandowej: p. Henryk Ka- 
czyński Przewodniczący, p. naczelnik Ć. Ga- 
lasiewicz, p. J. Buniewicz, p. dr, L. Wadas, p. 
Engman, p, Majewski i p. Matyas. 

Do Komisji Finansowej: p. j. Milewicz Prze- 
wodniczący, p. Strzyżowski, p. Czachowski, p. 
Sawicka. : 

W okresie Tygodnia Akademika ustalono 
następujące imprezy w salach Ogniska. Dnia 
ł stycznia 1934 roku „Czarna Kawa”. Dnia 5 
stycznia „Bal Akademika". Dnia 6 stycznia „We 
soły Wieczór". W końcu uchwalono wyłonić de- 
legację do p. Wojewody. S. Świderskiego w 0- 
sobach p. Przewodniczącego Komitetu i jego 
Zastępcę,. która będzie miała za zadanie prosić 
Pana Wojewodę o zaszczycenie Balu swoją 
osobą. Poza tem uchwalono wyrazić  Zarzą- 
dowi Ogniska podziękowanie za udzielenie 
lokalu dla imprez. з 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

— Pożegnanie p. kpt. Dobrowolskiego, 
komendanta podokręgu Zw. Strzeleckiego. — 
W „dniu 7 grudnia w sali Ogniska odbyło się 
pożegnanie odchodzącego z Nowogródka do- 
tychczasowego komendanta Podokręgu Związ 
kū Strzeleckiego p. kpt. Dobrowolskiego, któ 
ry pracując na terenie Nowogródka lat kilka 
położył znaczne zasługi zwłaszcza na polu roz 
wojn Związku Strzeleckiego. W pożegnaniu 
brało udział kilkudziesięciu czołowych działą 
czy Związku Strzeleckiego, oraz miejscowych 
organizacyj społecznych. 

P. kpt. Dobrowolski został przeniesiony na 
nowe odpowiedzialne stanowisko do Grodua: 
miejmy jednak nadzieję, że tak mile zadzierz 
gniętą łączność z Nowogrėdezyzną p. kpt. Do 
krowęlski będzię atrzymywał dalej dla dobrą 
i pożytku Sprawy. 

  

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. — 
W dniu 7 grudnia rb. w gabinecie p. starosty 
odbyło się posiedzenie Wydziału Powiatowe 
go, na którem po odczytaniu i przyjeciu 
protokułu z poprzedniego posiedzenia, Wy- 
dział Powiatowy zaopinjował odwołania na 
wybory do rad gromadzkich oraz sołtysów, 
odrzucając prawie wszystkie odwołania jako 
nieuzasadnione z wyjątkiem kilku gromad, w 
których odbędą się wybory uzupełniające. 

Następnie wydział wydał opinję o wybra- 
nych sołtysach, przyczem wszystkie zapropo 
nował zatwierdzić. 

W dalszym ciągu Wydział uchwalił budo 
wę drogi — szosy, Leśna—Miłowidy, a to ce 
lem połączenia 2-ch ważnych ośrodków, a mia. 
nowicie szosy słonimskiej z szosą brzeską. 

Następnie Wydział Powiatowy uchwalił 
zaciągnąć pożyczkę w kwocie 50.000- zł. z fun 
duszu drogowo - pożyczkowego na dalszą bu 
dowę drogi wojewódzkiej Baranowicze — Na 
wogródek. 

Na teu posiedzenie zakończono. 

  

38) 

Zwyciezca 
sate. Pomówimy ze sobą jeszcze chwilę i wypa 
limy ostatnią fajkę. : 

— Doskonale, — przyznai Duti. 
Inspektor Duff wyskoczył pod potoki de- 

szezu przed Halekana Hale, a auto ruszyło da- 

lej. ż . 
Na przystani Chan życzył obu paniom 

szczęśliwej podróży i pośpieszył do sainocho- 
du. Z eiężkiem sereem jechał do swego biura. 
Przyjazd Duffa rozerwał nieco monotonję je- 

  

go życia, ale pobyt przyjaciela był za krótki. 

