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Zatarg brytyjsko-irlandzki 
Najmniejsza z dominjonów lmperjum Bry 

tyjskiego Irlandja, dostarcza swej metropolji 

najwięcej kłopotów. Właściwie stosunki po- 

między Wolnem Państwem  Ixrlandzkiem 
(Irish Free State) a Anglją, weszły w fazę 
otwartego zatargu od chwili, gdy ster rządów 
objął dawny konspirator i rewolucjonista de 
Vałera. Wystosowana ostatnio nota irlandz- 
ka i odpowiedź angielska, są tylko drobnym 
fragmentem tego zatargu, ale fragmentem 

wysoce charakterystycznym. 
Powodem papierowo-dyplomatycznego star 

cia było niezbyt ostrożne odezwanie się przed 
trzema tygodniami ministra dominjów sir 
Thomasa z okazji wniesienia przez de Valerę 
do Daily Kireanu (Sejmu) trzech projektów 
ustaw mających na celu jednostronną rewizję 

układu z r. 1922 jak wiadomo będącego pod- 
stawą stosunków pomiędzy Anglją a Wolnem 
Państwem Irlandzkiem. Sir Thomas miał nie- 
ostrożność oświadczyć, że o ile Wolne Pań- 
stwo zerwie swoje związki z Imperjum, to nie 
powinno liczyć na te korzyści, które dlań wy- 
pływają z faktu przynależności do korony 
brytyjskiej. W odpowiedzi na powyższą enun- 
cjację de Valera oświadczył krótko, że o ile 
całą kwestję wyczerpuje sprawa korzyści, to 

rzecz naturalna, Irlandja ani na moment nie 

zawaha się ogłosić swoją niepodległość. W 
dwa tygodnie później rząd irlandzki wystoso- 
wał notę, w której de Valera „podkreśla że: 

Trlandja nigdy nie zgłaszała się dobrowol 
nie do przynależności do Imperjaum  Brytyj- 
skiego. Przynależność ta nigdy nie była do- 
browołna, ze strony Irlandji, lecz jedynie 

wynikiem poddania się presji. 
Traktat angielsko-irlandzki z roku 1921 

dostał przez Irlandję przyjęty pod groźbą 

wojny ze strony Wielkiej Brytanji. Doświad- 
czenie ostatnich 12 lat wykazało — zdaniem 
de Valery — że traktat ten nie może stano- 
wić podstawy do prawdziwie przyjaznych sto- 
sunków. 

De Valera zapytuje przeto, jakiem było- 
by stanowisko Wielkiej Brytanji na wypadek, 
gdyby Iriandja, mimo i wbrew zawarcia trak 
tatu, sama określiła swój stosunek na przy- 

szłość wobec Wielkiej Brytanji. ` 
Nota de Valery wprawiła rząd angielski 

w zakłopotanie z dwóch względów. Przede- 
wszystkiem sama konstrukcja pytania „eo bę- 

dzie gdyby'* a secundo w interesie rządu an- 
gielskiego nie leży bynajmniej ułatwiać sytua- 

cji politycznej de Valerze wobec ewentual- 
nych wyborów. Posunięcie de Valery pody- 
ktowane było względami taktycznemi na przy- 
szłe wybory, premjer irlandzki skorzystał z 
dość nieogłędnego wypowiedzenia się sir Tho- 
masa, aby stworzyć sobie atuty propagando- 
we, bo, rzecz jasna, o eałkowitem zerwaniu z 
Wieiką Brytanją de Valera nie myśli, zdając 

'sobie sprawę z trudności na jakie Irlandja, 
jako samodzielne państwo byłaby narażona. 

Zerwanie z Wielką Brytanją wywołałoby 

' automatycznie wojnę domową z protestan- 
ekim, zawsze manifestującym swoją wierność 
dla korony brytyjskiej, Ulsterem, represje 

„ ekonomiczne Anglji, pozostawienie bez ochro- 
ny i opieki całej masy Irlandczyków, zatrud- 

nionych na angielskich stanowiskach rządo- 
wych, którzy jako obeokrajowcy natychmiast 
zostaliby zwolnieni i wreszcie zerwanie pogłę- 

„ biłoby chaos wewnętrzny w Brlandji właści- 
wej, gdyz stronnictwo de Valery aczkolwiek 

w chwili obecnej posiada większość, ma jed- 
nak przeciwko sobie zwolenników byłego pre- 

mjera Cosgrave, oraz sławne już dziś „nie- 

bieskie koszule'*. 

Układ z roku 1922 regulujący stosunki 
pomiędzy metropolją a Wolnem Państwem Ir- 

landzkiem, zapewnia  Irlandji jeknajszerszą 
autononcję. Jedynym łącznikiem jest gene- 

rał gubernator, reprezentujący Króla i po- 
siadający prawo veta, zawieszającego ustawy 
uchwalone przez Sejm. O ile za czasów Cos- 
grave, generał gubernator był osobistością, 

która mogła wpływać na bieg spraw politycz- 
nych e tyłe po przyjściu do władzy de Va- 
iery generał gubernatoią _ jest  figurantem 
całkowieie od rządu wolnego państwa uzależ- 

niony: Poza osóbą generał gubernatora za- 
ieżność Wolnego Państwa od metropolji pole- 
ga na prawie, w myśl którego najwyższą in- 

stanėją sądową jest „sąd imperjalny''. Pra- 
we to istnieje w gruncie rzeczy dla. obrony 
interesów Anglików, zamieszkujących  Irłan- 

dję, a zdanych na łaskę sądownictwa irlandz- 
kiego, które wobec istniejących uprzedzeń na- 
rodowych nie zawsze może się zdobyć na ko- 

nieczną bezstronność. 
Rząd de Valery właśnie wniósł de Dailly 

Rireana projekty ustaw, mające na celu znie- 
sienie stanowiska generał gubematora i u- 
chylenie prawa o „sądzie imperjalnym''. Te 
właśnie projekty były powodem  enunejacji 
sir Thomasa, która nawarzyła tyle piwa. 

Odpowiedź angielska na postawione py- 
tamie przez de Valerę należy do kategorji wy- 
kręcania się sianem: Wielka Brytanja wycho- 
dzi. z założenia, że opis stosunków irlandzko- 

angielskich, zawartych w nocie de Valery, jest 
najzupełniej fałszywy. 

Nota brytyjska. podkreśla, że traktat z 

roka 1921 został zawarty jak  najlegalniej 

przez upełnomocnionych przedstawicieli Irla'- 

dji, że ponadto traktat ten uzyskał poparcie 

narodu irlandzkiego w powszechnych  wybo- 

rach i że wreszcie stosunki, jakie się na grun 
cie tego traktatu rozwinęły, wskazują na sta- 

łą poprawę we współżycia obu narodów przy 
całkowitem zachowaniu przez Irlandję decy- 
zyj © swych własnych losach. 

W tych warunkąch rząd brytyjski nie 
może zgodzić się z założeniem, z jakiego wy- 
chodzi nota irlandzka, a mianowicie, że trwała 
przyjaźń obu narodów nie może być osiągnię- 

ta w ramach obecnych stosunków i wobec 

tego, rząd brytyjski nie widzi tytułu do kon- 
kretnej odpowiedzi na zapytanie de Valery, 

które musi określić jako najzupełniej  hipo- 
tetyczne. 

Rząd brytyjski nie jest w stanie uwierzyć 
w to, ażeby Irlandja rozważała wyrzeczenie 

się jej z zobowiązań traktatowych w sposób 
wskazany w nocie de Valery i dlatego rząd 
brytyjski nie uważa za potrzebne określić, 
jakie zajmuje stanowisko w okolicznościach, 

które —- według opinji rządu brytyjskiego — 
wysunięte są w nocie de Valery jedynie jako 
hipoteza. 

Narazie po tej wymianie papierowych 
strzałów, zapanowała na froncie irlandzko- 
angielskim cisza. Manewr de Valery, . który 
pragnął sobie w łatwy sposób zdobyć wdzięcz 
ny atut wyborczy i w ten sposób umocnić 
swoje stanowisko w Wolnem Państwie, spalił 
na panewce, nie znaczy to jednak, aby znowu 
przy najbliższej okazji sprawa rewizji ukłs- 

du z roku 1922 nie wypłynęła na nowo. Sz. 

GEN. O'DUFFY POWRÓCIŁ DO DUBLINA. 

LONDYN PAT. — Gen. O'Duffy, przywód- 

ca partji zjednoczeniowej Irlandji i wódz orga- 

nizacji faszystowskiej niebteskich koszul, który, 

uciekając przed represjami rządu de Valery, 
skryć się miał na terytorjum Ulsteru, powrócił 

wczoraj nagle do Dublina i wziął udział w o- 

bradach komitetu wykonawczego swej partji. 

Doniosłe 
LONDYN PAT. — W dniu 13 bm. przed 

południem obradował gabinet brytyjski. Decy- 
zje, jakie powzięto, są ważne, na co wskazuje 
fakt dłuższej audjencji ministra spraw zagranicz 
nych Simona u króla, któremu Simon zdawał 

sprawę z sytuacji. 
Gabinet akceptowai projekt bezpośrednich 

rozniów ministra Simona z rządem francuskim 
w Paryżu. Minister Simor: wyjedzie w czwartek 
21 grudnia na wypoczynek na Riwjerę i w dro- 
dze zatrzyma się w Paryżu, gdzie odbędzie kon- 

ferencję z Chautemps i Paul Boncourem. 

Co do istoty decyzyj, jakie zapadły na po- 
siedzeniu gabinetu, to ze skąpych informacyj, 

udzielonych przez miarodajne źródła daje się od- 
tworzyć mniej więcej następujący obraz: 

1) Dotychczasowe rozmowy Hitlera z am- 
basadorem francuskim wykazały, że prawdopo- 
dobieństwo dojścia do porozumienia między 
Francją a Niemcami na jakiejkotwiek wspólnej 
płatformie jest minimalne. 

2) Gabinet brytyjski zdaje się to przewidy- 
wać i rozważać, że w takim razie nie pozostało 

nic innego, jak powrócić do Genewy, gdzie na 
drugą połowę stycznia wyznaczone zostało po- 
siedzenie konierencji rozbrojeniowej. 

Obrady kamiji bitowe 
WARSZAWA. PAT. — Komisja budże- 

towa Sejmu przystapiła do obrad nad preli- 
minarzem budżetu -Prezydjam Rady Mini- 
strów. Przewodnictwo objął prezes poseł dr. 
Byrka. Przybyli na posiedzenie również pod- 
sekretarz stanu Prezydjum Rady Ministrów 

Siedlecki, prezes Trybunału Administracyjn. 
Qrski, szef biura prasowego Prezydjum Rady 

Ministrów Tadeusz Święcicki, dyrektor kulta- 
ry narodowej Michalski, zastępca szefa biura 

ekonomicznego Martin, dyrektor Polskiej A- 
gencji Telegraficznej minister Konrad Libicki 
i naczelnik Raczko. 

BLAKE 

Sprawozdawca poseł Brzozowski stwier- 
dza na wstępie, że w porównaniu z okresem 
ubiegłym daje w wydatkach zauważyć dużą 
kompresję. Referent omiawia szczegółowo 
niewielkie zmiany, jakie zaszły w poszczegól- 

nych działach, a następnie przechodzi do 

sprawy przedsiębiorstw. Polska Agencja Te- 

legraficzna stała się przedsiębiorstwem  sko- 

mercjalizowanem, powstałem z fuzji wydaw- 

nictw państwowych i z P.A.T. W swym pierw 

szym bilansie za 9 miesięcy, przedsiębiorstwo 

to wykazuje duże wierzytelności i dłngi, co 

tłumaczy się tem, że w obecnym okresie wy- 

płacalność jest słaba i wiele instytncyj zale- 
ga z regulowaniem należności. Jeżeli chodzi 
o drukarnie, to są one przedsiębiorstwami 
nieskomercjalizowanemi. W gospodarce dru- 
karń dają się zauważyć duże oszczędności. 

OFIARNOŚĆ URZĘDNIKA POLSKIEGO 

Pos. Polakiewicz (BBWR) zwraca uwagę 
na racjonalizację budżetu i tendencje oszczęd 
nościowe, w czem Prezydjum Rady Ministrów 
świeci przykładem. Odpowiada na zarzuty po- 
sła Korneckiego, zaznaczając: „Dążymy do 
udoskonalenia aparatu, ale liczyć się musimy 
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Dodatkowe kredyty na rok bieżący 
WARSZAWA PAT. — Przed przystąpie- 

niem do obrad nad budżetem Prezydjum Rady. 
Ministrów sejmowa komisja budżetowa obra- 
dowała nad 5 przedłożeniami o dodatkowych 

kredytach na bieżący rok budżetowy. Kredyty 

te przeznaczone są na pokrycie: 1) niedoboru 

funduszu drogowego, 2) wydatków powstałych 
dla administracji skarbowej w związku z prze- 
jęciem od samorządów wymiaru i poboru nie- 
których podatków na zasadzie ustawy z 18-go 
marca 1933, 3) wydatków na popieranie obrotu 
produktami rołniczemi w związku z dwoma roz- 

pac 

Wyrok sądu 

porządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 28 września 1933 o poborze 10-procento- 
wego doatku do niektórych podatków i nowo- 
ustanowionego podatku d uboju, z których do- 

chody przeznaczone były na akcję interwencyj- 

ną rolniczą, 4) i 5) wydatków związanych z po- 
pieraniem eksportu artykułów rolniczo-hodowla- 
nych i przemysłowo - włókienniczych, finanso- 

wanego przez zwroty ceł. Ё 
Po reieratach posłów Rzóskł i Czernichow 

skiego oraz po dyskusji ustawy przyjęto w 
brzmieniu projektów rządowych. 

NALEŻNOŚĆ PŁATNA PRZED SPAOKIEM DOLARA WINNA BYĆ ZAPŁA- 
CONA W PEŁNOWARTOŚCIOWYCH DOLARACH W ZŁOCIE 

WARSZAWA (tei. wł.) Przed kilku dniami 
zapadł w Wydziale Handłowym Sądu Okręgo- 
wego w Warszawie wyrok, mający zasadnicze 

znaczenie w aktualnej dziś kwestji zobowiązań 
delarowych. у 

Firma J. Jodiowski dłużna była Sp. Akc. 

„łInjecta* sumę 1.240 dolarów za dostarczony 

tej firmie towar, fakturowany w dolarach Sta- 

nów Zjednoczonych. Firma „Injecta* przez swe- 

go pełnomocnika adw. Alireda Opatowskiego 

wystąpiła o zasądzenie dłużnej sumy w dola- 

rach w złocie, twierdząc, że skoro dłużnik był 
w zwłoce, a dłużna suma płatna była jeszcze 
przed dewaluacją dołara, to konsekwencje spad- 
ku dołara nie powinny obciążać wierzyciela. — 

Sąd Okręgowy w Wydziale Handlowym podzie- 
Hi stanowisko powodowej firmy i sumę dłużną 
zasądził w peinowartościowych dolarach w zło- 

cie. 

Projekt nowych uposażeń nauczycieli 
Opracowany przez władze oświatowe pro- 

jekt zaszeregowania nauczycielstwa do nowych 
grup płacy, wywołuje żywe zainteresowanie w 

kołach nauczycielskich. Projekt władz szkolnych 

przewiduje, iż uposażenie nauczycieli szkół pow 
szechnych obracać się będzie w granicach Od 

136 do 335 złotych miesięcznie. 
Nauczyciele szkół powszechnych, rozpoczy- 

nający służbę zawodową, pobierać mają przez 
5 lat až do chwili złożenia egzaminu cz- 

nego po 130 złotych miesięcznie. Po 5 latach 

służby wynagrodzenie ich wynieść ma 160 zło. 
tych miesięcznie. Pobory miesięczne w wyso- 

3) Gabinet brytyjski zdaje sobie sprawę z 
tego, że nowe odroczenie konferencji znowu na 
kilka tygodni jest już teraz niemożliwe, W grę 

wchodzi albo uznanie konferencji za niemożliwą 
do kontynuowania, czyli przyznania się oficjalnie 
do jej bankructwa, lub też kontynuowanie kon- 
ferencji rozbrojeniowej, nie oglądając się na 
Niemcy. 

4) Wydaje się, że gabinet brytyjski skłania 
się ku temu drugiemu rozwiązaniu. Konferencja 
ministra Simona z rządem francuskim miałaby 

na cełu ustalić program ewentualnego postępo- 
wania w Genewie na konferencji rozbrojeniowej. 

5) Zadanie Simona w Paryżu miałoby po- 
legać na tem, aby doprowadzić do kompromisu 
między brytyjskiem a francuskiem stanowiskiem 
Kompromisu możra się ewentualnie doszukiwać 
np. w sprawie okresu próbnego, co do czego 

Anglja będzie żądała od Francji koncesji na 
rzecz Niemiec, godząc się za tę cenę na prowa- 

dzenie rozmów w Genewie .nawet gdyby Niem- 
cy taki kompromis odrzuciły. Rzecz 
że Anglja liczy się z wysunięciem wzamian 
przez Francję żądań co do kontroli, które w ta- 

kim wypadku może byłaby gotowa poprzeć. 