Jutro miały nadejść zupełnie podobne do 
wszystkich poprzednich dni! Z uszami przepeł 

nionemi szumem tropikalnego deszczu, Chan 
minął korytarz i pehnął drzwi do swego gabi- 
netu. Po raz drugi w ciągu trzydziestu sześciu 

godzin spotkało go coś niespodziewanego. 
Duff leżał na podłodze, koło biurka. Ręce 

miał wyciągnięte bezwładnie koło głowy. Z 
krzykiem wściekłości i zgrozy, Chińczyk sko- 
ył ku niemu i pochylił się. Twarz Anglika 

była śmiertelnie blada, ale Charlie wyczuł sła 
be uderzenia pulsu, co dodało mu cenergji i 

nadziei. Zerwał się na nogi i zatelefonował do 

szpitala królowej. 
— Proszę przysłać ambulans! — krzyczał, 

— Do stacji policji. Natychmiast. Na miłość 

boską, Śpieszcie śię! 
Stał chwilę, oglądając się bezradnie, Okno 

było otwarte, jak zawsze. W ciemnej alei 
deszez chlapał ze wściekłością. Chan spojrzał 

na biurko — leżała na nim teka Duffa otwar- 

ta, ale papiery, zdawało się, pozostawały na 
miejseu, niektóre były nawet wyjęte, inne le- 

żały na biurku i wiatr porozrzucał je po podło 
dze. Charlie zawołał głośno. Z sąsiedniego po- 

    

  

  

— Zjazd wójtów i pisarzy gminnych. 
odbył się tu ostatnio zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pod przewodnictwem starosty po- 
wiatowego p. Edmunda Koślacza w obecno- 
Ści kierownika sądu. grodzkiego p. Witolda 
Krepskiego, przedstawiciela P.K.U. kpt. Wi-- 
niarza, delegata PZUW p. Zygmunta Zbroji, 
zast. insp. szkolnęgo p. Kazimierza Radyski 
i insp. sam. gminnego p. Antoniego Juszkie- 

wieza, pozatem wszyscy wójtowie i pisarze 
gminni powiatu słonimskiego. 

Na zjeździe poruszono sprawy: wykony- 
wania wyroków karnych, wojskowe, PZUW, 
drogowe, szkolne, oraz szereg kwestyj aktu- 
alnych. 

— Posiedzenie Sekcji Wystawowej PTK. 
W nadchodzącą niedzielę odbędzie się zebra- 
nie sekcji wystawowej P.T.K. pod przewod- 
nietwem p. inž. Aleksandra Miano i 
Na zebraniu tem poszczególni referenci z 
sprawozdania z dotychczasowych prae i 
mówią plan jej na najbliższą przyszłość. 
dniu tym nastąpi także przydział pomieszczeń 
dla każdego działa wystawy, która, jak nas 
informują, zajmie cały budynek magistracki, 
ke przez czas dłuższy mieścił się Sąd Gro- 

zki. 
Ważna ta konferencja odbędzie się o go 

dzinie 11 m. 30. 
Tegoż dnia o godz. l4-tej odbędzie się 

zebranie delegatów kół młodzieży krajoznawez 
wszystkich średnich zakładów naukowych w 
Słonimie i powiecie, na którem przedyskuto- 
wana zostanie sprawa udziału młodzieży kra- 
jozmawczej w wystawie i przydział prac, któ 
re wykona młodzież w okresie świąt Bożego 
Narodzenia. 

‚ — Obława na wilki. Z związku z poja- 
wianiem się w: coraz większej ilości wilków 
na terenie powiatu słonimskiego, starostwo 
słonimskie, na skutek licznych prośb ludno- 
ści, zarządziło zorganizowanie dwóch obław: 
jednej na terenie gminy kostrowiekiej, dru- 
giej w gminie derewieńskiej. Obie obławy 
odbyć się mają przd świętami Bożego Naro- 
dzenia. Wilki wyrządzają wielkie szkody 
wśród inwentarza . chłopskiego. 

— Przeniesienie muzeum P.T.K. w Słoni- 
mie. Kwestja przeniesienia muzeum PTK do 
innego lokalu, została już definitywnie zde- 
cydowana. Jak zapewniają źródła dobrze 
poinformowane, przeniesienie nastąpi jeszcze 
przed świętami do gmachu starostwa, pokój 
Nr. 36( obeenie zajmowany przez Inspektorat 
Szkolny). 