PARAMOS 
m CNA u 

z tem, że aparat, jakim rozporządzamy, po- 

chodzi jesźcze w 50 procentach z państw za- 
borczych. Nie wolno jednak tak charaktery- 
zować polskiego stanu urzędniczego, jak to 
stale czynią przedstawiciele Stronnictwa Na- 
rodowego. Musimy stwierdzić, że mimo cięż 
kich warunków uczciwość i lojalność stanu 
urzędniczego w Polsce jest najwyższa na świe 
cie, a w Europie w szczególności. Dlatego 
uważamy, że urzędnikowi polskiemu, który 
wykazuje w tak ciężkich warunkach ofiarność 
i zrozumienie potrzeb państwa, należy się od 
nas hołd. Chcemy mieć jedynie fachowych, 
którzy się do tej pracy nadają. 
NAJWYŻSZY TRYBUNAŁ ADMINISTRA- 

CYJNY 
‚ W dalszym ciągu dyskusji wygłosił prze 

mówienie wiceminister. Siedlecki, poczem za- 
brał jeszcze głos pierwszy prezes Najwyż- 
szego Trybunału Administracyjnego p. Orski, 
który stwierdził, że mimo  pesymistycznego 
nastroju w stosunku do działalności N.T.A., 
działalność ta była w roku 1933 pod wielu 
względami korzystna. Zbyt szczupły perso- 

nel, nawał pracy, stały na przeszkodzie temu, 
ażeby działalność ta stanęła na wysokości, ale 
nie pod względem jakości orzecznictwa. 

Jednakowoż wpływ bieżący opanowaliśmy 
i wyrobiliśmy także 2600 spraw zale- 
głych z lat poprzednich. W celu usprawnie- 
nia działalności Trybunału, p. prezes Orski 
wydał szereg zarządzeń, które dały już dobre 
wyniki. Również w celu odciążenia Trybuna- 
łu zostały przedstawione konkretne wnioski 
premjerowi, są one w stadjum rozważania i 

w razie uwzględnienia niepomiernie odciążą 
Najwyższy Trybunał Administracyjny. Dalej 
mówca przytoczył szereg dat statystycznych, 
charakteryzujących działalność N.T.A. w kra- 
ju i pokrewnych instytucyj zagranicą. 

kości 335 złotych rniesięcznie, osiągnąć mogą 
nauczyciele szkół powszechnych po 24 łatach 
Siużby zawodowej. 

Projekt uposażeniowy władz oświatowych 
przewiduje nadto, dodatki dla ki ików szkół 
powszechnych, dodatek ten wynosić ma od 5 do 
dwudziestu kilku złotych miesięcznie. 

W odniesieniu do nauczycielstwa szkół šred- 
nich, projekt zaszeregowania przewiduje pobory 
od 210 do 450 złotych miesięcznie, Dyrektorzy 
szkół średnich w zależności od lat służby osiąg- 

nąć mogą najwyższe uposażenie w wysokości 

700 złotych miesięcznie. 

uchwały gabinetu brytyjskiego 
6) Pozostaje jednak trudność do przezwy- 

ciężenia — mianowicie Włochy. Pod tym wzgłę 
dem nie bez znaczenia jest fakt, że minister Si- 
mon udaje sę dla spędzenia krótkiego wypo- 

czynku wiaśnie na Riwjerę,skąd jest tak łatwo 

wyjechać do Włoch, że ewentualne nawiązanie 
kontaktu z Mussolinim dła przekonania go o ce- 
łowości kontynuowania konierencji rozbrojenio- 
wej na podstawie nowego kompromisu jest zu- 

pełnie możliwe. 

GSZMIANA — 
PODBRODZIB 

DRUJA — Kowkis, 
Księgarnis Spółdz. Nancz. 
— ui Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SŁONIM — 

WOŁOŻYN— 

ma stronie Ž-ėį I 
miiimetr 

wyjaśnienie białostoc- 
kiego Urzędu Wojew. 

W SPRAWIE ZAJŚĆ W MARCINKOWI- 

CACH 

BIAŁYSTOK. PAT. — W związku z 0-- 
głoszonym przez stacją radjową w Kownie 

komunikatem, przedstawiając:1 tendencyjnie 
<. kłamliwie spraw postawiuma kizyża — po- 
mnika w Marcinkowicach przez miejscową lu- 
dność litewską, wojewódzki urzęd białostoc- 
ki wyjaśnia co następuje: 

Zarząd Oddziału Litewskiego 'T-wa św. 
Kazimierza w Marcinkowicach w pow. £g30- 
dzieńskim w dniu 6 b.m. postawił na płacu 
publicznym przed kościołem krzyż — pomnik 
dwuramienny („witoldowy''), wykonany w 
dużych rozmiarach z drzewa i pomalowany 
na kolory państwa litewskiego. Ponieważ po 
stawienie tego krzyża — pomnika dokonane 

  

WEJRATKSCZIYAFEDÓROW ВЕНА ЯОЬ | 

koci gr. 406. Za tekstem 15 gr. Komunikaty uraz 
60 gr W numerach dwiętacznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej, 

J. Ryppa uł Mickiewicza 16. Księgarnia Mic 
SMORGONIE —- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświąty. 
ST. ŚWIĘCIARY — М, - 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte czny, у 

Lewin — Biuro gazetowe uł, S Maja 4 

tiberman, Kiosk gazetowy Е 
WARSZAWA -— Kiosk Księg. Koi. „Ruch“. 

4 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżań 
n-ru dowodowego 26 ge. 

ABA RRT TTD 

TELEGRAMY 
POWRÓT JEŃCÓW POLSKICH Z SO- 

WIETOW 
STOŁPCE. (tel. wł.) Wczoraj przy- 

była tu grupa jeńców polskich złożona z 
6 osób. Wśród przybyłych znajdowali 
się: b. pułkownik korpusu gen. Dowbór 
Muśnickiego, p. Ludwikowski i por. 
Grześko. 

DYSKUSJA KONSTYTUCYJNA 

WARSZAWA. (tel. wł.) We czwartek 
jak donosiliśmy w sali T-wa Hygjenicz- 
nego odbędzie się plenarne posiedzenie 
klubu BB poświęcone dyskusji konstytu- 
cyjnej. Na posiedzeniu wice-marszałek 
Car zreferuje zaśady przyszłej konstytu- 
©. 

  

KAPITAN SKARŽYNSKI 
zostało nie z pobudek religijnych, jak również . 
bez pozwolenia władz administracji o„ółrej, 
oraz bez uprzedniego porozumienia się z wła 

dzami kościelnemi i zarządem zminy -— jak 
tego wymagają przepisy  obowiazu:ących 

ustaw — krzyż ten na skutek zarządzenia 
powiatowej władzy administracji ogólnej, zo- 
stał w dniu 7 b.m. wykopany i przewieziony 

tegoż dnia na cmentarz parafjalny w Marcin- 
kowicach. Wykopywali krzyż najęm przez 

władze mieszkańcy Marcinkowice. Przy 'wy- 
kopywaniu krzyża ludność miejscowa zacho- 

wywała się zupełnie spokojnie. Natomiast wie 
czorem, kiedy krzyż ten przewicziono na cen 

tarz, mieszkanka Marcinkowice niejaka Mzatrja 
nna Korsak zaczęła dzwonić sygnaturką cmen 
tarną, powodując gromadzenie się na placu 
kilkudziesięciu osób, które jednak na wezżwa- 
nie komendanta posterunku P.P. rozeszły się 
spokojnie. ; 

W nocy 8 b.m. członkowie litewskiego 
Т-а Św. Kazimierza przenieśli zpowrotem 
krzyż — pomnik z cmentarza na plac publcz 

ny przed kościołem, gdzie zamierzali g0 po- 
wtórnie postawić w dnin 9 b.n., w obecności 
kilku osób z litewskiego Świata politycznege 
z Wilna. W dniu tym, w któcyza w Mazcin- 
kowicach minął bez żadnych wydarzsń, krzyż 

— pomnik nie został postawiony, natomiast w 
dniu 10 b.m. zgłosiłą się do starostwa powia- 
towego w Grodnie delegacja starszej ludnosci 
w Marcinkowicach, która złożyła oświadcze- 
nie, że sprawa postawienia krzyża — pomni- 
ka zostanie załatwiona w porozmaienia z miej 
scowymi prokoszczem parafji katolickiej i ze 

po wybraniu miejsca pod pomnik zwrócą się 
do starosty o wyrażenie przez niego zgody 

na postawienie pomnika. Nadto delegacja 0- 
znajmiła staroście, że w sprawie postawienia 
krzyża dotąd z miejscowym proboszczem nie 

porozumiewała się — co stwierdził już nprzed 
nio ks. proboszcz — a potem wyjaśniła, że 

inicjatywa postawienia krzyża — pomnika W 

Marcinkowicach wyszła z centrali Litewskiego 
T-wa św. Kazimierza w Wilnie. 

CIS AI KS ISU SA S A AAA URE 

Otwarcie nowych Kortezėw w Madrycie 

  

Moment z pierwszego posiedzenia nowego parlamentu hiszpańskiego t. zw. kortezów, które 
odbyło się w ub. tygodniu. Obok b. minister z okresu monarchji Santjago Alba, wybrany 

przewodniczącym kortezów. 

Rokowania franc 
PARYŻ PAT. — Agencja Havasa podaje: 

Według opinji kół dobrze poinformowanych, za- 

wań wczorajszych między Hitlerem a Francois 

Poncetem, mogłyby być streszczone w nastę- 
pujących punktach: ) 

Francja i Niemcy nie mogą same ro: 

zać ani zagadnienia zagłębia Saary, którego sta- 

tut został ustalony przez traktat wersalski, ani 

zagadnienia rozbrojenia, dla której to kwestii 

zwołana została międzynarodowa konierencja, 

uske-niemieckie 
zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego 

Polityka francuska opiera się na poszano- 

  

strzeżenia nieprzychyłne w stosunku do roko- waniu traktatów i zarówno stanowisko Paul - 

Boncoura wobec Ligi Narodów, jak i wczorajsza 

misja Francois-Ponceta zamykała się w. grani- 
cach tej polityki, Mimo że Francois-Poncet był 
Zzmuszory zapytać się o wyjaśnienia w sprawie 
żądań niemieckich, nie wydaje się jednak, by 
Hitler ustalił swe niezmienne stanowisko, zaró- 
wno co do kwestji efektywów, jak i materjałów. 

  

Przyjaźń hułgarsko-jugosłowiańska 
BIAŁOGRÓD PAT. — Wczoraj rano ogło- 

szono w prasie następujący oficjalny komunikat: 

Korzystając z okazji wizyty bułgarskiej pa- 
ry królewskiej w Jugosławii, prezes rady mini- 
strów i minister spraw zagranicznych Bułgarji 

Muszanow oraz minister spraw zagranicznych 
Jugosławji jevticz, w czasie swego spotkania o- 

KOEERZYCKORON © RODOWE ARENA 

Budżet Prezydjun Rady Ministrów przy- 
jęto w drugiem czytaniu, poczem toczyła się 
dyskusja nad budżetem rent i emerytur. — 
Jutro posiedzenia komisji nie będzie. Następ- 
ne posiedzenie sejmowej komisji budżetowej 
odbędzie się w piątek po południu. Na porząd- 
ku obrad będzie budżet Ministerstwa Opieki 
Społecznej i Funduszu Pracy. 

mówili z całem zauianiem i serdecznością szereg 
zagadnień, interesujących oba kraje, konstatując 
zgodność poglądów na konieczność zagwaran- 
towania pokoju i współpracy między dwoma 
państwami bałkańskiemi. 

Ministrowie stwierdzili konieczność szczerej 
i stałej współpracy celem rozwoju serdecznych 

i przyjacielskich stosunków między obu kraja- 
mi, zgadzając się co do kwestji przystąpienia 
do opracowania traktatu hadłowego i konwen- 
cji weterynaryjnej, uproszczenia formalności pa- 
szportowych, celem wzmożenia i ułatwienia sto- 
sunków komunikacyjnych między Bułgarją a Ju- 
gosławją. Obaj mężowie stamu są przekonani, 
że przyjażń bułgarsko-jugosłowiańska stworzy 
cenny czynnik w utrzymaniu pokoju « 

WARSZAWA (tel. wł.) Według pogłosek 
zdobywca Atlantyku kpt. Skarżyński po ukoń- 
czeniu kursu w Rembertowie, przechodzi obec- 

nie kurs dla dowódców eskadr w Dęblinie i w 

związku z tem w niedługim czasie ma objąć je- 
dno z wyższych stanowisk w łotnictwie. A 

OBNIŻKI CEN CUKRU NIE BĘDZIE 

WARSZAWA (tel. wł.) Komisja powołana 

przez Komitet Ekonomiczny Ministrów dla zba- 

dania całokształtu gospodarki cukrowniczej, roz 

poczęła już swoje prace. Mimo to jak się do- 
wiadujemy, nie należy spodziewać się, by w 
najbliższym czasie nastąpiła obniżka ceny cukru 

POSIEDZENIE SEJMU W PIĄTEK 

WARSZAWA. PPAT. — Najbliższe pie- 
narne posiedzenie Sejmu odbędzie się w pią- 
tek dnia 15 b.m. o godzinie 10-tej rano, a nie 
jak początkowo było zapowiedziane — o 16. 

WYJAZD RAUSCHNINGA DO GDAŃSKA 

GDAŃSK. PAT. — Prezydent Senatu 
dr. Rauschning powrócił dziś z Warszawy do 
Gdańska, witany na dworen przez przedsta- 
wiciela komisarjatu generalnego p. Siemień- 
skiego, oraz kilku wyższych urzędników se- 
nackich. : 

POSEŁ ARCISZEWSKI NA AUDJENCJI 
U KRÓLA KAROLA 

BUKARESZT. PAT. — Król Karol przy 
jął dziś na specjalnej audjeneji posła Ruzeczy- 
pospolitej Arciszewskiego, z którym vdbył 
dłuższą rozmowę. 

MINISTER BABIŃSKI U KRÓLOWEJ 
WILHELMINY 

HAGA. PAT. — Królowa Wilhelmina 
przyjęła dziś na uroczystej audjeneji posła 
polskiego ministra Babińskiego, który dors- 
czył królowej pismo »do Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej oraz dary, ofiarowane przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, a składa- 
jące się z kolekcji pamiątek z czasów pobytu 
w Polsce w XVIII wieku na zamku w Raco- 
eie późniejszego króla Holandji Wilhelma I 
oraz innych członków Domu Orańskiego. Kró- 
łowa okazała wielkie zainteresowanie pamiąt- 
kami historycznemi i prosiła o wyrażenie P. 
Prezydentowi swego podziękowania. 

FRANCJA NIE PŁACI GRUDNIOWEJ 
BATY 

PARYŻ. PAT. — Rząd frameuski zawia- 
domił oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych 
А. P., że nie zapłaci przypadającej na 15 
grudnia raty długu. 

NOWY KONKORDAT HISZPANJI 
Z WATYKANEM 

CITTA DEL VATICANO. PAT. — Jak 

słychać, rząd hiszpański podjąć ma wkrótce 
ze Stolicą Apostolską rokowania ©0 zawarcie 
nowego konkordatu. 

ZGON PROF. HALBANA 

LWÓW. PAT. — Dziś o północy zmarł 
we Lwowie w 62 roku życia rektor Uniwersy- 
tetu Jana Kazimierza, profesor neurologji + 
psychjatrji dr. Henryk Halban. 

NIEPROSZENI PASAŻEROWIE NA STATKU 
BYRDA. 

WELLINGTON: PAT. — Znany podróżnik 
"Byrd, który jak wiadomo — obecnie jedzie 
do Bieguna Południowego, po 8 godzinach po- 
dróży znalazł na pokładze swego statku trzech 

młodych nowozelandczyków, którzy 'pokryjomu 
dostali się. na okręt. Fakt ten zaniepokoił ofice- 

rów, gdyż statek jest już i tak zbyt przeciążo- 
ny. Jednakże Byrd uznał za niemożliwy powrót 
do Wellingtonu i pozostawił na statku niepro- 
szonych „pasażerów. 

MROZY W NIEMCZECH. 

BERLIN PAT. — W Niemczech nastąpiła 

w dniu 13 bm. gwałtowna zniżka temperatury. 
W Berlinie notowano 13 st. poniżej zera. Straż 
fgniowa musiała w. wielu wypadkach inter- 
wenjowač z powodu popękania rur kanalizacyj- 

nych. W Królewcu mróz dochodzi do 31 st., w 

„Elbłągu do 21. Z Trewiru donoszą, żę również 
iw zachodnich Niemczech panują silne mrozy. 
Rzeka Mozela zamarzła prawie na całej długoś- 
ci. W' miejscowości Bringerbrueck wydarzył się 
tragiczny wypadek pęknięcia w ciągu nocy ru- 

ry gazowej w jednym z domów, wskutek Cze- 
go dwie osoby uległy Śmiertelnemu zatruciu. 

POWÓDŹ W MAROKKU. 

CASABLANCA. PAT. — W północnym Ma 
rokku powódź przybrała zastraszające i 
ry. Sytuacja pogarsza.się z godziny na inę. 
W okręgu Gharb łudność jest pośpiesznie ewa- 
kuowana, Wiele esób utonęło. Straty materjalne 
są olbrzymie — sięgają. wielu miljonów franków 
Komunikacja kolejowa uległa przerwie. .. :-



SILVA RERUM 
„CZŁOWIEK DOBRZE ZARABIAJĄCY". 

Czy można w obecnych czasach dobrze za- 

rabiać, będąc urzędnikiem i nie mając innych 

źródeł dochodu? Czy mają jakieś znaczenie na- 
wet względnie wysokie pensje? 

Wszyscy narzekają na podatki, nie wszyscy 

jednak uprzytomniają sobie ich wielkość w 0d- 

niesieniu do poborów pracowników prywatnych, 

„dobrze” zarabiających. 