— Omal nie żywcem zasypana: W czasie 
prae, prowadzonych przy rz. Łachozwa w 
os. Hac, gm. Szydłowieckiej, robotnica Alek- 
sandra Kruglik, lat 17 ze wsi Hawinowicze 
gm. szydłowickiej, wskutek nagłego obsypania 
się ziemi została zasypana w dole, z którego 
wydobywano piasek. Silnie potłuczoną odwie 
ziono do miejscowego szpitala. 

PACZKI dą Rosji 
odzieżowe 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ui. Mckiewicza Nr. 1 

NARTY!!! 
Mamy zaszczyt powisdomić Sz. Klijentelę, 

że pr y łsbryce prowsdz my 

SPRZEDAŻ DETALICZNĄ 
SPRZĘTU NARCIARSKIEGO 

  

  
  

  

  

  

  

Wybór duży, ceny dostępne, fachowe mon- 

niczne sprzętu wy 

JÓZEFA TOMASZEWSKIEGO 

towanie cart na miejscu 

Szkolania St-zelac- 

Wilno. ul. LIPOWA 4fel. 13-92 

C Į“ Warsztaty macha- 

58 p kiego i sportowego 

(Zw e zyn ec — Sołtaniszki) 
  

ROUEWEZIZA SZER ZOROEREGZRORZSIA BODICGRE 
WĘGIEL Uóinosiąsk. KoNC. 

„Pr- gress'' 

poleca Me BEULL 
Jagiellońska 3, tel. 8 11.     

koju nadszedł szef. W tej chwili Duff west- 
chnął lekko. Chan ukląkł przy nim. Anglik 
otworzył oczy i spojrzał na przyjaciela. 

— Jedź za niemi,Charlie! — szepnął i 
zmów zemdlał. Chan wyprostował się, spojrzał 
na zegarek i zaczął szybko zbierać papiery do 
teki. 

ROZDZIAŁ XV. 

W drodze na wschód od Honolulu. 

Szef Chana pochylił się nad Duffem, 
twarz jego miała wyraz powagi. Spojrzał pyta 
jąco na Inspektora Chana. 

— (o to znaczy, Chaxlie? — zapytał. 
Chińczyk wskazał okno: 
— Strzał stamtąd! — poinformował zwię 

źle. — Kula w plecy. Biedak. Przybył do na- 
szego cichego miasta, w pogoni za mordercą, 

który znajduje się pomiędzy wycieczką, jadą- 
cą na „Prezydencie Arturze''. I właśnie mor- 

derea usiłował zniszczyć jego zamiary. 
— Ależ to straszna bezezelność ! — ku 

knął szef, wybuchając nagłym gniewem. — 

Zabić człowieka w lokalu policji. 
Chan potakiwał gorąco. 
— Gorzej jeszcze, strzelano w moim włas- 

nym gabinecie, z którego byłem zawsze taki 

dumny, dopóki go nie złapię będę pośmiewis- 
kiem całego świata. 

— 0, tego nie można tak zostawić, — 

oświadczył szef, —- 
, Chan tymczasem pozbierał papiery Duffa 

do teczki i przygotował się do wyjścia. — Co 
zamyślasz: zrobić, Charlie? 2 

— (Coż mam innego do zrobienia? Czyż 
mogę nie rozpocząć kontr - ataku? Muszę je- 
chąć z niemi na pokładzie „Prezydenta Arta- 
Taye 

— Ależ nie możesz tego zrobić, 
— Kto mnie zatrzyma? Który chirurg w 

naszem mieście jest najzdolniejszy ? 

   

  

  

  

  

Dziś p emjera! P erwsza rewełs.yjn- 
ariv * kreacja ©3-34 r. wielkiej 

64    

  

Zik . 
+w*nla dodstzani wyśsietlasy 8 «roia 

CLARA BOW "Vu! the * 

ZiIEWCZYNA 
Nad program: Wobs. «ołosSalae. › га н -г « tiażowych filmów. 

  

w 

All „„Król Niedołegów" 
W rot. gł.: artysta resylski A. CHM ARA i kom k trasca:ki CUTĘ BOIS Pieści rosyjskie! Humor. ) 

Arcywes:ia 

komedja 

  

Dziś 
prem era 

w kinie 

PAŃ 
Lasra BURJAŃ 

Na program: at akcje dźw ękowe, 
seausów punktuelnie: 4 6, 8 i !0.15. — Bilety hono. i bezpł. nieważne, 

Uprerza się o przybycie na początki 

Sal: jest d.brze og z*na, 

jako CHLESTAKOW 
w klasycznej KOMEDJI GOGOLA 

REWIZOL 
  Lz*:Ęzo*e kino 

„ROXI“ 
MI4KIEWICZA 22, 

el 15 28 

lidžka 
— Zjazd księży prawosławnych. — W Li 

dzie obradował w ostatnich dniach zjazd księ 
ży prawosławnych i opiekunów cerkiewnych 
z terenu powiatu. Obradom przewodniczył ks. 
Michał Naruszewicz. Omawiano różne sprawy 
z zakresu życia wewnętrznego cerkwi prawo 
sławnej. 

— śmierć na klepisku. We wsi Jurewicze 
gminy żyrmuńskiej pow. lidzkiego mieszka - 
niec tej wsi Józef Jędza spadł w stodole z gó 
ry na klepisko, ponosząc śmierć na miejscu. 

  

  

  
10-ty mumer Pax'u. Treść numeru następu- 

jaca: 1) Fryderyk Ozanam a czasy obecne — 
prof. M. Zdziechowski. 2) jednostka a społe- 
czeństwo w świetle tomizmu. 3) Rene Cla'r i O- 
dysseja — Cz. Jeśman. 4) Magazyn intelektual- 
ny — dr. Janina Budkowska. 5) Kto jutro?— 
Paweł Łebcz. 6) Kres bezrobocia na drodze naj- 
większego oporu — j. Święcicki. 7) -Co nas boli. 
8) Akad. kościół św. Anny w Wilnie — dr. J. 
Budkowska. Do nabycia w księgarniach i ad- 
ministracji (Uniwersytecka 9—9). Cena nume- 
ru tylko 20 gr. 

każeg chorobę wy'eczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

ZIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. 1—w kaszlu, astmie, rozedmie płuc 3.50 
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- 
czerpaniu 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 150 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

lub w wytwórm 2 

„POLHERBA““ — KRAKÓW PODGÓRZE, 
Skrytka Nr. 48, 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmv 
w wytwórni broszurę „jak odzyskać zdrowie”. 

  

3.50 

Эаы 

4— 

5.50 

— (Chyba doktór Lang. 
Chan pochylił się jaż nad książką telefo- 

niczną. IGdy wymieniał numer telefonu, usły- 
szał zzewnątrz dzwonek ambulansu przy 
drzwiach. Biało ubrani ludzie weszli z nosza- 
mi, Podczas gdy układano nieszczęśliwego Du- 
ffa na noszach, Chan rozmawiał z chirurgiem. 
Doktór Lang mieszkał w Yeung Hotelu i 
obiecał być w szpitalu równie szybko, jak sa- 
mochód ambulatoryjny. Chan odłożył słuchaw 
kę, ale znów po chwili podniósł ją. 

— Hello! — wołał do tuby. — To ty 
Henry? Wróciłeś dziś wcześnie do domu. To 
szezęście. Słuchaj uważnie. Mówi twój ojciec. 

     

' Odpływam za godzinę do Ameryki. Co? Opa- 
nuj, proszę, wszelkie uczucia ździwienia —- 
sprawa jest postanowiona. To jest bardzo wa- 

żne. Zbierz całą uwagę, żebyś wszystko zro- 
bił, jak kazałem. Zapakuj mi walizę, z jak- 
największą szybkością, szezotka do zębów, u- 
branie na zmianę, brzytwę. Pomyśl sam czego 
jeszcze mógłbym potrzebować i spakuj. iw 
szanowna matka zechee pewnie przy ten: а5) 
tować. Potem przyjedziesz swojem autem na 
przystań, gdzie stoi „Prezydent Artur''. Przy 
wieziesz swoją matkę i moje walizki. Okręt 
odchodzi o dziesiątej. Rozumiesz więc,jaka 
szybkość jest potrzebna! Dziękuję ci bardzo. 