Prawda (50) zestawia podatki, nakładane 

na urzędnika prywatnego przedsiębiorstwa, któ- 

ry pobiera miesięcznie 500 zł. 
Pensja niezła, — prawda? Ale oto zaczyna 

się dramat: 

W dniu wypłaty pensji potrąca mu się na- 
stępujące opiaty i składki: 

1) Podatek dochodowy zł. 15,50 
2) Dodatek kryzysowy zł 5,00 
3) ZUPU | zł. 19,20 
4) Ubezp. od br. pr. Zł 59770. 
5) Fundusz Pracy złŁ 5,00 
6) Kasa Chorych zł. 14,00 

Razem zł. 66,50 

Podatki te bynajmniej nię wyczerpują 
wsżystkich niesamowitych możliwości. To są 

tylko podatki, bezpośrednio związane z pobo- 

rami pracownika, ale są inne: 
Obywatel ten jest żonaty, ma dwoje dzieci 

i zajmuje trzypokojowe meszkanie, za które pła- 
ci kwartalnie 300 zi., tj. 100 złotych miesięcznie, 
korzysta ze šwiatia elektrycznego i w kuchni 
ma gaz. Wszystko to pociąga za sobą szereg 
dalszych opłat i podatków na rzecz skarbu pań- 
stwa i kasy miejskiej, Płaci więc: 

7) Podatek lokalowy zł. 12,00 
8) Podatek od elektr. złŁ 2,00 
8) Podatek od gazu na FP. zi. 1,00 

e Razem zł. 15,00 

Człowiekowi, zarabiającemu miesięcznie 500 
złotych, odebrano przeto w dniu wypłaty pensji 
z tymiu nałożonych nań świadczeń socjalnych, 
podatków państwowych i podatków komunal- 
nych, razem kwotę zł, 81,50. Stanowi to 16,3 
procent jego zarobku, 

I na tem jeszcze nie koniec. Ten pan ma 

służącą (już podateczek!), czasami bywa w te- 

atrze (podatek od widowisk!), kupuje podręcz- 

nik szkolny dla dzieci (podatek na budowę 
szkół!) itd., itd. : 

W postaci przeróżnych innych opłat, zwią- 
zanych z zaspzkajaniem niektórych potrzeb, od- 
biera mu się jeszcze w ciągu miesiąca conaj- 
mniej kilkanaście złotych na rzecz skarbu pań- 
stwa lub kasy miejskiej (wysokie podatki od bi. 
letów na widowiska, opiaty na Fundusz Pracy 
od niektórych przedmiotów pierwszej potrzeby, 
42 groszy podatek państwowy od każdego kilo- 
grama cukru itd., iip.). 

‚ Nie mówiąc już o bardzo wygórowanych 
podatkach, jakie trzeba opłacać, kupując np. 
wyroby monopolu tytoniowego; lekko licząc, 0- 
bywatel, zarabiający na najmie swojej pracy 500 
złotych miesięcznie, opodatkowany jest na rzecz 
państwa, samorządu i instytucyj socjałaych 
kwotą 100 złotych. 

Ten „dobrze zarabiający” pan musi gdzieś 

mieszkać, a że ma rodzinę, wydaje za mieszka- 

nie ze 100 złotych, oraz kilkadziesiąt złotych 

na kształcenie dzieci. 
Z pozostałych 400 złotych cziowiek ten mu- 

si zapiacić 100 zł. za mieszkanie i kilkadziesiąt 
złotych za kształcenie dzieci, 

Na wyżywienie 4 osób, na ubranie, obuwie, 
opał, światio, utrzymanie mieszkania, komani- + 
kację, pozostaje człowiekowi średniozarabiają- 
ceimu, „nieźle* zarabiającemu 200 złotych na 
miesiąc. 

Co to znaczy? Ni mniej ni więcej tyiko to, 
że przy takim stanie rzeczy nie może być mowy 
o wzmianki godnym przyroście oszczędności i o 
narastania narodowego kapitału oszczędnościo- 
wego, że musi trwać i pogłębiać się proces pro- 
letaryzacji pauperyzacji warstwy pracującej, że 
z roku na rok powiększać się będą rzesze ludzi 
starszych, niezdolnych do pracy, a nie posiada- 
jacych żadnych środków egzystencji — na co 
ubezpieczenia socjalne nic a nic nie poradzą. 
że przy tym stanie z roku na rok kurczyć się 
będą rozmiary produkcji na potrzeby rynku wew 
nętrznego, upadać będzie jej poziom jakościo- 
wy, że wreszcie wynierać będzie wszelka pro- 
dukcja na potrzeby kulturalne, jak produkcja - 
teracka, artystyczna, wydawnicza, naukowa. 

Lector. 

  

  

Książki, które Ka 
Jedna książka zaczyna się tak: 
„Nazywam sią Michał Kęcki i jestem in- 

walida wojenny. Dobrze mnie pocharatało i 
boli w gnatach, jak djabli! Ruszać się po świe 
cie nie bardzo mogę. Siedzę sobie przed ojeow 
skim jeszcze biurkiem i piszę te bzdury dla 

pociechy* *... A 

Druga książka początek ma taki: 

„Wracam z wojny z życiem i zupełnie 
cały, gdyż nie straciłem, jak wielu, ani wzroku 
ani słuchu, ani żadnej ręki i nogi, ani nawet 

rozumu, co się także niektórym zdarzyło, i 
mam się nieźle, mimo, że dobrze pokiercszo- 
wały mnie kule i nie szezędziły choroby**, 

Pierwsza książka ma tytuł: „W młodych 
oczach''. Napisał ją Piotr Choynowski, aka- 
demik literatury. *) 

Drugą książkę napisał Witold Dembicz. 

Ma tytuł: „Pokój''. **) 

Książki te ukazały się niemal jednocześ- 
nie i choć są całkiem odmienne pod względem 
treści i kompozycji, bardzo są sobie bliskie 
'ze względu na wspólne dążenie do podania 
"przekroju życia społecznego w Polsce po woj- 
nie. 

W książce Choynowskiego, coprawda, woj 
ny jeszcze niema. O tem, że bohater powieści 

brał udział w walkach i został inwalidą, do 
wiadujemy się tyłko z paru zdań wstępu. 
Akeja rozgrywa się grubo przed wojną, bo 

końcowe karty książki mówią tylko o rozpoczę 
ciu się wojny... rosyjsko - japońskiej. Może- 
my więe mieć pewność, że wkrótce zobaczymy 
dalszy ciąg powieści i dokładniej poźnamy ży- 

  

*) Piotr Choynowski: „W młodych oczach” 
Powieść. Nakładem Gebethnera i Wolffa. War- 
szawa, 1933, str. 307. 

**) Witold Dembicz:— „Pokój*. Powieść. 
Wyd. „Sarmacja”. Warszawa, 1933, str. 275. 

   
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

SŁOWO 
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w Niemczech i w Palsce 
Możemy mieć różne zastrzeżenia i bar- 

dzo krytycznie odnosić się zarówno do poli- 
tycznego jak i narodowego programu hitle- 
ryzmu. Ale tem niemniej nie wolno nam za- 
mykać oczu na pewne zjawiska z dziedziny 
społecznej i gospodarczej, które coraz pla- 

styczniej występują w Niemczech. A do tych 
zjawisk należy fakt, iż rzeczywiście obecnemu 
rządowi Rzeszy udało się zmniejszyć zasięg 
bezrobocia. T. zw. „Ankurbelung der Koniun- 
ktur'* — nakręcenie konjunktury — zmierza 
w pierwszym rzędzie do rozwiązania piekące- 
go problematu: ożywienia wytwórczości rodzi- 
mej, zwiększenia obrotów wewnętrznych, a 
tem same dostarezenia pracy szerokim masom 
robotniczym. 

Program Hitlera z 21 września obejmuje 
olbrzymią kwotę 2 miljardów marek (a więc 
4 miljardów złotych), z której połowa miała- 
by być zużyta na zwalczanie bezrobocia w cią 
gu sześciu miesięcy zimowych | („Winterhil- 
fe''), a druga połowa objąć miałaby nastę- 
pujące roboty: remont publicznych budynków 
(kosztem 200 miljardów marek), budownietwo 
mieszkaniowe (100 milj. mk.), drobne osadni- 

ctwo podmiejskie (100 milj. mk.), regulacja 
rzek i meljoracja (100 milj. mk.), pożyczki 
dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej 
(100 milj. mk.), budowy ziemne (150 milj. 
mk.) i t.d. 

Zasadą, przyjętą w tym programie, jest, 
że wykonywane roboty mają być produktyw- 
ne z punktu widzenia gospodarstwa narodo- 
wego, poza tem przynieść mają jak najwięcej 
trwałego pożytku i wywrzeć korzystny wpływ 
na rynek pracy. 

Wskazujemy na wysiłek, podjęty przez 
Niemcy, nie bez konkretnej przyczyny. 

Czyż bowiem mam: założonemi rękami 
przypatrywać się zamii niom o tak olbrzz-- 

    

   

    

  

mim zasięgu, podjętym za naszą zachodnią. 
ścianą ? 

Na s: ie tak nie jest. Również i u 
nas twórczą iniejatywa toruje sobie drogę. 
Na wiosnę stworzyliśmy Fundusz Pracy i 
zdołaliśmy przeszło 80 tysięcy robotników 
wprząść w kolisko wytwórczości rodzimej, 
wyrwać kilkadziesiąt tysięcy bezrobotnych ze 
szponów nędzy. Obecnie idziemy o krok da- 
lej. "Tworzymy Fundusz Inwestycyjny, kła- 
dziómy podwaliny pod nowe możliwości uru- 
chomienia warsztatów pracy. 

  

Jaśnem jest, że Skarh Państwa nie może 
sam sfinansować takiej ak Skarb Państwa 
ma za sobą cztery lai sowe: uszezuplo- 
nych dochodów i przymusu podołania najnie 
zbędniejszym z punktu widzenia  bezpieczeń- 
stwą państwa wydatkom. Skarb państwa wy- 
cisnął zresztą własne środki, jakiemi w ostat- 
nich latach rozporządzał dla ożywienia kon- 
junktury gospodarczej kraju. 

I dlatego też czynniki rządowe w swej 
trosce o dbałości o wielkie zagadnienie walki 
z klęską bezrobocia, stwarzają obeenie nowe 
formy organizacyjne, któreby umożliwiły spo- 
łeczoństwu poparcie tej akeji. Dokonuje się 
te w formie bardzo dogodnej, krótkotermino- 
wćj lokaty pieniędzy — w formie 25-złotowych 
bonów. 

Lokując swe oszezędności czy zasoby go- 
tówkowe w tych bonach, obywatel ma szereg 
korzyści. Po pierwsze: otrzymuje papier war 

wy, każdej chwili wymienialny na go- 
tówkę; po wtóre: dostaje papier premjowy, 
gdyż każdego tygodnia odbywa się losowanie, 
dające szanse zamiany 25-złotowego bonu na 
100-złotowy banknot. Po trzecie: przyczy- 
nia się do rozwinięcia ruchu inwestycyjnego 
w kraju, do budowy mieszkań, dróg, mostów, 
koleii t.d. — a tem samem do podniesienia 
jego własnej „stopy życiowej'* na _ poziom 
wyższy, godny 32-miljonowego państwa. 

Czyż przykład Niemiec, które  postano- 
wiły na taką akcję wysupłać z kieszeń swych 
obywateli 2 miljardy marck, nie jest bodźcem 
dla nas, gdy zamierzamy w formie doskona- 
le zabezpieczonych i wszelką gwarancję oby- 
watelowi państwa dających bonów zebrać 
choćby 100 miljonów złotych, by z wiosną 
uruchomić szereg warsztatów pracy, oraz dać 
pracę i godziwy zarobek bezrobotnym. M. 
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żą zamyślić się... 
cie Michała Kęckiego i dzieje osób, z któremi 
się spotykał i obcował bliżej. 

W książce Dembicza znajdujemy. ostat- 
nie dni wojny polsko - sowieckiej, a cała ona 
jest poświęcona sprawom pokoju, który dla 
wiełu osób był o wiele straszniejszy od naj- 
krwawszej wojny... у 

Michał Kęcki, bołiater powieści Choynow- 
skiego, może mieć w chwili obecnej lat 50. Pięć 
dziesięcioletni mężczyzna, jeżeli przez życie 
przeszedł czynnie, jeżeli mocno reagował i re 
aguje na te kolosalne zmiany, które się doko- 
nywały i wciąż jeszcze dokonywają na świe- 
cie, jeżeli naprawdę miał młode oczy i dotych 
czas nie utracił ostrości cheiwego wzroku, — 
taki mężczyzna wiele ma do powiedzenia |... 

"Te kilkadziesiąt ostatnich lat, — to prze- 
cież cała epoka, a raczej coraz wyższy, coraz 
potężniejszy, coraz bardziej stanowczy mur 
pomiędzy dwiema epokami. To, eo było nieg- 
dyś,(jeszeze przecież tak niedawno!) odeszło 
bezpowrotnie i nie wróci nigdy!... To, ćo nad- 
chodzi, nie liczy się wcale z tem, eo było, — 
miażdży: przeszłość w sposób brutalny, odno- 
sząć się do tej przeszłości z tem większą nie- 

nawiścią, im bliższa ona jest !... 

" Był kiedyś ruch socjalistyczny, pełen czy 
stości ideologicznej, — jakże prędko on się zde 
'generował i stał ponurą karykaturą l.. Były kie 
'dyś tragiczne rozterki z powodu konieczności 

wałki w szeregach rosyjskich przeciw Japoń- 
czykom, — były bezdroża pierwszych lat woj- 
ny światowej, — jakże niezmiernie dalekie są 
te chwile!.. Gdzież się podziało źródło męcza- 

rni i upokorzenia, — imperjum rosyjskie ?.. 

Były. kieuyś marzenia o Polsce i jak rozpalone 
żełazo piekły dusze polskie brutalne słowa ca- 
ra: „Point do reverics!'* Dziś właśnie hasło: 
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za wyborem towa'zystwa ubszpieczeń 

z szereg. ianych, jest jego stan finansowy. 

Aktywa Tow. The Prudential Assurance 

Co Ltd. wynoszą podług parytetu 

prawie 11 i pół miljarda zł. 

a suma wypłaconych odszkodowań — 

przeszło 17 : pół miljarda zł. 

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ 

4.Przezorność” 

WILNO, UL. MICKIEWICZA 24. 
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odpaleni e Reichstagu 

Urke przywrócony do czci 
Z Baranowiez otrzymujemy następującz 

wiadomość : 

„Sąd literacki. Dn. 9 grudnia w lokalu 

przy ulicy Ułańskiej Nr. 1, odbył się sąd li- 
teracki nad Urke Nachalnikiem. Zaintereso- 
wanie publiczności było wielkie: naliczono na 
sali 250 osób. Przewodniczył p. Mukasiej. 
Czynności sędziego sprawował dr. Kagan, u- 

- brońcy — dr. Pras. Sędzia odczytał akt oskar 
żenia, oświadczając, że Urke Nachalnik jest 
Żydem, który przesiedział 15 lat w więzieniu, 
potem zaś zdołał wybić się „z rasy żydow- 
skiej'* na pierwsze miejsce. Obrońca tłuma- 
czył popełnione przez Urke przestępstwa bra- 
kiem silnej woli i próżniactwem. Po wysłu- 
chaniu stron sąd postanowił zatrzeć poprzed- 
nie wyroki, skazujące Nachalnika, i przyjąć 

go do społeczeństwa, ponieważ może mu je- 
szcze przynieść korzyšė““. 

Wyrok elity żydowskiej w Baranowi- 
czach (dwaj doktorzy!) różni się biegunowo 
od opinji, wydanej o Nachalniku przez ży- 
dowskie pisma wileńskie naprzykład, które 
nazwały go wyrzutkiem narodu żydowskiego. 
Żydzi baranowicey rewindykowali Urke Na- 
chalnika na rzecz żydosty 

i dr. Pras stanowią obecnie jedno społeczeń- 
stwo. Urke nawet jest z rasy żydowskiej na 

pierwszem miejscu, a dopiero potem idzie dr. 
Kagan i dr. Pras, a potem p. Mukasiej, po- 

tem wreszcie 250 nieznanych osób. Nie nie 
mam przeciwko temu. Tylko poco nazywaś 

to sądem literackim? Jakaż to literatura? Po- 
prostu dintojra. i.w. 
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Mowa glėwnego oskaržyciela publicznego 
LIPSK PAT. — Po tygodniowej przerwie, 

która nie wpłynęła bynajmniej dodatnio na zmia 
nę nastroju oskarżonego Luebbego, rozprawę 

wczoraj wznowiono. Luebbego cechuje ta sama 
apatja co dawniej. Daje się zauważyć tylko pe- 

wna różnica w zewnętrzaym jego wyglądzie: 

twarz ma opuchniętą, jakgdyby przeszedł cięż- 
kie przeziębienie. Ławy prasowe znów zapełnio- 
ne. Większość stanowią nowe twarze dzienni- 

karzy, którzy zapewne poraz pierwszy zjechali 

do Lipska — również galerję dła publiczności 
szczelnie zapełnione. W sali obecny jest także 
prezes trybunału Rzeszy dr. Bumka oraz liczni 

reprezentanci świata prawniczego, urzędniczego 

i politycznego. Najpierw zeznawało kilku świad. 

ków nowych, m. in. rzeczoznawca sądowy dr. 

Schuetz. Świadek posterunkowy Zucker Stanow 
czo przeczy, jakoby kiedykotwiek wymuszał ze- 

znanią od świadka. 