Kiedy skończył, szef zbliżył się: 
ię dobrze, Charlie, — rzekł. 

+ ramionami 

    

   

     
Chan wzruszy 

— Obmyśliłem już wszyst 
— No dobrze, ale jak mamy to traktować 

— czy jako urlop? Ta sprawa może trwać dłu 

1 елав, i 
— Więe niech pan to przyjmie, jako mo- 

ja dymisję, — rzucił krótko Chan. 
— Nie, nie, — zaprotestował żywo sze. 

— Jakoś to załatwimy. Ale, Charlie, ta spra- 
wa jest niebezpieczna. Widać, że morderca nie 

cofa się przed niezem... 

    

Brukarala „Słowa” Wilno Zamkowa 2. 

  

  

  

22,00 „Ciotka Albinowa mówi”. 

Radje wiieńskia | 
Środa, dnia 13 grudnia 1934 r. 

Dr.Ginsberg 
poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom. 11,40 

Przegląd prasy. 1,45 Muzyka u płyt. 11,57 Czas & 

Muzyka, Dziennik poł., Kom. meteor. Muzyka. BA palna 

15,20 Program dzienny. 15,25 Wiad.'o eksporcie Wjłeńska 3, od 8 — 1 

15,30 Giełda rolnicza. 15,40 Duety wokalne. i 4 — 8. Tel. 567. 
16,10 Audycja dla dzieci. 6,40 „Echa wileńskie | -AšAMAAasA:anab 5544 

w twórczości Tarasa Szewczenki” odczyt. 16,35 Lekale 
Koncert. 17,15 Recita! fortepianowy. 17,50 Pro-  "TYTY"SESYEPEUEETWYH 

gram na czwartek i rozm. 18,00 Informacyjny 300 ESY A 
kurs obrony przeciwgazowej. 18,20 Zapomniane MIESZK FE IE 

Sześciopokojowe 

  

przeboje (płyty). 18,45 Feljeton. 19,00 Przegląd 
litewski. 19,15 Codz. odc. pow. 19,25 „Dwa na- z wszelkiemi wygodami 
bytki beletrystyki" feljeton. 19,40 Sport. 19,45 ul Dąbrowskiego 7 
Rozmaitości. 19,47 Dziennik wieczorny. 20,00 7 a non 2 — 

RE ZĘ 1-2 pokoje 
„W. stolicy Norwegji“ fełjeton. 20,15 Koncert. dmebiowane słoneczne 

22,15 Nowe óo wynsjęcia dia kul: 
płyty muzyki łekkiej. 23,00 Kom. meteor. 23,05 turslnej osoby. — ul. 
Miizyka taneczna. Dąbrowskiego 12 m. 3 

Czwartek, dnia 1 4grudnia. 

17.00 Czas. 11.40 Przegląd prasy. 11.45 Mu- 
zyka z płyt. 11.57 Czas. 12.35 Poranek szkolny. 

15.20 Program dzien, 15.25 Wiad, o eksporcie. 

Dziś! Najaowszy przebój a: odukcji trancnski'j r. 1933-34. — Po raz pierwszy w Wiinie 

r». „MALEŃKA z MONTPARNASSE" 
W rol. gł: Najsiękniejsza kobieta Paryża Grszia Del Rio Nad p cgram: Dodstki dźwiękowe. 

  

Wy.howawczyn 
wyjedzie do starszych 
d.ieci, lab w mieście. 
S=iad ctwa b dobze — 
Referencje s lidne, — 
Łaskawe ołerty w- Adm. 
„Słowa* pod „Wycho- 
wawczyni* 

  

Inteligentny 
rzędca z  kuilkoletnię 
praktyką rolną i ze 
Skończ. sziołą poszm- 
koje posady w ma айка 
jako rządca, również 
może prowad ić książki 
gosp daista roinego. — 
Ewentualnie zua się 
dob:ze w leśnictwie, — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 
Wilno. 
A ma — — о 

ROLNIK 
w starszym wieka z 
dłogoletnią praktyką I 
szkołą ukcń-zoną rol- 
niczą, znajdujący sięw 
krytycznych warankach 
maierjiłaych, szaka ja- 
kiegckolwiek miejsce 
na wsi za njskr- msiej- 
szą ordynarję. Łaskawe 

15.30 Giełda roln. 15,40 Płyty. 16.10 Audycja 

dia dzieci. 16.40 Odczyte 16.55 Muzyka iekka. 
17,50 Progr, na piątek i rozmait. 18.00 Odczyt, 

18.20 Słuchowisko, 19.00 Skrzynka poczt. — 

19.25 Odczyt aktuainy, 19,40 Sport. 19.45 Roz- 

matośc. 19,47 Dziennik 'wiecz. 20,00 Koncert. 