Dymitrow: Świadek Jeszke oświadczył prze 
cież wobec pana prezydenta, że musiał podpisać 

to, co mu zostało podyktowane przez żandarma 

Zuckera. Świadek Zucker dopuścił się karygod- 
nego wymuszenia zeznań. 

Przewodniczący do Dymitrowa: Odbieram 
panu głos. 

W końcu po definitywnem zamknięciu po- 
stępowania dowodowego, wśród ogółnego napię 
cia i wielkiego zadowołenia całej widowni, za- 

brat głos główny oskarżyciel publiczny, nadpro- 

kurator dr. Werner, podkreślając na wstępie, że 
od dwóch miesięcy toczy się w Lipsku najwięk- 
szy proces polityczny ostatnich czasów. 

Reichstag padł oiiarą tajemniczej zbrodni. 
Wszyscy zdają sobie sprawę, że pożar tej po- 

tężnej budowli, miał być sygnałem zbrojnego 
przewrotu, hastem do krwawej rewolucji, drogą 

do stworzenia Sowieckiej Republiki w Niem- 

czech. Zbrodnia wywołała olbrzymie echo w ca- 
łym świecie. 

Przez czerwone Niemcy prowadzi śmiała 
droga do komunizmu na Zachód. Zagrożeni byli 
wszyscy, Nie wchodzę w szczegóły księgi bru- 
natnej — mówił prokurator — wiadomo przecież 

kim są autorowie jej, są oni zdrajcami narodu 
niemieckiego. Tendencyjność jej przebija z każ- 
dego wiersza, jest ona łacuchem wierutnych 

kłamstw. Podaje ona np., że van der Luebbe 

by! homoseksualistą, co okazało się nieprawłą. 

Nadprokurator w ostrej formie krytykuje 
następnie całą działalność londyńskiej komisji 
prawniczej. W dalszych wywodach mówca oma 
wia powstawanie „wiadomości o okropnościach 
w Niemczech" poczem zaznacza: „Gdy wieczo 
rem 27 łutego rozeszła się w Niemczech błyska- 
wicznie wiadomość, że Reichstag się pali, nikt 
temu nie chciał wierzyć — nawet sam Goebbels. 
Później dopiero groźne niebezpieczeństwo sta- 
nęlo wszystkim przed oczyma. Pożar Reichstagu 
miał być sygnałem dla niemieckiej partji komu- 

li, wymagającej świadomej woli, moenych ner- 
wów, pewnej ręki. Naród walczący i budujący 
nie ma czasu na marzenia |.... 

Zmieniły się czasy, zmienili się ludzie. 
Mężczyźni pięćdziesięcioletni musieli mieć wie 
le sił żywotnych, wiele energji, zapału i  sil- 
nej woli, żeby się nie załamać i stać się twór- 
czemi jednostkami w warunkach, o których im 
zarałodu ani się śniło... 

Bohater Choynowskiego jest typowy: 
przedstawicielem swego pokolenia. Syn leka- 
rza - socjalisty, który weześnie umiera na wy- 
gnaniu, potomck starej szlacheckiej rodziny, 

mającej tradycje walk o wolność, — Michat 
od najmłodszych lat wchłania w siebie nieraz 
sprzeczne pierwiastki ideologiczne i przetapia 
je w tak eharakterystyczną dla owego pokole- 
nia całość szlacheckiego demokratyzmu i pań- 
skiego socjalizmu. 

Echa powstania styczniowego nadają za- 
sadniczy ton myśli i uczuciom Michała Kęc- 
kiego. Ma dwóch dziadów, uczęstników powsta 
nia, którzy tak odmienne przechodzili koleje, 
waleząc „za naszą i waszą wolność! *... Ma licz 
ną rouzinę, barazo się krzywiącą na mezaljans 
ojca Michała, który się ożenił z piękną miesz- 
czaneczką, a przez to spokrewnił się z nieco 

"zotycznemi i wcale nieciekawemi osobistoś- 

Michał wychowywał się pod zdecydowa- 
nym wpływem ojea, który był fundamentem i 

cementem rodziny. Zesłanie ojea, a później 
przedwczesna Śmierć z rąk rozjuszonego tłu- 
mu rosyjskiego, który lekarzy uważał za przy- 
czynę grasującej epidemji cholery, — wykole- 
iło rodzinę. Zaczęła się uciążliwa walka o ka- 
wałek chleba, — ciężkie borykanie się z loseni, 
które wzbogaciło życiowe došwindezenie Mi- 
chała i pozwoliło mu błiżej poznać ludzi, a 
przedewszystkiem swych krewnych tak ze stro 
ny ojea, jak i matki. 

Autor przesuwa przed oczami czytelników 
„Precz z marzeniami!'* — jest nakazem chwi- przebogatą galerję typów, zarysowując staran- 

nistycznej do wywołania rewolucji i zniszczenia 
istniejącego wówczas ustroju państwowego. Na 
ławie oskarżonych siedzą wybitni komuniści — 
oskarżony Torgler, przywódca nieiieckiej partji 
komunistycznej, oskarżeni Bułgarzy, również 

wybitni działacze komunistyczni, nawet i van 
der Luebbe jest komunista". 

Następnie nadprokurator omawiał obszernie 
działałność niemieckiej  partji komunistycznej, 
począwszy od roku 1918. Mówca przytoczył wie 

le wystąpień i posunięć partji, przygotowują- 
cych zbrojną rewolucję, najpierw w Niemczech, 

a następnie w Europie Zachodniej i Środkowej. 
Sytuacja polityczna była taka, że komuniści za- 
skoczeni byli przejęciem władzy przez kanclerza 

Hitlera w dnia 30 stycznia, jeżeli bowiem rząd 
narodowo _ socjalistyczny skonsoliduje się — 
przypuszczali komuniści — wówczas ałbo na 
długo, ałbo na zawsze pogrzebane będą ich na- 
dzieje. Dlatego też nie mieli oni nic do stracenia, 

Pożar Reichstagu był więc dla komunistów jedy- 
ną możliwą szansą, z której mogli ewentualnie 
wyciągnąć realne korzyści, 

  

Dzieje jednego prowokatora 
CZŁOWEK, ZA KTÓREGO SPRAWĄ PRZESZŁA KOLEJ WARSZAWSKO-WIE- 

DEŃSKA W RĘCE ROSYJSKIE 
Wiele wrzawy wywołała niedawno historja 

ze zdemaskowanym agentem ochrany carskiej, 

Harewiczem, który swego czasu, wysługując się 

moskałom, wydawał w ręce siepaczy dziesiątki 
bojowników og wolność, ostatnio zaś zajmował 
najspokojnie posadę rządową w dyrekcji kolei. 

Tylko dzięki przypadkowi dawny prowokator zo 
stał zdemaskowany i należycie napiętnowany. 

Obecnie w Warszawie zmarł głośny swego 

czasu ze swoich niecnych czynów Siegelberg, 
który przez długi czas pozostawał na usługach 
Zawarzina i jego pomocnika Bakaj-Cichajfow- 
skiego. 

Jednym z głośniejszych czynów Siegelberga 
była prowokacja, która stała się podstawą do 
przejęcia na własność przez rząd carski kolei 
Warszawsko - wiedeńskiej. Kolej ta, jak wiado- 
mo, zbudowana przez prywatne towarzystwo, 
znajdowała się w rękach polskich i była obsadzo 
na niemał wyłącznie przez Polaków. Moskale 

starali się usilnie wejść w posiadnie tej linji ko- 
lejowej, przez dłuższy jednak czas nie udało się 
władzom carskim tego osiągnąć. Wkońcu chwy- 
como się podstępu. 

Pewnego dnia, na ówczesnej granicy ro- 
syjsko-niemieckiej w Aleksandrowie żandarmi 
rosyjscy zatrzymali jakiegoś osobnika, który 
przewoził w walizie o podwójnem dnie kopje 
planów mobilizacyjnych kolei Warszawsko-wie. 
deńskiej. Osobnika tego sprowadzono do War- 

Szawy, a władze uderzyły jednocześnie na a- 
larm, że kołej Warszawsko-wiedeńska, znajdu- 
jąc się w rękach prywatnego przedsiębiorstwa, 

zagraża bezpieczeństwu imperjum, gdyż wróg 
jest w stanie zdobywać wszelkie plany mobili. 
zacyjne i wojenne, odnoszące się do tej linji ko- 
lejowej. > 

Wypadek ten stał się podstawą akcji, która 
w następstwie spowodowała przejęcie koleł War 
szawsko-wiedeńskiej przez rząd rosyjski. Dopie- 
ro po przeprowadzeniu tej tranzakcji wyszły na 

DIT TDI IKO SET TNT TITANO IKT 
nie ieh najbliższe otoczenie i warunki rodzia- 
ne. Jakoś większość nie umie zbudować rodzi- 
ny. Na tem tle są rozdźwięki największe, naj- 
dokuczliwsze... Coraz jaśniejsza więc staje się 
postać ojea Michała, który dla swego syna był 
ideałem i największą miłością. Życie i pod 
tym względem musiało „doświadczyć Michała: 
oto matka jeszcze piękna i młoda kobieta, po- 
ciesza się po stracie męża i wychodzi zamąż 
za bogacza, pana Vogta, człowieka nieco nie- 
określonej narodowości (pół - Niemiec, pół - 
Polak, a w całości ultra łojalny poddany Jego 
Imperatorskiej Mości), — który instynktow- 
nie nienawidzi Michała, widząc w nim uoso- 
bienie swego poprzednika w posiadaniu panny 
Kwietniakowny.. : х 

Kontlikt z ojczymem wywołuje. koniecz- 
ność opuszczenia domi matki, który już się 
stał domem obcym. Michał poznaje coraz wię- 
eej ludzi, — zbliża się do ruchu socjalistycz- 
nego, — poznaje nawet „Wiktora'', czyli Józe 
fa ruisudskiego. ч > 

Bohater powieści tak mówi o tem: : 
„Najwiecej podobat mi sie pewien „Wik- 

tor“', 

Był młody, przystojny, dobrze ubrany, nie 
co pochylony w barach, miał tęgi wąs i litew- 
ski akcent. Pod krzaczastemi brwiami szare 
oczy patrzyły ostro i wesoło. Nie robił sobie z 
nikogo nie. Śmiał się głośno i często. Pamię- 
tam, że kiedyś, mówiąc o powstaniu, skończył 
twierdzeniem, że on sam, Wiktor, poprowadził 

by je stokroć lepiej. I śmiał się. Kiedyś znowu 
wysłuchawszy dyskusji o owych czytelniach, 
rąbnął krótko: 

— No tak! Tylko, że my zbudzimy Pol- 
skę inaczej. 

— Jak? — pytano. 
— Siłą. į 
I Śmiał się znowu. Widać było, že nie 

uwierzył mu nikt, oprócz mnie““... 
Wir konspiracji, tem bardziej pociągają- 

cy, że zjawiła się „ona'*, — egzaltacja religij- 

jaw kuiisy całej sprawy i ujawniono prowokację 
Okazało się bowiem, że władze rosyjskie umyśl. 
nie delegowały owego osobnika z kopjami pla- 
nów mobilizacyjnych do granicy, gdzie zaaran- 
żowano aresztowanie rzekomego szpiega. O- 
wym osobnikiem, który odegrał rolę prowokato- 
ra, by. właśnie Siegelberg. Został on nietylko nie 
zwłocznie zwolniony z aresztu, lecz za współ- 
działanie w tej sprawie otrzymał pięć tysięcy 
rubli, 

Pozatem Siegelberg był znany z tego, że 
fałszywie denuncjował przed ochraną rozmaite o 
soby, które aresztowano, a następnie po wymu- 
szeniu okupu, starał się o zwolnienie ich z wię- 
zienia. Przyszłą jednak kreska na Siegelberga. 
Po wybuchu wojny wpadł on w niełaskę protek- 
torów. Pewnej nocy aresztowano go i zesłano 
na Sybir, skąd powrócił dopiero po wojnie. 

Siegetberg zamieszkał w Warszawie wraz 
z Synem swoi murzędnikiem, i zmarł Obecnie, 
przez wszystkich zapomniany. 
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Najpowe žnieįszą spėldzieiczą instytucją ba 

  

W_WIRZE STOLICY 
LIST Z CHARKOWA 

Od siostry otrzymał pan X poniż- 
szy list z końca listopada. Siostra je- 
go jest dygnitarką w poważnej insty- 
tucji sowieckiej 

Juzik, moj sławnyj maiezik! 
Jo wsio po staromu na tom że miestie Ta- 

botaju, wiernieje uże 9 let, otwietstwiennym 
ispołnitielem. Rabota u mienia srawnitielno 
interiesnaja, jeśli możet byt“ intieresnoj ra- 
bota pri tiepierisznich usłowjach, wo wsiakom 
słuczaje nie tupaja. Ja primieniaju znanie 
trioch jazykow i wsie swoi sposobnosti. Mie 
nia ceniat, ja na choroszem snabżenji, no ra- 
botaju kak woł po 12 czasow i czasto, kak 1 
wsie wproczem, biez wychodnych dniej. 

, Niesmotria na to czto i raboty mnogo, 
odietsia sowierszenno  niewozmożno. - 
tisz za kwartiru — niet na poczinku botinok, 
kupisz rubaszku — nużna stirka i tak dałeje. 
Poka, prawda jest* czto kuszat'! Kak tolko 
połuczaju pajok, siejezas że dieluś s mamoj. 

No żiźni poczti nie widisz, osobienno zi- 
moj, ot tiemna do tiemna. Da i nie choczet- 
sia wychodit“, žiwu niedaleko od służby, so 
mnoj podruga — sosłużiwiea. A palto chołod- 
noje, staroje, swetra tiepłowo  miet, wietier 
podduwajet, tramwai nieważno chodiat, wot i 
sidisz doma. Woobszeze siero, tuskło. Chot: 
by połuczała dwojnoje żałowanje nie zarabo- 
tajesz na to eztoby odietsia; eto razdraża jet 
kogda choroszije koncerty ili gastroli w tica- 
trie, bilet w karmanie — nie idiosz potomu 
czto boiszsia prostuditsia, 

Juzik, jeśli tiebie nie trudno, toiko w 
etom słuczaje, możet byt* smożesz mnie pie- 
riewiesti nieskolko dołłarow, ja siebie kuplu 
dżemper tiopłyj, szerstianoj, a tak w proda- 
że niet ili stoit kołosalnyje dzieńgi; mama 
połucziła od tiebia doł. Kupiła masło, imien- 
no to, czto jej bolsze wsiewo nužno było. 

Kak ja uże pisała, pitanje u mienia 'nie- 
dumo, no tolko na służbie, w wychodnyj 
dień, żiźń tak organizowana, ezto kierosinu 
niet, dienieg na bazar nie naniesiosz — nużno 
sliszkom mnogo. W bufietach na słażbie po 
łuezisz wsio po normie: bułoczku, konfiet;y, 
prianik — s'ekonomisz, mamie otniesiosz, W 
etom smyśle żiźń po srawnienju s proszłym 
godom i etoj wiesnoj niesrawnienno, nieizmie- 
rimo łuczsze. 

Cełuju kriepko! Ty piszi Juzik mamie. 
po mojemu adriesu piśmo możet nie dojti pocz 
taljony oczeń niezbrieżny i czasto brosajut 
piśma w sieniach, a dieti żileow raspiecza- 
tajut iz lubopytstwa, brosajut potom won. 
Kultura i lubow“ k pieezalnomu słowu — ni- 
czewo nie podiełajesz. 

Jeszcze * raz cełaju mojewo 
bratiszku... 

  

choroszewo 
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   Dobry list co? Gdybyśmy częś ej takie 
otrzymywali — kto śmiałby narzekać? Sweter 
— niedościgłe marzenie! Masło — o ile przyj 
dą dolary z zagranicy! Dzień wolny, nasza 
niedziela — głodówka! I to nie woźny, bez- 
robotny, liszeniee — nie, naczelniezka wydzia 
łu w poważnem biurze! Karol. 

Niepowodzenie Józefiny 
Bzker 

Józefina Baker, słynna czarnoskóra tan- 
cerka, występuje obecnie w krajach Skandy- 
nawskich, ale nie cieszy się tam zbytniem po- 
wodzeniem. Nawiedziła początkowo Łotwę i 
Estonję, teraz próbuje szczęścia w Finlandii. 
Wszakże w czasie pierwszego jej występu w 
teatrze w Helsingforsie doszło do skandalicz- 
nych scen, a nawet do przerwania przedsta- 
wienia. 'Tancerkę wraz z jej trupą obrzuciła 
publiczność bombami brzydko  woniejącemi, 
głośno wykrzykując, by sobie coprędzej wra- 
cała do Afryki. L. 
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(ENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istnieją a od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzgl ej. 

LAK DAJE CAŁKOWiT 
i RAJWYŻSZE OrRUCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla 1.teresów 
kraju, gdyż wspera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twóiców — drobnych rolaików, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysa rolniczego. 

PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 

S ładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dia s.epie, 

OSZCZĘDZAJ W C 

na, — awantury szkolne, zakończone wypędze 
niem z gimnazjum, — pierwsze miłostki, — 
wyjazd do dziada, — działalność socjalistycz- 
na wśród fornali, — matura w Samarze, — dłu 
gi barwny kalejdoskop zdarzeń.... Aż wreszcie 
szczęśliwy, wyelegantowany student uniwersy 
tetu, któremu tak jest do twarzy w mundu- 
rze studenckim, widzi szeregi rezerwistów, pę- 
dzonych na uzupełnienie pułków, które na da- 
lekim wschodzie walczą: z Japończykami... 

„Patrzałem na ciągnące szeregi ze zma:'- 

szeżoną brwią. Serce mi biło, jak młot. Ze ścię 
temi zębami miąłem te wyrazy, co wówczas w 

dzieciństwie, kiedy mi brano najdroższego 
ojca: — Nie dam! Nie dam! Nie pozwolę!'*.... 

Tak się kończy powieść „W młodych 
oczach'* — żywy, barwny, wierny obraz. epo- 
ki, w której dorastali dzisiejsi mężczyźni, koń 
czący piąty krzyżyk..... 

Doskonała pod względem formy, niezmie 
rnie clekawa w swej treści ostatnia książka 
Piotra Choynowskiego każe z niecierpliwością 
wyczekiwać dalszego ciągu opowiadania o prze 

życiach Michała Kęckiego. 
Choynowski doprowadził czytelnika do ro 

ku 1904. Dembiez przypomina nam niedawne 
dzieje, zaczynając od roku 1921. 

„Pokój:* jest wiernym, ale jakże ponu- 
rym i bolesnym dokumentem epoki chaosu, 

przez który przeszliśmy zaraz po wojnie z bol- 
szewikami. ; 

Rodzina Koryńskich oddała Ojczyźnie 
wszystko, co miała. Ojciec - inżynier zginął 

bez wieści, jako ochotnik. Dwaj jego synowie 

wprost ze szkoły poszli do szeregów i tylko bo 
daj cudem wyszli cało z walk. Matka oddała 
wszystkie oszczędności na pożyczkę odrodze- 
nią. 

  

Po zakończeniu wojny wszyscy znaleźli 
się poza nawiasem życia, jako nędzarze, jako 
ludzie nikomu nie potrzebni. 

Bohaterowie powieści Dembieza spogląda 

ją na życie oczami Połaków, dla których służ- 

    

ale siużymy także i sprawie pi biicznej. 

ENTRALNEJ KASIE 
WiLNO, M'CKIEWICZA 28, tel. 13-65 

RZECZA SISEITAARETKANE TS 

ba Ojczyźnie jest najpierwszym i najwięk- 
szym obowiązkiem i którzy nie moga się pogo 
dzić z myślą, że w Polsce (w 'Polsce!) moga 
dziać się nieprawości... 

Panoszenie się miernot i nikczemnych 
spryciarzy, gangrena partyjnego sejmu, mini- 
strowie - marjonetki, wysuwane przez corazto 
inne kliki, przepychające się do koryta, eały 
ten koszmar ówczesnych polskich stosunków 
miażdży nieprzygotowaną do brutalnej walki 
rodzinę... : 

Jerzy Korycki mówi: 

„Wojna w porównaniu z tem,-co przeży- 
wamy, wydaje się sielanką. Na froncie nosiło 
nas po najgorszych nieszezęściach i umieliśmy 
z nich wybrnąć. Dziś życie łamie się na nieda- 
jące się związać ze sobą ułamki, codzień to no- 
we trudności, zawodzi każdy plan i postano- 
wienie, nie pomoże dorywezość czujna. (Gdzieś 
tam inni potrafili wygodnie spocząć na lau- 
rach, ułożyli życie wśród zazdrośnie i strachli 
wie -strzeżonego dostatku i przepychu i kiedy 
część ludzi ciągle ubożeje, inni wciąż się boga- 
cą... My przecież nie pójdziemy rozbijać ban- 
ków, ale nagwałt pcha się nas w objęcia 
buntu''.... 

Ponury, tragiezny obraz ruiny szłachetnej 
rodziny, nie przygotowanej do walki nieucze'- 
wemi środkami, — powolna zagłada na tle po- 
twornego egoizmu tych, co dorwali się do wia 
dzy i znaczenia i jakby w przeczuciu bliskiej 

kięsu., starają się użyć „na całego'*, — wstrzą 
sa i wzrusza... Zmusza do rachunku sumienia.. 

Na tem polega wartość powieści, która 
pod względem artystycznym ma pewne uster- 

ci, ale eałość tworzy moeną i bardzo wyra- 

I „W młodych oczach'* i „Pokój'* budza 
wspomnienia i refleksje.. Każą zastanowić się 

nad tem, eo minęło, lecz ślady po sobie pozo- 
stawiło... W. Charkiewicz,



  

  

Król St. Batory—Wódz 
12 grudnia r. b.. Ściśle w. rocznicę šmier- 

ai Króla Stefana (12. XII. 1586), prof. dr. 
Ryszara Mienicki wygłosił w sali Związku 

Oficerów Rezerwy odezyt p. t. „Stefan Batory 
— król i wódz. 

  

Prelegent zaczął      wisia się nad zna BT : 
ca, dowódea, wódz, wykazując 4 treść 
określenia „wódz'', którem narody zdobią tyl- 
ko jednostki wyjątkowe. 

Stefan Batory był właśnie wodzem, — nie 

dowódcą, chociażby najbardziej utalentowa- 

nym, zbrojnych hufeów rycerskich, — właśnie 
wodzem, — wodzem narodu!... 

Wnikłliwie, treściwie, obrazowo zanalizo- 

wał prof. R. nieki czyny wojenne Króla 
Stefana, podkreślając ieh doniosłe znaczenie 
nietyłko dla narodu polskiego, ale i dia całej 
kultury zachodniej, która przecież była wyraź 
mie zagrożona wskutek zuchwałej, na wielką 
skałę zakrojonej akcji cara Iwana Groźnego. 

Po stwierdzeniu wielkich zalet rycerskich 
i dyplomatycznych Króla Stefana, zastanowił 
się Prelegent nad stosunkiem Króla do społe- 
<zwóstwa polskiego i społeczeństwa do króla. 

Czy Król Stefan był wodzem bez armji, 

jak to często się mówi, wskazując na zwałto- 
wną nieraz opozycję szlachty, która w wielu 
wypadkach przeciwstawiła się Królowi, — czy 
żeż tarcia te odzwierciedlały tylko stosunek 
<w Króla pewnej kliki możnowładców ? 

Stefan Batory, jako król, był w Polsce 
zjawiskiem osobliwem. Był to król, jakiego 
wiek XVI ani przedtem, ani potem nie znał, 
— któremu podobnych i wogóle było mało. 
ŹŻądał od narodu rzeczy, jak na ówezesne sto- 
sunki, wprost niebywałej, a mianowicie kar- 
ności i podporządkowania interesów  jedno- 
stki interesom Rzeczypospolitej. żądał karnoś 
«i i umiał wprowadzać ją, bez wahania stosu- 
jąc środki najradykalniejsze. Głowy atamana 
Podkowy i możnych panów Ościka i Zborow- 
skiego znaczyły drogę, którą Król prowadził 
Rzeczpospolitą ku wielkości. 

Surowa karność obywatelska, której żą- 
dał Król od szlachty, i żelazna dyscyplina, 
wprowadzona przez niego do wojska, -- były 
o rzeczy całkiem nowe, wprost nieoczekiwane 
przez pokolenie, wychowane za panowania Kró 
la „dojutrka'* i doreszty, zdawało się, zdemo- 
ralizowane przez króla Henryka. 

Opozycja wobec „niemalowanego króla'* 

musiała powstać, — była zjawiskiem całkiem 

naturalnem, które nie powinno  zniekształceać 

w naszych oęzach ogólnego obrazu, składające- 

go się z samych tylko ciemnych plam. Stefan 
Batory nie był wodzem osamotnionym, — 
umiał pociągnąć za sobą szersze warstwy szla 
chty, zbudził w narodzie dumne pragnienie 
wielkieh czynów i wiarę we własne siły, -—- 
zdobył autorytet wielki i doczekał się entuzja- 
stycznych hołdów, składanych mu przez naj- 
lepsze i najbardziej twórcze w narodzie jedno 
эа 

Dość wskazać na stosunek do Króla Ste- 
fama Jana Kochanowskiego który przecie pod- 
czas elekeji zwalezał kandydaturę księcia sied 

iniogrodzkiego!.. 
„Naród krnąbrny, swawolny, nie znający 

dyseypliny społecznej, za panowania Króle Ste 
fana zdobył się na wielkie ofiary materjaln?, 
«aakeeptowł wreszcie nawet kolosalny plan de 
cydującej wyprawy, która. miała za zadanie zli 
«widowanie samodzielności Moskwy, - słowem, 
— mie bez sprzeciwu i targów (czy mogło być 
inaczej?) — poddał się jednak woli królew- 

"skiej, uznające tem Króla Stefana za wodza 
marodz |... 

Gdyby nie przedwczesna i tak nieoczeki- 
wana Śmierć wielkiego Króla.... 

Umari Król Stefan na progu olśniewają- 
«ej epoki, która już nie mogła nadejść i której 
wazję miał przed sobą rycerz z pod buławy 
krółs Stefana, — hetman Stanisław Żółkiew- 
ski, tragieznie osamotniony w pałacu carów na 
Kremlu... 

Król Stefan Batory jest wspaniałem, bar 
«mem i pełnem głębokiej treści zjawiskiem w 
maszych dziejach. Można do niego podejść z 
nóżmych stron i coraz więcej wydobywać no- 
wych zalet, eoraz większych doznawać wzru- 
szeń, coraz głębiej i dokładniej poznawać Kró 
la, naszą przeszłość i nas samych... 

Prof. Ryszard Mienieki w referacie swo- 
im zarysował sylwetkę Wodza, dając w ten 

spesób trafna syntezę, postaci Króla Stefana 
Fiatarego. W. Ch. 

    

    

     

  

* dusze poległych i zmarłych kolegów. 

  

Gdy dozorcy utną pogawędkę... za miast wysypywać chodniki piaskiem. 

- — Regulacja bizegow rzekl Wilji. Powėdž 
R 1931 r. na diugo pozostanie w pamięci miesz- 
' kańców miasta Wilna, ze względu na swoją wy- 

jątkową gwałtowność i wielkość szkód, ктоге 
przyczyniła wiaścicielom domów i posesyj nad- 
brzeżnych. Nic też dziwnego, że magistrat e- 
nergicznie zajął się sprawą uregulowania brze- 
gów Wilji w obrębie miasta, celem uchronienia 
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m terenów nadbrzeżnych na przyszłość od zalania 
CZWARTE przez wezbrane wody Wilji. 
Dzis 14 Wschód złańca g, 7,36 O projektowanych robotach oraz o już wy- 
Spiridiona konanych w roku ubiegłym i bieżącym wygłosi 

Jutro Zachód zieńca g. 249 odczyt w formie dostępnej „dla szerszych 
W»l- jan warstw, autor projektu regulacji rzeki Wilji, inż. 

po Wł. Jacewicz w piątek 15 bm. o godz. 20-tej w 
"E . sali Stowarzyszenia Techników Polskich, ulica 

NETĘBROWO Wileńska 33. Odczyt pod tytułem „Powódź r. 
1931 i regulacja Wilji w obrębie Wilna", będzie 
ilustrowany licznemi rysunkami. 

Między innem prelegent poruszy bardzo cie- 
kawe zagadnienie budowy wzdłuż obu brzegów 
rzeki Wiiji bulwarów nadbrzeżnych, które bez- 
wątpienia przyczynią się do stworzenia nowych 
przepięknych terenów przyszłej rozbudowy Wil- 
na. Wstęp na odczyt wolny i bezpłatny. 

KUMUNIKAT STACH 
GICZNE) USB W WILNIE. 

Z dnia 13 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie 771 
"Temperatura średnia — 18 
"Temperatura najwyższa — 13 
Temperatura najniższa — 20 
Wiatr: cisza 

ais a ораоя, — Kolendnicy. W dniu 10 bm. władze ad- 
Uwagi: mglisto. ministracyjne zaprzestały przyjmowania podań 

PROGNOZA. o zezwolenie na kołendowanie. Ogółem złożono 

Początkowo jeszcze dość pogodnie i mroź- około 300 podań. 

no, zwłaszcza nocą, później stopniowy wzrost WOJSKOWA 
zachmurzenią wraz z niewielkiem  ociepłeniem, — Rocznik 1913. Z dniem 2 stycznia listy 

poczawszy od dzielnic północnych. Najpierw sła poborowych rocznika 1913 będą wyłożone do 
be wiatry miejscowe, później umiarkowane pół- przeglądu w miejskim referacie wojskowym — 

necno-zachodnie. Zainteresowani będą mogli poczynić ewentualne 
poprawki. 

AKADEMICKA 

—Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akadem. USB prosi kolegów 
zamieszkujących województwa poleskie i nowo- 
gródzkie o zgłoszenie się do biura Bratniej Po- 
mocy (Wielka 24), celem objęcia akcji i1-go 
„Tygodnia Akademika* na wspomnianych tere- 

— Wileński Okręgowy Urząd Miar podaje nach. Zgłoszenia w godzinach 13—15 codzien- 
do ogólnej wiadomości, że w myśl przepisów le- nie. В 

вашёсуіп]усй o licznikach energji elektrycznej, — Związek Studentów-Rosjan urządz awe 
nielegalne (nie posiadające znaku RPT a liczbą czwartek dnia 14 bm. o godz. 8 wiecz. w sali 
na końcu na dowód aprobaty typu), liczniki e- Ogniska Akademickiego (Wielka 24) wieczór, 
nergji elektrycznej, które były zainstalowane poświęcony twórczości Czajkowskiego. Na са- 
przed dniem 1-go stycznia 1929 r., lub w dniu łość programu składają się: referat naukowy, i- 
tym znajdowały się na A elektrowniach lustracja muzyczna, popisy wokalne. 

i dotychczas nie zostały zalegalizowane, z wy- 
jątkiem liczników trójfazowych dla równomier- SPORTOWA 
nego obciążenia faz, będą przyjmowane do lega- „ — Kursy narciarskie AZS, —. AZS komu- 
lizacji tylko do dnia 1 stycznia 1934 r. nikuje, że w bieżącym sezonie organizuje na- 

MIEJSKA. stępujące popularne kursy narciarskie dla 
wszystkich: kursy tak zwane „Śródtygodniowe 

— Nadzór na rynkach. Poczynając od po- we środy, piątki i niedziel. Zbiórka og odz. il 
niedziałku na rynkach będzie czuwała specjalna w schronisku narciarskiem AZS na Antokolu — 
kontrola z ramienia miasta i władz administra- instruktorzy: kol. Grabowiecki Jan, kol. Stan- 
cyjnych, w celu niedopuszczenia do zwyżki cen kiewicz Wiktor. — Drugi kurs, tzw. „Świątecz- 
co zwykle obserwuje się przed świętami. ny” w niedziele i wszystkie święta. Zbiórka o 

— Pogotowie wodociągowo-kanałizacyjne. godz. 10 w schronisku na Antokolu. Instrukto- 
Wobec znacznego spadku temperatury, w wO- rzy: kol. Pietkiewicz Konstanty i kol. Puchalski 
dociągach i kanalizacji zarządzono pogotowie Kazimierz. Kursy będą prowadzone przez cały 
techniczne. Jak dotychczas, pęknięć rur na u- sezon. Kurs „śródtygodniowy” już się rozpoczął. 
licach nie zanotowano. Niebezpeczeństwo dla Kurs tzw. „Świąteczny” rozpocznie się w naj- 
przewodów zagraża, gdy mróz dochodzi do 28 bliższą niedzielę. 

stopni. й Bliższe informacje i zapisy na kursy co- 
— Ruch w autobusach. Przypiyw zimna od- dziennie w sekretarjacie AZS, gmach główny 

razu odbił się na autobusach, szczególnie za- USB, dziedziniec Piotra Skargi, oraz w schro- 
miejskich, gdzie frekwencja znacznie spadła. — nisku narciarskiem na Antokolu, w dniach i go- 

— Mrozy a służba policyjna. Z powodu dzinach kursowych. 
mrozów zewnętrzna służba policyjna została Sk: 
znacznie skrócona. Na posterunkach otwartych ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 bm. jak np. na Moście Zielonym, posterunki są 

zmieniane co 2 godziny, zamiast co 4, jak to w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 130 
było dotychczas. | ge: ED zebranie Klubu Wióczęgów. Początek o godz. 
‚ —- Wilja paruje. Wilja na terenie miasta 1930. Na porządku dziennym sprawy wewnętrz 
jak dotychczas nie stanęła. Gęste opary unoszą ne Klubu. Prawo wstępu na zebranie mają: 
się tylko wzdłuż całego koryta rzeki. | członkowie Klubu, kandydaci oraz członkowie 
a ZOE M tygodniu odbę- Klubu Włóczęgów Senjorów. 

sprawie kia sro 2 r = A = Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy. - Zapasy uąjla, MiŚ Z : Dziś, w czwartek dnia 14 bm. o godz. 17 (5 
; 2 © ego, ZACZNEKO ZADO- w) w lokalu  Chrześcijańskiego Uniwersytetu trzebowania, węgla w mieście jest pod dostat- P i я kiem. Również ceny węgla pozostały bez zmian Robotniczego, Metropolitalna 1, zostanie wygło- 

i y " szony przez p. prof. Leona Stępińskiego odczyt 
pt. „O wodzie”, poparty doświadczeniami, na 
który Ch. U. R. zaprasza szerokie warstwy pra- 
cujące. Wstęp bezpłatny. 

— Zarząd oddziału i okręgu Związku Le- 
gjonistów Polskich w Wilnie zwołuje na dzień 
17 bm. (niedziela) na godzinę 11 do lokalu 
przy ul Dominikańskiej 8 m. I drugie zebranie 
informacyjne dla Legjonistów, z następującym 
porządkiem dziennym: 

1) Referat na temat „Organizacje społeczne 
w terenie" wygłosi p. Edward Stubiedo, insp. 
oświaty pozaszkolnej Kuratorjum' Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego. 2) „O zbliżeniu Polsko-es- 
tońskiem" opowie p. mgr. Witold Rudziński. .3) 
Sprawy wewnętrzno _ organizacyjne. Obecność 
wszystkich legjonistów obowiązkowa. 