21.15 Hanka Ordonówna przed mikrofonem. — 

21.45 Koncert. 22,15 Muzyka taneczna. 23.00 
Kom. meteor. 23,05 Muzyka taneczna 

LECZNICA 
Litawskiego Stow Pcemocy Sanitarnej 

ul. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-/7 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia ch-rych ambulatoryjnych przez le- 
kaizy specjsiis Ów w godninach w dzień od 
9—2 wieczorem 5—7 oraz obł -Żuie chorych 

o każdej porze dnia i nocy. 

  

      
OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę restaura- 
cji kolejowych Bielsk Podlaski, Janów Poleski, 
Łapy, bufetów kolejowych Pińsk,  Łyszczyce, 
Augustów, Orańczyce, Nowawilejka, Gudogaj, 
Kamienna Nowa, Żednia, Marcińkańce, Pod- 
šwile, Oszmiana, Budsław, Bereza  Kartuzka, 
Czarnawieś, Kiena, Kuźnica,  Mikaszewicze, 
Święciany, Narewka,  fryzjernie koł. Łapy. 
Nowawilejka, Wilno z terminem objęcia 1 sty- 
cznia 1934 roku. 

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 
1933 r. o godz. 12 w południe, szczegółowe 
warunki podane są w ogłoszeniach wywieszo- 
nych na wymienionych stacjach i w gmachu Dy- 
rekcji. 

; DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI 
PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

— Któż wie lepiej o tem ode mnie? Czy 
to ma znaczenie? Mój koner wchodzi w. grę, 

jsze. Pan rozumie: morderstwo w 
moim własnym gabinecie. 

— Nie mówię, że nie powinieneś | 
życia — to należy do obowiązków naszego za- 
wodu. Ale... ale drżę na myśl utracenia ciebie, 
Charlie. A ta sprawa należy do Scotland Yar- 
du, nie do nas... 

Chan potrząsnął energicznie głową. 
— Teraz już nietylko do nich! Nie chciał 

by pan mnie stracić, bo potrzebny jestem de 
gonienia złodziejaszków, zatrzymywania skra- 

dzionych aut... 
— Rozumiem, rzeczywiście u nas panuje 

spokój !. 
— Panował... do dzisiejszego 

Teraz fakty ruszyły z wiełką szy 
szę być na pokładzie, zanim okręt podniesie 
kotwieę i ręczę, że będę miał tego człowieka, 
zanim staniemy w Sau Francisco! Jeżeli tego 
nie zrobię, pożegnam się nazawsze: z tytułem 

inspektora policji! — Podszedł do sałe'u. — 

Mam tu dwieście dolarów gotówką. Wezmę je. 

Pan zechce przysłać mi więcej do San Franci- 
sco. Albo panowie uznają za konieczne finan- 
sowanie poszukiwań mordercy, który dokonał 

zbrodni w gmachu policji, albo pojadę na wł 

sny koszt i pieniądze te zwrócę co do gro 

Teraz muszę jechać do szpitala. Dowidzeni 
— Nie żegnajmy się, przyjadę na przy- 

   

     

   

stań. 
Ściskając pod pachą cenną tekę, Chan po 

śpieszył na ulicę. Z charakterystyezną dia tam 

tejszeęgo klimatu zmiennością, deszez przestał 

padać i pomiędzy rozproszonemi chmurami 
ukazały się gwiazdy. Chan zjawił się w hallu 
Young Hotelu i zaczepił pierwszego oficera 
marynarki, którego spotkał. Szezęście dopisa- 
ło mu, gdyż był to właśnie Harry Lynch, ka- 

sjer na „Prezydeneie Arturze''. 