— Rada Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
Wilno, Ostrobramska 9 m. 4. W piątek dnia 15 
grudnia br. architekt S. Narębski wygłosi od- 
czyt pt. „Z dziejów urbanistyki Wilna”, ilustro- 
wany licznemi przeźroczami. Początek o godz. 
18 (6 pop.) Wstęp 50 gr., dła studentów i mło- 

ŻAŁOBNA 
— Zarząd Koła b. Wychowanków Ros. Kor. 

Kadetów zawiadamia, że w dniu 17 bm. o g. 
12-tej w południe odbędzie się nabożeństwo Ża- 

łobne w cerkwi Włamińskiej na Zwierzyńcu za 

  

Panu Dr owi Kcm»ndantowi Lska 
rzowi m. Wilej i<Pow. za troskliwą 
opi:kę roitoczoną nad Śmiertęlnie chcrą 

żoną molą, oraz za skateczne i szybkie wy 
leczenie J:j, najserdeczn ejsze „Bóg Zapiać* 
tą drogą wyrażają 

Boruch Świrski i Rodzinz. 

Święto „Przeglądu Powszech- 
nego" (1883 — 1933) 

10 b.m. w godzinach wieczornych odbyła 
się w siedzibie księży Jezuitów w Krakowie, 
uroczystość poświęcona  uczezeniu  50-lecia 
bardzo zasłużonego miesięcznika, „Przeglądu 
Powszechnego''. Uroczystość rozpoczęła się 
akademją, której program wypełniły produx- 
cje muzyczne i wokalne słuchaczy filozocji 
Kolegjum 0.0. Jezuitów. dzieży 30 gr. 

Akademję zaszezycili swoją obecnością, W sobotę 16 grudnia dr. Tadeusz Szeli- J.E. ks. biskup Teodor Kubina, J.E. ks. bi- gowski wygłosi konierencję na temat Tristana skup Stanisław Rospond, ks. infułat Kulinow i lzołdy R. Wagnera, ilustrowaną płytami, w 
ski, redaktor naczelny holenderskiego dzieu- wykonaniu najwybitniejszych sił. Początek © g. 
nika „Maasbode'*. O. Jacek Hermans, dyre:- 18 (6 pop.) . tor Akcji Katolickiej z Utrechtu ks. Brink i Czytelnia RWZA czynna codziennie od & wielu innych. O В Po akademji podejmowali OO Jezuiei >, | — Zebranie dyskusyjne Związku Pracy O- 
swym refektarzu liczne grono gości. wiecze- y ak iski i Z » 4 A p. Teodor Na- rzą, W czasie wieczerzy wzniósł toast na Gi = OSW E wade aj 
cześć Episkopatu Polskiego redaktor naczelny go Łotwy, Estonji i Szwecji” p zara si dziś Przeglądu Powszechnego**, O. Jan hr. Rost- mej wi ak i A ” : < › ©; - 0 godz. 7-mej wiecz. w lokalu związku (Jagiel- worowski. Następnie przemawiał J.E. ks. bi- |ońska 3-5 m 3.) Członkinie związku proszone skup Kubina, który poświęcił  Przeglądowi są o jaknajliczniejsze przybycie. Wstęp dla go- 
Powszechnemu bardzo serdeczne wspomnienia ści 30 gr., członkiniom związku bezpłatny. 
z lat młodych, zwłaszcza z okresu studjów Zarząd Koła Absolwentów Państwowej 
swych w „Germanicum'* w Rzymie. Poczem Średniej Szkoły Ogrodniczej w Wilnie zawiada- kolejno wygłosili przemówienia: p. dyrektor mia, że w dniu 16 bm. o godzinie 18tej w lokalu 
Kauzik z Warszawy i obaj goście holender- PSSO w Wilnie, Sołtaniszki 50 odbędzie się mie- 
scy O. Jacek Hermans i ks. dyr. Brink. sięczne zebranie członków Koła. Ze względu na 

ważność obrad, obecność wszystkich członków 

SPSS dla rodziców. е , wychowawców i 0- 
piekunów. Pierwszy odczyt z cyklu, organizo- 
wanego przez Okręg Wileński T-wa Naucz. 
Szkół Wyższych i Średnich, dla rodziców, wy- 
chowawców i opiekunów, wygłosi prof. A. 
Narwoysz pt. „Organizacja Szkolnictwa Ogėl- 
nokształcącego” dzsiiaj, tj. 14 grudnia w gim- 
nazjum im, Mickiewicza (Dominikańska 3-5), o 
godz. 17,45. Wstęp wolny. 

—Zarząd Koła b. Wychowanków Ros. Kor. 
Kadetów zawiadamia, że w dniu 17 bm. o 
13-tej w lokalu gimnazjum rosyjskiego (Mickie- 
wicza 23) odbędzie się doroczne walne zgroma- 

dzenie członków Koła. Po zakończeniu zebra- 
nia dbędzie się w restauracji „Bristol* obiad 
koleżeński. 

RÓŻNE 
— Rocznica śmierci prez. Narutowicza, —. 

W dniu 21 bm. przypada 11-ta rocznica tragicz- 
nej śmierci Prezydenta G. Narutowicza.W związ 
ku z tem odbędzie się w Wilnie akademia, po- 
święcona pamięci Pierwszego Prezydenta. 

— Lustracja ministerjaina. Przybyły do 
Wilna delegat ministerstwa spraw wewnętrz- 
nych przeprowadził lustrację agend tut. Staro- 
stwa Grodzkiego, interesując się tokiem spraw 
załatwionych przez Starostwo. 

  

wyjeżdża do Kowna na okres Świąt grupa Li- 
twinów, studentów USB. 

SŁOWO 
T 

Wypompowanie tematu 
Jest to zjawisko eharakterystyczne dla 

mentalności wileńskiej: jeżeli dojdzie do ja- 
kiegoś zagadnienia, trzeba je obrobić ze 
wszystkich stron, wydusić, wycisnąć do ostat- 
ka, aby pozostały z niego tylko nudy i nie- 
smak. Była, dajmy na to, kwestja gobeli- 
nów. Pisali we wszystkich gazetach o niej, 
transmitowali gobeliny przez radjo, wygłosili 
odczyty, zwołali zebrania, opublikowali pro- 
testy, perorowali w eukierniach, profesorowie 
USB wysilili swe mózgi, aby wykazać zwią- 
zek gobelinów wileńskich z Holandją, śmieli 
się z gobelinów na Smorgonji — zamęczali 
ludzi. Wreszcie, dzięki Bogu, przycichli. I te- 
raz już nikogo nie obchodzi, czy gobeliny są 
czy ieh niema. — Była, powiedzmy, sprawa 
wystawienia „Dziadów*'. Pisali, gadali, dy- 
skutowali na środzie, protestowali, wymyślali 
Sehillerowi od Żydów, przenieowali Dziady, 
zrobili wieczór miekiewiczowski,  transmito- 
wali. Wreszeie przestali. Poszli na wódkę. 
Och, Bogu dzięki. — Była historja z pała- 
cem areybiskupim. Napisało „Słowo. Po- 
chwycił „Kurjer: Wileński**'. Obrobił z tej, z 
tamtej i z owej strony. Dopomógł mu „Włó- 
częga*'. U się, zapomną, przestaną... 

Przyszła kolej na Troki. Jerzy Hoppen 
wygłosił był o nich od: w Celi Konrada. 
Mało. Pani ALA. napisała wczoraj urtykuł w 
w „Słowie'* o Trokach. Mało. Dalszy ciąg 

artykułu tego ukaże się dzisiaj w „Kurjerze 
Wileńskim'*. Mało. Pan St. Z. K. napisze ju- 

tro w „Kurjerze Wileńskim'* o Trokach. Ma- 
ło. Ja muszę pisać o nich dzisiaj. Mało. Mu- 
sieli wczoraj mówić o nich na Środzie lite- 
rackiej: ks. kanonik Potrzebski i dr. St. Lo- 
rentz. Mało. Musiała być jeszeze dyskusja. 
Zabierali głos: p.p. Hulewicz, Limanowski, 
nawet starosta Tramecourt... Och, Boże mój. 
I o czem nie mówili: Troki a turystyka, Tro- 
ki a Seminarjum, Troki, a gimnazjum, Troki 
a rybołóstwo, Troki a hotele, a restauracje, 
a liga morska, a ogórki, a Karaimi, a KOP, 
a środki komunikcyjne, a Rumunja, a Morze 
Czarne, a zabytki, a przeszłość, a sport wod- 
ny, a brak funduszów... Wypompowali.. A 
potem pytają w komunikatach o mającej się 
odbyć Środzie: ezego Wilnianie od Trok о-- 
czekują i eo zamierzają dla nich zrobić? — 
Co zrobić? Wysadzić tę dziurę w powietrze 
coprędzej, razem ze wszystkimi móweami śro 
dy literackiej. jw. 

   

  

   

  

Podajemy do wiadomości, że z dniem '1 
€ udania r. b. pas MICH5Ł SOSNOWSKI 
przest.ł być C łonkiem Redy Nadzorczej 

nasze! S>ółdzielni 
Chrześ-ij.ń ki B'n< Spółdzielczy 

na onto :lu w wille 
Spółsz:elnia 

z ograniczcną odpowiedzialneścią 
  

— Fundusz Szkolnictwa Polskiego Zagrani- 
cą. Zwołane przez p. wojewodę pierwotnie na 

dzień 14 bm. organizacyjne zebranie Wojewódz- 

kiego Komitetu Zbiórki na Fundusz Szkolnictwa 
Polskiego Zagranicą przełożone zostało na po- 

niedziałek dnia 18 bm., godzinę 18 tą. 
Zebranie odbędzie się w wielkiej sali konie- 

rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotem 

obrad będzie plan prac Komitetu i powołanie 
Komitetu Wojewódzkiego. Wzorem lat ubieg- 

łych przeprowadzona będzie na terenie całej Rze 

czypospolitej w czasie od 15 stycznia do '4 ш- 

tego 1934 zbiorka publiczna na potrzeby szkał- 

nictwa polskiego zagranicą. Dla przeprowadze- 

nia akcji zbiórkowej powstał w stolicy Kom'tet 

Główny, pod honorowem przewodnictwem 

marszałka Senatu Raczkiewicza. Protektorat nad 
całą akcją raczył przyjąć Pan Prezydent Rzeczy 
pospolitej Ignacy Mościcki. Z uwagi na donio- 
słość akcji, która ma zaspokoić najpiłaiejsze po- 
trzeby szeregu szkół polskich zagranicą, winny 

w niej wziąć udział masowo wszystkie sfery «po 

łeczeństwa. 

— Paczki do Rosji. W związku ze zbliża- 
jącemi się świętami wzmógł się ruch paczkowy 
z Wilna do Sowietów. Wysyłana jest odzież i 
artykuły spożywcze. 

— Opłatek Koła Sióstr Pogotowia Sanitar- 
nego Czerwonego Krzyża odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 17 bm. o godzinie 17-tej w lokalu 
PCK, przy ul, Tatarskiej 5. 

— Koto Sióstr Pogotowia Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża składa tą droga u- 
przejme podziękowanie p. inż. P. Kowalewowi 
za łaskawe udostępnienie ; zaznajomienie z u- 
rządzeniem gazowni oraz za informacje. 

— „Rodzina Rezerwistów" staje do pracy. 
W dniu 12 bm. w gmachu Starostwa Grodzkie- 
go odbyło się organizacyjne zebranie stowarzy- 
szenia „Rodzina Rezerwistów" przy dość licz- 
nym udziale pań, pod przewodnictwem p. staroś 
ciny Jadwigi Kowalkiej. Po zorganizowaniu sto 
warzyszenia dokonano wyborów zarządu pod- 
okręgu „Rodziny Rezerwistów*, oraz zarządu 
Koła na m. Wilno. 

Do zarządu podokręgu weszły: prezeska p. 
starościna Jadwiga Kowalska; członkowie: panie 
Kozłowska, Doboszowa, Podziu: nasowa, Świa- 
niewiczowa i Wielhorska. Zarząd podokręgu ma 
prawo kooptacji dalszych członków. 

Zarząd Koła wileńskiego „Rodziny Rezer- 
wistów" stanowią panie: Biernacka, Długowska, 
Żmigrodzka, Giedrojciowa,  Połowińska, Tysz- 
kiewiczówna i Witkowska. 

Jak wiadomo, protektorat nad „Rodziną Re 
zerwistów* objęła p. Marszałkowa Aleksandra 
Piłsudska. “ 

„Rodzina Rezerwistėw“ ochoczo stanęla do 
pracy i już w dniu 15 bm. o godz. 18,30 w sali 
posiedzeń Starostwa Grodzkiego odbędzie się 
zebranie koła wileńskiego „Rodziny Rezerwis- 
tów", celem zakreślenia wytycznej linji najbliż- 
szej swej działalności. 

Cel organizacji przemawia za tem, aby panie, 
rozporządzające czasem, zaofiarowały swą pra- 
cę, kierując do „Rodziny Rezerwistów* na ręce 
prezeski zarządu podokręgu p. starościny Ko- 
walskiej, swe zgłoszenia (uł. Żełigowskiego 4). 

ALKOTESTERIS TAKO TREO 

Aresztowan 
WILNO, W roku ubiegłym aresztowano w 

EUGENJA z 6 
JAGMI 

P 

ORBANIOWYCH 

NOWA 
WŁAŚCICIELKA MAJ. „HOLSZANY* pow. OSZMIAŃSKIEGO 

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 13 grudnia 1933 roku 
w maj. „Holszany''. Eksportacja zwłok z domu żałoby do cerkwi m. 

Holszany odbędzie się dnia 15 grudnia r.b. ogodz. 9 rano, gdzie zostanie 

odprawione nabożeństwo żałobne, poczem nastąpi pogrzeb na miejsco- 
wym cmentarzu w grobach rodzinnych. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

SYN, 

  

CÓRKI, ZIĘCIOWIE I WNUKI 

Togal działa szybko 
przy: bólach reumatycznych, podagrze, 
bólach i rwaniu w stawach, migrenie, 
neuralgji, grypie i przeziębieniu. Togal 
uśmierza bóle i przynosź ulgę, nie wy- 
iwierając żadnego ubocznego, ujemnego 
wpływu na serce i żołądek. Już od prze- 
szło tat 15-tu z powodzeniem stosuje się 
przy tych schorzeniach tabletki Togal. 
Tysiące udręczonych odzyskało swe zdro 

os RES 

  

— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 
wania, W ubiegły poniedziałek, dnia 4 grudnia 
odbyło się w lokału szkoły powsz. „Šwit“ do 
roczne walne zebranie członków T-wa Nowo- 
czesnego Wychowania, na którem po wysłu- 
chaniu sprawozdania z działalności T-wa za U- 
biegły rok szkolny, kasowego i komisji rewizyj- 
nej i po podkreśleniu celowości i wartości ca'ej 
poprzedniej pracy związu, przystąpiono do omó- 
poprzedniej pracy związku, przystąpiono do omó 
wienia planu dalszej pracy. W wyniku powzięto 
przekonanie, że zasadniczo nie uchylając się od 
linji badań naukowych, T-wo winno wejść na 
nowe drogi realizowania swej działalności. 

Na nowy rok 1934 przewidziane są nastę- 
pujące dziedziny: 1) współpraca domu ze szko- 
łą, 2) dział pracy badawczo-naukowy, 3) ak- 
cja wydawnicza, 4) zebrania dyskusyjne na ak- 
tuałne tematy. Zebranie przyjęło powyżej zą- 
kreś'ny program pracy, z pozostawieniem przy 
sz'emu zarządowi swobody działania. Składka 
członkowska uchwałona przez zebranie wynosi 
na nowy rok szkolny 6 zł. (50 gr. mies.) Został 
wybrany nowy zarząd, który ukonstytuował się 
następująco: prezes: Eugenjusz Kazimierowski, 
wiceprezes: Wacław Borowski, skarbnik: Marja 
Nowicka, sekretarz: Pelagia Kubicka, sekretarz 
ll: Wacław Fleury. Do komisji rewizyjnej wy- 
brano: Stanistawę Adamowiczównę i Antoninę 
Świdzińską. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Ostat- 
nie przedstawienia „Steika”*. Dziś, w czwartek 
14 grudnia „Stefek" Deval'a, z M. Węgrzynem 

i J. Woskowskim w kapitalnych rolach ojca i 
syna. Są to już ostatnie widowiska, wobec pre- 
mjery wiłejskiego autora Halperina sztuki „Mir- 
jam“, ktorą przygotowuje rež. W. Makojnik. 

Tatr-Kino Rozmaitości. Dziś, czwartek 14 
bm. (pocz. seansów o godz. 4-tej), doskonały 
film „Powódź”. Na scenie Il akt „Rewizora“ 
N. W. Gogola, skrót sceniczny. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. „Pod 
białym koniem* po cenach zniżonych. „Gospoda 
pod białym koniem'* na dzień dzisiejszy wraca 
na repertuar Teatru „Lutnia".— Widowisko te 
stało się dla Wilna ulubionem i atrakcyjnem. 
Biorąc pod uwagę obecne czasy kryzysowe, — 
Teatr „Lutnia" zniżył ceny miejsc. 

jutrzejszy „Czar Wałca* po cenach propa- 
gandowych. jutro, na jeden dzień tylko wraca 
na repertuar Świetna operetka ,Czar walca”, któ 
rą Teatr „Lutnia daje po cenach: propagando- 
wych. Obsada premjerowa z gościnnym wyptę- 
ver Marji Kaupe. Ceny miejsc od 25 gr. 