nag 

          

Eli io lė jas i LS S S ak DÓWR 

i SPRZEDAŻ 
RETETTYZTYTEZEETEWYŁ 

ołerty proszę składeć 
do red kcji pob„Kryty- 
czny rolnik" 

Młoda osoba 
z uxończcnem  Šred- 
niem wyks'tałcenićwm | 
Szkołą zawod*w. Ua 
mie wszelką pos. dłę 

dzieci. Może p.zygete- 
wać do szkoły — zmie 
dobrze szyć i ksHowaė 
Łaskawe oferty da Ad- 
ministracji „Słowa” zab 
M M 

Śledzie 
w dażym wyborze o 
nadzwyczajiej jakości 
po cenie następnjącej: 
królewskie duże 25 gr., 
ksólewskie oryginalne 
argielskie, mnie sze 25 
£r., szmelcówii 15 gr., 
Dirskie гага 25 рг ро= 
leca Wł. Czerwiń:k, 
Wil ń ka 42 vis-a vis 
placu Orzeszkowej, 0 

Lekcie 

„Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

czenice za dostępug 2 
płatą. Nauka  solidza 
Królewska 5 —11. 

   

    

— — — — == = —- 

  

Modystka 
przyjmuje wszelką te- 
botę w zakres kapela- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonnie tauże i ele- 
Zancko. Wielka 3 m. 16 

Uczeń 
ostatniego kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszelsich środków pre- 
si o pomoc materjalnę 
ua opłstę czesnego. — 
Ofiary dla „K. G * przyje 
muje Admin „Słowa” 

  

PRADA CAO ta S 

PoczykuJą 
PRACY 

z wykształceniem sgro- 
nomicznem poszukuje 
posady rządcy admini- 
stratora gospodarki rol- 
nej lab lsśaej Łsskawe 
zaof arowania kierować 
pocztą Swir skrzynka 
pocztowa Ne 6 

a 

  

-- 
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POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
Chan przedstawił się i poprosił, żeby ofi- 

cer zabrał się z nim do przystani. W drodze 
do szpitala, Charlie opowiedział pokrótce, s» 
zaszło. Kasjer był głęboko zaintercsowany. 

— Stary jegomość powiedział mi, że in- 
spektor Scotland Yardu przybył tutaj, — zau- 
ważył, — wiedzieliśmy wszyscy 'o Welbym, na 
turalnie. Był to dla nas przykry szok, gdyśmy 
go. tak nagle straciki. Potem nadeszła krótka 
wiadomość z Yokohamy, że on został zabity. 
A teraz znów zraniono inspektora Duffa? Na 
to dobrze, że będziemy mieli pana na pokła- 
dzie. Ale czeka pana niemała praca! 

— Niestety nie jestem zdolnymi detekty- 
wem, — mruknął skromnie Chan. 

— Ūzyž tak? Słyszałem coś wręez ad- 

  

‚ wrotnego. 

Powiedział to tak, że serce Chana zabiła 

cieplej dla niego. Po tak długim ekresie bez- 
czynności, miło było posłyszeć, że się ma pew 
ną sławę. 

— Załatwię sprawę pańskiego biletu, -— 
mówił Lynch. — Dam panu dobrą kabinę po- 
jedyńczą. 

Zatrzymali się właśnie przed szpitalem i 

Charlie wbiegł do środka. Uczucie głębokiego 
niepokoju ogarnęło go całkowicie. Doktór Lanz 
stał przed nim, niby zjawa, cała. w bieli, z 

twarzą zagubioną gdzieś w cieniu daszka od. i 

okularów. 

-—— /malazłem kulę, rzekł chiruwg — i za- 

obię operację. Na szczęście kula zatnzy- 
się na żebrze. To paskudna sprawa, ale 

chory ma dosyć sił i myślę, że wyjdzie z tego. 
- On musi z tego wyjść, — rzekł katego- 

veznie Chan, Szybko opowiedział doktorowi, 
kim był Duff i w jakim eelu tu przybył. — 
A gdybym mógł zobaczyć go na chwilę?.. — 
zapytał nieśmiało, tracąc pewność w tem nicz- 
wykłem dla: siebie otoczeniu. 

(D. C. N.) 
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