Najbliższa premijera Teatru „Lutnia”, W tro 
sce o największe urozmaicenie oraz oryginal- 
ność repertuaru, kierownictwo Teatru muzyczne 
go „Lutnia“ wystawi oryginalną operetkę Ja- 
lkobi'ego „Targ na dziewczęta”. Tym razem 
publiczność pozna środowisko amerykańskie, 0- 
raz życie na okręcie. Muzyka Jacobi'ego zjedna 
ła tej jednej z najweselszych operetek wielki 
sukces, oraz światowy rozgłos. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Król niedołęgów 
PAN — Rewizor. 
ROXY — Maleńka z Montparnase 
CASINO — Dzika dziewczyna. 
LUX —- Gehenna kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
Z niezamkniętego mieszkania Szczygo An- 

ny (Stefańska 11) skradziono gotówkę i ze- 
garek — łącznej wartości 190 zł. 

— Skradii rewołwer. Ze sklepu Spółki My- 
śliwskiej przy ul. Wileńskiej 10, skradziono brau 
ning wartości 30 złotych. 

— Pożar na ul. Styczniowej. Wczoraj w go- 
dzinach popołudniowych w podwórzu domu Nr. 

30-7 przy ul. Mickiewicza, róg Styczniowej, 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og. 

niem spaliły się składy z drzewem Szwengrubo- 

we Marj. Straż pożama ogień ugasiła, zapo 

biegając rozszerzeniu się pożaru. Wysokości 
strat narazie nie ustalono. 

— NAGŁY ZGON.— Wczoraj w dzień w 
sklepie przy ul. Wileńskiej 2 zmarł nagle, naj. 
prawdopodobniej wskutek ataku sercowego Te. 
ofil Jankowski łat 54 (Dąbrowskigo 5). 

  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

  

y w sądzie 
przedwczorajszą rozprawę odwoławczą Liber. 

Wilnie kilka osób pod zarzutem należenia do man zgłosił się całkiem zmieniony. Zapuścił bro. 
g. szajki, trudniącej się przeprowadzaniem ucieki- dę, nosi okulary. Uzyskał wyrok uniewinniający, 

nierów przez granicę sowiecką. M. in. poszla- lecz gdy wychodził z sałi został przez policję 
kowany o to był niejaki Izrael Liberman (Mako- aresztowany. Okazuje się, że ma on inną, po- 
wa 12). W Sądzie Grodzkim Liberman otrzymał dobną sprawę, a że do śledztwa nie zgłosił się, 
karę więzienia i zaraz po wyroku ukrył się. Na więc zdecydowano go zatrzymać. 

Chciał pozbyć się żeny 
maltretował, morzył głecem i truł 

WILNO. Ze wsi Zabioć gm. lipniskiej do- Motywem takiego postępowania Dotki miała być 
noszą, że wywołała tam ogólne poruszenie spra- chęć pozbycia się żony i zamieszkania z kochan... 
wa mieszkańca tej wsi Michała Dotki. Do poli- ką. Policja na skutek tego doniesienia dokonała 
cji wpłynęło niedawno doniesienie na Dotkę, że w mieszkaniu Dotki rewizji i wykryła istotnie 

  

ją głodem i systematycznie zatruwa sporządza- czono aż do przeprowadzenia badań. Nad Dotką 

nemi przez siebie płynami z rozmaitych ziół, — roztoczono obserwację. 

wie przy pomocy Togalu. Togal wstrzy- 
muje nagromadzanie się kwasu moczo- 
wego i dlatego w zarodku zwałcza ie 

  

   

   

niedomagania. Spróbujcie i ps 2konaj- 
cie się sami dziś jeszcze i zakupcie na- 
tychmiast w najbliższej aptece Togal. 
Należy jednak zwracać baczną uwagę 
na nieuszkodzone oryginalne opakowanie 
Cena 2 zł. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
O ZEGARY MIEJSKIE. 

w dawnem Wilnie przed rozbiorami kraju, 
gdy życie codzienne wiokio się żółwim krokiem, 
nikt się nie śpieszył i nie było potrzeby pośpie- 
chu, gdy czasu byo dosyć, istniały w Wilnie ze- 
gary — utrzymywane kosztem miastą lub du- chowieństwa. Był zegar na jednej z wież koś- 
cioła św. Kazimierza, utrzymywany przez mia- sto, był zegar na wieży ratuszowej, co potem runęła, był zegar na kościele Misjonarzy, na dzwonnicy kościoła Bernardynów, wreszcie na 
dzwonnicy katedry i na wieży obserwatorjum + Pang. 

stniały one w wiekach 17 i 18-t m, przyszedł upadek Polski, a jednak sera Ai 
cjonowały czas jakiś jeszcze, aż zamknięto na dłuższy czas kościół Misjonarzy, zamieniono koś ciół św. Kazimierza na sobór 
rzono Bernardyńską wieżycę — i zamilkły ze- gary wileńskie. Magistrat wileński uważał jed- nak za stosowne urządzić zegar miejski, choć jeden — i starsi wilnianie pamiętają zegar ster- czący nad chodnikiem Przy gmachu magistratu. 

A teraz? W dawnych czasach — 7 zegarów utrzymywanych prawie wyłącznie przez miasto obecnie zaś przy wzmożonem tempie życia gdy czas to pieniądz, 2 zegary: jeden na wieży ka- tedralnej, drugi na uniwersyteckiej— albowiem zegarmistrzowski zegar na Zamkowej — lub „Zegarek* wystawiony uprzejmie przez p. Ju- kg w nej ięgo magazynu, nie można rać w rachubę, jako załeżne j wi 
aido j e od dobrej woli 

Potrzeba zegarów publicznych, regulują- cych życie jest pałąca — jest nieodzowna, 
Dowodem tego tłumy, regulujące zegarki 

swoje przed wystawą p. Jurewicza. Czasami 
tworzą się tam istne zatory. 

Polacy nie grzeszą punktualnością, to też brak zegarów służy pretekstem @а wytłuma- 
czenia niesłowności, albowiem wiele osób nie . posiada zegarków, bo jeden nie ma za co kupić, drugiemu sekwestrator zabrał, trzeci do „Ciot- ki”, tj. lombardu zaniósł. ; 

„ Istniejące zegary chodzą według własnego 
„Wwidzimisię“. 

Niedawno obserwowałem następujący fakt: 
na wieży katedralnej bije Aura ia Puna południe — równoczęśnie na cyferblacie zegara 
na wieży uniwersyteckiej wskazówka wskazuje dwadzieścia minut po 12-tej, a na Zamkowej — dziesięć minut po 12-tej. Jeżeli dodamy do tego zegar kolejowy, regulowany podług innej, może 

zresztą słusznej normy, przyjętej na kolei— two- 
rzy się zamęt — nie do opisania szkodzący in- 
teresom państwowym, społecznym i prywatnym 

„bo wszak czas to pieniądz, a w dodatku cóż p nudnego i nieprodukcyjnego jak cze- 
anie... : 

w kulturalnem mieście, w dodatku uniwer- 
syteckiem, gdzie młodzież musi śpieszyć z jed- ngo końca miasta na drugi, taki stan rzeczy jest niedopuszczalny. g 

Nasz magistrat do niedawna miał pieniądze na wycinanie ogródka owocowego przy ulicy Piekiełko — który: mu przynosił nawet dochód, 
aby tam budować dworzec autobusowy —te- 
raz ma pieniądze, aby tam znowu sadzić drzew- 
ka i zakładać park, — niechże więc raz jeden 
zaprowadzi choć kilka zegarów w rozmaitych 

dzielnicach, regulowanych elektrycznością, — sądzimy że koszt nie będzie taki wielki, a poży- tek znaczny. k. L 
BARSCEROCNA WRDETĘRNNTWWRE AE STROPY AWARS 
AKADEMJA KU QZCI 4. P. REKTORA 

PARCZEWSKIEGO 
W dniu 17 b.m. o godz. 12 w poł. w auli 

Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się 
uroczysta akademja ku czci zasłużonego dzia- 
łacza i uezonego Ś.p. rektora Alfonsa Parczew 
skiego. Na program akademji złożą się prze- 
mówienia p.p. prof. S. Dieksteina, prof. W. 
Komarniekiego, mec. J. Kowalewskiego, mec. 
Tad. Kraushara, prezesa Al. Ledniekiego, 
dziekana o: J. Rafacza i dr. J. Wiele- 
żyńskiej. W części muzycznej weźmie udział 
chór Tow. Śpiew. „Lutnia**, 

ODSŁONIĘCIE TABLICY. KROŻAŃSKIEJ 
W dniu 17 grudnia o godz. 13-tej odbę- 

dzie się w Wielkiej Sali Konferencyjnej Wo 
jewództwa odsłonięcie tablicy poświęconej pa 
mięci Bohaterów Krożańskich. / 

Tablica zrobiona z marmuru krajowego 
gatunku „Bolechowiee'* posiada następujący 
napis: 

„W tej Sali w roku 1894 toczył się pro- 
„tes bohaterskich obrońców Kościoła w 
„Krożach (listopad 1893 r.) Pamiątkę tę 
„umieszczono w roku 1933**. 

  

  

DELEGACJA ZWIĄZKU  NAUCZYCIEL- 
STWA POLSKIEGO U PANA «KURATORA 

W związku z nadehodzącemi  wieściami, 
iż nowowstępującym nauczycielom do zawo- 
<u ma być przyznana XI grupa uposażeniowa, 
Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego w Wilnie w dniu 13 grudnia r.b. zło- 
żył na ręce Pana Kuratora Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego protest przeciwko przyznawaniu 
takim nauczycielom grupy XI-tej, a natomiast 
Związek Nauczycielstwa Polskiego stoi na 
stanowisku, by nowowstępujący nauczyciele 
rozpoczynali pracę w grupie X-tej. Delegacja 
również prosiłą p. Kuratora 'o niezwłoczne 'za- 
komunikowanie powyższych postulatów p. Mi 

— Na święta do Kowna. W dniu 21 bm. Taltretuje od dłuższego czasu swą żonę, morzy różne zioła, korzenie i proszki, które zabezpie- jninistrowi Wyznań Religijnych i OŚwiecenia - 
Publicznego. 

 



  

„ obraz stoi na wysokim poziomie, 
go z przyjemnością. | 

  

z SĄDÓW 
Wezoraj na wokandzie Sądu Okręgowego 

znalazła się niecodzienna sprawa o obrazę Na- 

rodu i Państwa Polskiego. 
Sprawv rozpatrywał w trybie uproszczo- 

nym sędzia Drac, przyczem szezegóły jej 
przedstawiają się jak następuje: 

W dniu 3 rwca r.b. w zakładzie ką- 
pielowym miejskim przy ul. Jasińskiego 16 
wynikła na oddziale kobiecym awantura. Jak 
się okazało, zajście powstało między kąpiącą 
się tam Marją Szmidtową, a jakąś starą Žy- 
dówką, która wbrew przepisom  zaśmiecała 

podłogę. 3 
› W trakcie jednak sprzeczki, pomiędzy 

sprzeczające się kobiety, wmieszała się nieja- 
ka Syma Frejmanówna, 22-letnia szwaczka, 
wypowiadając pod adresem Państwa Pol- 
skiego: ja na waszą Polskę... 

To właśnie było przyczyną, że wspomnia- 
na Frejmanówna stanęła ostatecznie przed 
sądem. 

Wobec tego, iż wina oskarżonej eo do 

popełnionego przestępstwa została ustalona 
ponad wszelką watpliwość zeznaniami świad- 
ków zajścia, sąd skazał ją na 6 miesięcy wię- 
zienia bez zawieszenia wykonania kary. dn. 

EOHA STRZAŁÓW W NIEMENCZYNIE 

Przed kilku miesiącami ludność m. Nie- 
menezyna została póruszona tragiczną Śmier- 

cią właściciela domu i masarni Antoniego 
Bartoszewicza. 

Mianowicie: w dniu 17 kwietnia r.b. do 
sklepu Bartoszewicza zgłosił się funkcjona- 
xrjusz miejscowej agencji pocztowej Włady- 

sław  Sinkiewicz i po krótkiej wymianie 

słów kilkoma strzałami rewolwerowemi poło- 

żył go trupem. i 
Po raz pierwszy sprawa znalazła się 

przed Sądem Okręgowym i wówczas  Sin- 

kiewicz został skazany na 5 lat więzienia. 

Od wyroku tego skazany apelował i 

wczoraj właśnie szczegółami krwawych strza- 

łów zajął się Sąd Apelacyjny. 
W wyniku rozprawy karę zmniejszono 

tym razem do 3 i. więzienia, przyczem za oko 
liczności łagodzące sąd uznał to, że Sinkie- 
wicz strzelając był wskutek silnego podener- 
wowania w stanie napółpoczytalnym. dn. 

  

PRZERWA ŚWIĄTECZNA W POSIEDZE- 
NIACH SĄDÓW 

W związku ze świętami Bożego Narodze- 
nia ostatnie posiedzenie Sądn Okręgowego w 
Wilnie odbędzie się w dmiu 23 bm. i przer- 
wa trwać będzie do 28 tegoż miesiąca. 

Sad Apelacyjny zaś takąż przerwę w pra 
®у będzie miał od dnia 23 b.m. do dnia 6 
stycznia włącznie. | 

SESJA WYJAZDOWA W  ŚWIĘCIA- 
NACH 

Wezoraj Sąd Okręgowy w składzie wi- 
ceprezesa Brzozowskiego oraz sędziów Sien- 
kiewicza i Zaniewskiego wyjechał na sesję 

wyjazdową do Święcian. 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KROL NIEDOLĘGOW'' — „HELJOS“' 

Przypadek jest wszechmocny. Potrafi z 
biednego subjekta w skłepie meblowym zro- 
bić przyjaciela wielkiego księcia, przemysłow- 
ca, włamywacza, warjata i amanta. 

Czy jest to możliwe? W krainie groteski 
wszystko jest możliwe, zresztą największą 

groteską jest samo życie. 
„Król niedołęgów'* jest filmową  uowe- 

lą w stylu Henryka Duvernois'a. Graniee mię 
dzy rzeczywistością a groteską nikną, wszyst- 
ko zmienia swój przyrodzony sens. 

Film jest znakomicie zbudowany zarówno 
w treści jak i w formie. Sceny początkowe 
odrazu wprowadzają widza w nastrėj.. -Rze- 
ezywistość nie jest rzeczywistością. Krok za 
krokiem rozwija się fabuła. Coraz większe 
nieprawdopodobieństwa, coraz większe zamie- 
szanie przy ciągle nawracającej świadomości, 
że to przecież kawał... Pozorna bezmyślnośź 
przy zastanawiającej refleksji. Przedewszyst 
„kiem zaś pierwszorzędny humor. Anierykanie 
zrobiliby z tego tematu głupią farsę, Francuzi 
dali cacko... Sporo także w tym filmie znać 
udziału emigranekich sił rosyjskich. Central- 
na postać komiczna. Curt Bois, łączy z fran- 
'cuskim polotem cechy Chaplina i Buster Kea- 
toma. Całość jest doskonała i oryginalna. A 
że pod względem filmowym (bardzo dobre 
zdjęcia i Świetne wyzyskiwanie dźwięku) — 

ogląda sio 
Tad. O. 

  

EARL DERR BIGGERS 
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ŽEGLARSTWO 
Podawaliśmy już wzmiankę o poczynaniach 

    

żeglarskich władz szkolnych, dzić wracamy 

do tego tematu, ażeby dokładniej go omówić. 
Wileńszczyzna, kraina kilku tysięcy je- 

zier, dotychczas nie wykazała się należytym, 

dobrze zorganizowanym ruchem żeglarskim. 

Wszelkie poczynania w tej dziedzinie nosiły 

chara próbnych eksperymentów bez więk 

szego znaczenia organizacyjnego. Trudno by- 

ło w nich dopatrzeć się większej celowości.— 

Jedynie garstka y zgrupowanha na je- 

ziorach w Trokach była wyrazem tęsknoty do 

„białych skrzydeł'*. 

Olbrzymie połacie wodze Narocza, Brasła 

wia, Świru, spały snem sprawiedliwych, frapu 

jąc jednocz e swym widokiem miłośników 

żagla. Żaglów tych wodach zamiast być 

codziennem zjawiskiem ściągała tłumy cieka- 

wych okolicznych mieszkańców, tworząc niejn 

ko widowisko. 

Sporty wodne były do niedawna nad wo 

dami Wileńszczyzny zupełnie nieznane. Rolę 

pioniera, krzewieiela kultury fizycznej narów 

ni z umysłową podjęło się Kuratorjum Szkoi 

me. W ciągu ostatnich lat, celem umożliwie- 

nia „dostępu'* do naszych wodnych terenów, 

pobudowało szereg mniejsz, „ch i większych 

schronisk turystycznych, $ 

nad jez. Narocz, może pomieścić pr: 

osób. Przystanie wioślarskie, ruch kajakowy 

i nauka pływania mają już zapewnioną. opie- 

kę. Obecnie przyszła kolej na żeglarstwo. 

©О zaletach tej dyscypliny sportowej pi- 

sano wiele: daje ona niezapomniane wrażenia 

wzrokowe, hartuje narówni z mięśniami ner- 

wy, skierowuje myśl ku tematom przyrodni- 

czym, powiedziałbym więcej, filozoficznym — 

obcowanie bowiem z żywiołem wodnym poma- 

ga do skrystalizowania poglądu na świat, na 

bezwzględną wartość życia. Zalet żeglarstwo 

ma dużo, trzeba je umieć pokazać, zaszczepić. 

Do tego zabrać się z dużem przemyśle 

niem planu działania, ażeby nie zniechęcić 

młodzieży i nie spaczyć idei. 

Sposób, w jaki zapoczątkowały władze 

szkolne akcję w tym kierunku, pozwala na sta 

wianie optymistycznych horoskopów. › 

Zwołana ostatnio konferencja wypowie- 

działa się w kilku kwestjach natury zasadni- 

czej: 

1.) Wybrano typ łodzi, któryby najbar- 

dziej oapowiadał warunkom miejscowym i na- 

dawał sięy zarówno do celów turystycznych 

jak i regatowych. Brano przytem pod uwagę 

również i koszt budowy, który przy seryjnej 

produkcji (narazie 15 żaglówek) ulegnie zna 

cznej zniżce. 

2.) Łodzie pierwszej serji zostaną rozesła 

ne do miejscowości, które zdaniem Kurato:- 

jum najbardziej się nadają do żeglarstwa, 3 

więc do Brasławia, Reszkutan, Ignalina, Świ- 

ru, Dryświat, Miadzioła, Przegródź, Szwak- 

szty, Jezior, Augustowa, Serw, Wigrów, Be- 

rezwecza, Świtezia i nad Narocz. 

3.) Budowę łodzi finansuje Komisja Wy- 

cieczkowa, która następnie na bardzo dogod- 

nych worunkach (kilkadziesiąt rat) sprzeda ło 

dzie nauczycielstwu. Po upływie więc kilku 

lat we wszystkich wyżej wymienionych miej- 

scowościach będziemy mieli kadry żeglarzy 

miejscowych, a co zatem idzie i zwiększenie 

taboru. 
AUD ITK DELB E 
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W SZKOŁACH 
4.) Celem stworzenia kadry  instruktor- 

skiej będa organizowane kursy nad Naroczem 

iw Troxach. Na kursach zostanie przeszkolo- 
ne w pierwszym rzędzie nauczycielstwo oraz 
rałodzież, zorganizowana jak np. harcerze. — 
Przy przyjmowaniu na kurs.będą brane pod 

uwagę przedewszystkiem zdolności organizacyj 

me, wyróżniając w ten sposób jednostki bar- 

dziej dla propaganay wartościowe. 

Tyle na początek. Wszystkie wytyczne by 

ły omówione na konferer przy  czynnyia 
współudzale dyr. L. Szwykowskiego, dr. Czar- 
nockiego i dr. Janowicza, którzy, jak ogólnie 
wiadomo, są w tej dziedzinie pierwszorzędne- 
mi specjalistami. 

Na zakończenie nadmienić należy, że rów 

nolegle z żeglarstwem p. Kurator chce rozpow 

szechnić dotychczas. u nas nieznaną atrakcję 
sportową, jazdę na saniach z żaglem. Pierwsze 
takie sanie (bojer) już zbudowano, obecnie sa 

przeprowadzane jazdy próbne. Wrazić pomyś- 

lnych wyników sport ten w okolicach jezior 

znajdzie rzesze sympatyków, ponieważ daje 

wiele emocji. — Trzeba przyznać. że zakrojo- 

na przez Kuratorjum praca nad rozwojem 

sportu wszerz jest imponująca. 

Józef Lewon. 

DORTOWUTEWER OSACE ПСО 

Gietda warszawska 
z dnia 12 grudnia 1938 r. 

Belgja 123.70 — 124.01 — 123.39 
Holandja 358,10 — 359.00 — 357,20. 
Londyn 29.10 — 29.24 28.96. 
Nowy York czek 5.67 — 5.70 — 5.64. 
Nowy York kabel 5.70 — 5.73 — 5.67. 
v'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 obr. pryw. 212,36 — Tend. nie- 

jednolita. 
Dolar w obr. pryw. 5.72 

Rubel złoty: 4.68 

największy wybór i najtaniej 
w firme 

$. H. KULESZA 
WILN , ZAMK WA 3 

AAAAAAAAAAAAMAAAA 

PŁYTY GRAMOFONOWE, 

„ODEON“ 
stoją us najsyžsz:m poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„2! EON'' z dziedziny mnozyki lekkiej i po- 
ważnej do nsbvci: w największym wyborze 

w tirmie „UNIWERSAL' ul. wielka 9. 
Wielki wybór patełonów. 

  

  

    

      

    

  

  

setkom tab 

   

  

FORVIL   

ZAZDROŚĆ NIE DAJE ZASNĄĆ 
"naszego światosławnego pudru, nie mogą 
jednak podrobić jego gatunku i zapachu. 

Zwracajcie uwagę na pudelko 
i konieczny 

5 FLEURS FORVIL-Paris 
Puder ten 'est wyrabiany 'edynie w Paryżu. 

TRYU 
przez cały świat odbywają 

Sy fłow EM i WWL z0ALETOWE 
= 5 FŁEURS FORVIL-Paris. 

Dia 
sprzedawane są tylko w oryginai- 
nych bu'elkach, a me na wagę. 

rykantów. Naśladuią oni markę 

napis: 

  

MFALNY POCHÓD 

uniknięcia  naśladownictw,   
  

39) 

Chińczyk — Zwyciezca 

4 

— Niech pan wejdzie do sali operacyjnej, 
— zgodził się chirurg, — Chory mówi coś, ale 
io gorączkowe majaczenia, Może jednak pan 
wywunioskuje coś z jego słów. 

W nieprzyjemnej, przepojonėj zapacha- 
mi sali na górze, Charlie pochylił się nad zawi 
niętem w białe prześcieradło ciałem przyjacie- 
la. Czy Duff dostrzegł człowieka, który strze- 
lał? Gdyby tak była i gdyby Duff powiedział 
jego nazwisko, sprawa byłaby skończona. 

— Inspektorze, — zaczął Chińczyk łagod- 
nie. — te ja, Charlie Chan!... Co to się stało? 
Jestem bardzo zasmucony. Powiedz, czy do- 
strzegłeś twarz mordercy ? 

Duff westchnął lekko i zaczął szeptać: 

Lofton... Lofton... człowiek z brodą. 
Chan wstrzymał oddech. Czyżby to był - 

Loften? 
— Tait też tam jest... — szeptał Duff —- 

1 Fenwick. A gdzie jest Fenwick teraz? Vi- 

Charlie odwrócił się rozczarowany. Biedny 
Duff raz jeszcze robił w myśk przegląd po- 
dejrzamych typów. 

Niech pan lepiej nie niepokoi go teraz, 
Mr. Chan — wmieszał się chirurg. 

° ‚ — Odchodzę już. Ale muszę pana uprze- 

dzić, że jntro, czy też kiedyińdziej, kiedy się 
obudzi, będzie to strasznie niespokojny pac- 

jent. Zechce zeraz się zerwać i jechać. Wtedy 
niech pan go uspokoi temi słowami, niech pan 

powie; że Charlie Chan popłynął do San Fran- 
ciska na „Prezydencie Arturze'', i będzie 
miał w ręku mordercę, zanim dopłyną do por- 

„O ERO IO I I O JA IK T LAS RI NOS JOBY ERYK RZERCCECOWOTONE | 

Bruxrarmia „Sua“ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

tu. Taka jest moja obietnica, a proszę mu do- 
dać, że pochodzi od człowieka, który nigdy nie 
złamał słowa, danego przyjacielowi. 

Chirurg skinął z powagą. 

— Powiem mu to, Mr. Chan. Dziękuję 
za pomoc i przestrogę. Teraz. zabierzemy się 
do niego energicznie. I, obiecuję panu, że wszy 
stko będzie dobrze. 

„Była już za kwadrans dziesiąta, kiedy 
Chan z kasjerem okrętowym znalazł się na 

pokładzie „Prezydenta Artura''. Zaledwie -— 
Chan wyskoczył z auta, gdy ujrzał swego synii 
Henryka, a obok małą figurkę w czarnej jed- 
wabnej sukni — Mrs. Chan, która nie zdążyła 

się jeszeze przebrać po obiedzie. Wszyscy ra- 
zem. weszli na pokład, w towarzystwie oficera. 
Jnny ofieer przygłądał się im ciekawie, gdy 
tak wchodzili w milezeniu. 

Mrs. Chan stanęła, patrząc nieśmiałemi 
oczyma. na swego niezrozumiałego małżonka. 

— Gdzie jedziesz teraz, proszę? — zapy- 

tala. 
Poklepał ją przyjaźnie po ramieniu. 
— Wypadki spadają na nas, jak pioruny 

niespodziewanie! — rzekł i opowiedział żonie, 

co się stało w biurze i © konieczności natych- 
miastowego odjazdu, dla ratowania własnego 

honorn i opinji policji miejscowej. 

Miła, drobna kobieta zrozumiała. 
— Wszystko co trzeba na zmianę i czy- 

sta bielizna jest w walizce, — powiedziała, % 
po chwili dodała: —- Myślę, że może w tem 
być niebezpieczeństwo... 

Chan uśmiechnął się uspakajająco. 

  

,  — Co bogowie przeznaczyli, tego człowiek 
nie zmieni. — przypomniał żonie. — Ozy mož- 
na ominąć swoją Ścieżkę i uniknąć swego lo- 
su? Nie niepokój się, droga. Wszystko będzie 
dobrze. I wkrótce zobaczę naszą Różę. 

W półeieniu dostrzegł łzy, migoczące w 
oezach i spływające po wyniszczonych wis- 
kiem policzkach. 
„= Bardzo ją kochamy, —— szepnęła, — p 

wiedz jej, proszę, że bardzo ją kochamy! Odje 
thała od nas tak daleko. — Załamała małe rą- 
ezki. — Nawet nie rozumiem, czemu ona mu- 
siała odjechać tak daleko od nas! 

— Zrozumiesz to gdy nadejdzie dzień jej 
powrotu, — dzień naszej dumy! — uspakajał 

Mała grupa spóźnionych pasażerów wpa- 

dia na pokład. Po chwili wszysey rozpełzli się 
po swoich kajutach. Spokój panował na okrę- 
cie. Za chwilę ukazał się szef Chana. 

— A, jesteś tu, — zawołał, — udało mi 
się wykopać jeszcze sześćdziesiąt dolarów na 
drogę. 

Podał mu pieniądze. 
— Pan mnie zawstydza, swoją dobrocią! 

— uśmiechnął się do niego Chan. 
— Przyszłę panu więcej na powrót... po 

złapaniu tego ptaszka! Że go złapiesz nie man 
wątpliwości. 

— Teraz, kiedy mam czas zastanowić się 
trochę, nie jestem sam tak bardzo tego pewieu 
— odpowiedział Chan. — Zdaje mi się, że bar 
dzo ciężki obowiązek wziąłem na siebie. Sły- 
szałem o tej sprawie od Inspektora Dutffa. Od- 

nalezienie mordercy było jego jedynem marze- 
niem. Ale jakże trudno iść po zimnym tropie. 
Pierwsze morderstwo popełniono w Londynie, 
z górą trzy miesiące temu. Ono jest punktem 
wyjścia do oskarżenia. Teraz zdaję sobie 

    

wieńska, są dobrze reprezentowane. 

o figurki, która wyprostowała 
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"|... „Król Niedołegów" 
W rol. gł.: artysta re Syjski A. CHM ARA i kom k francuski Curt Bois Pieśri rosyjskiej Humos, 

Arcywescis 

komedįs 

  Dziśl P 
kreacja 33-34 r. wielkiej 

  

Н 

erwsza rewelacyjne 
artu: '*" CLARA 

ZiK    
BO w 

  

BA Pi 
ka 

w [rueli czaiu,ą.ej ioGyjskież 
dzieusai w liimie 

ZIEWCZYNA 
Nad program: Wobec kolos. zainteresowania dodatkami wyświetlamy 8 krótkometr. fiiniów 

  

Dziś 
w kinie 

Il 
Czwartek, dnia 1 4grudnia. 

1.00 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. 
15.30 Giełda roln. 15,40 Płyty. 16.10 Audycja 
dia dzieci. 16.40 Odczyt. 16.55 Muzyka lekka. 
17,50 Progr, na piątek i rozmait. 18.00 Odczyt, 
18.20 Słuchowisko, 19.00 Skrzynka poczt. — 
19.25 Odczyt aktualny, 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 

Sa: 

  

PIĄTEK, DNIA 15 GRUDNIA 1933 ROKU 

1.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 
dziennik poranny, muzyka, chwilka gosp. dem. 
11.40: Przegląd prasy. 11.50: Muzyka z płyt 
11.57: Czas. 12.05: Muzyka, 12.36: Dzieanik 
południowy., komunikat meteor. 12.38: Mazy- 
ka, 15.20: Program dzienny. 15.25: Wiad. o 
eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Muzyka 
żydowska (płyty). 16.00: Pogadanka LOPP. 
16.10: Koneert dla młodzieży (płyty). 15.40: 
„Co się dzieje w Wiinie'* — pogad. wygłosi 
prof. M. Limanowski. 16.55: Arje i  pieśbi. 
17.15: Recital fortep. 17.50: Przegiąd prasy 
roln. kraj i zagranicznej. 18.00: „Nieznatv 
ojciec naszej ziemi** — odczyt. 18.20: Muzy- 
ka taneczna (płyzy). 19.00: Ze spraw Jitew- 
skich. 19.15: Codz. ode. pow. 19.25: Feljeton 

aktualny. 19.40: Sport. 19.45: Rozmaitości 

  

    

    

19.47: Dziennik wiecz. 20.00: Pi muz. 
20.15: Koncert symfoniczny harmonji 
Warsz. 21.00: „Książki, które się podobają'* 

      

— feljeton. 21.15: dalszy cizg konc«viu. 22.40 
Muzyka tam. 23.00: Komun. mertear.. 234.05: 
Muzyka tan. 

o 

(ANT 
i 3 

2     
Grudniowy zeszyt „Włóczęgi''. Ukazał 

" się numer 12-ty „Włóczęgi!', zawiera ten nu- 

mer swego rodzaju sensację w postaci arty- 

kału wstępnego p.t. „Entente'a  Bałtycka** 
pióra znanego z odgłosów całej prasy euro- 

pejskiej Carl'a Lindhagona, b. burmistrza 
Stockholmu, posła do Riksdagu szwedzkiego. 
Idzie dalej „Do Litwinów'', podpisane d 
zpanym w Wilnie pseudonimem, nawiązuj 
do polemiki „Lietuvos Żinios'* 

Aidas''. Następnie mamy serję artykułów 
gospodarczych: posła J. Poniatowskiego o 
Polesiu, Teodora Nagurskiego o „Wileńskich 
problemach handlu zagranicznego““, Btanisła- 
wa. Szymonowicza o metodzie podnoszenia. do- 
brobytu wsi, Józefa Święcickiego o „Rynku 
pracy umysłowej'*. 

Bardzo bogaty materjał' daje „Włóczęga 
u siebie'*, zawierając 5 streszezeń referatów, 
wygłoszonych w Klubie w ciągu listopada. 

Następuje dalej kronika, z kwestjani 
„biskupiėmi““ na pierwszym planie. Szkoda, 
że zbyt mało miejsca poświęcono zagadnienin 
prowineji. Mamy tylko Baranowicze w tym 

numerze. Natomiast zagadnienie szkolniefwa 
rolniczego (B. Wysłouch) oraz kronika ko- 

  ące 
z „Lietuvos 

      

    

sprawę, że w pierwszym porywie podjąłem się 
przechodzącego ludzkie siły obowiązku. Być 
może, powrócę do domu pełznąc ukradkiem, 
wymęczony i wyzuty z honoru. 

— Tak, ale może być wręcz przeciwnie, 
— nie tracił nadziei szef. -- To wygląda na 

bardzo trudną sprawę, prawda, ale... 
Przerwało mu ukazanie się małej, zgiętej 

się słażbiście 

   

przed Chanem. 
Był to Kashimo. 
— Hello, Charlie! — zawołał Japończyk. 
— A, to bardzo mile z twej strony, że 

edłeś mnie odprowadzić... zaczął Chan. 
— Weale nie cheę cię odprowadzać! — 

przerwał Kashino. — Przynosze ważne info:- 

macje, Charlie. › В 
— Naprawdę? Masz coś nowego? Cóż w 

takiego ? 
— Znalazłem się przy końcu alei, wkró)- 

tee potem, jak rozległ się strzał, który zabił 
twego szanownego przyjaciela, — mówił Ja- 

  

prz, 
  

pończyk jednym tchem. — Dostrzegłem czło- z 
wieka, który wychodził z alei na oświetloną 
ulicę. Wysoki mężczyzna, w kapełnszu nasu- 
niętym na oczy. 

— Więe nie widziałeś jego twarzy ? —- za- 

interesował się Chan. 
— 0óż stąd? — Kashimo nie tracił rezo- 

nu. — Twarz to nieważne. Widziałem coś wiż- 
niejszego. Ten człowiek kulał, ot tak... — й 
wielką umiejętnością zaimitował kałejące kvo- 
ki kaleki, na pokładzie, — Miał w ręku laskę 
jasnego koloru „Malacea - stick'*. 

-— Jestem ci bardzo wdzięczny, — Charlie 
mówił tónem jakiego używał zawsze do swego 
najmłodszego dziecka. —— Jesteś sprytny i 
masz dar obserwacyjny, Kasbimo. Wiele się 

nauczyłeś. 

AKN 

Wiina Zamkowa 2 

CTRL Im 

   

  

   

  

    

Vina BURJAH 
Na program: strakrje džwiękowe, 
seansów punktualnie: 4 6, 8 i 10.15.— 

Uprssza sie c przvbveie na prczątki 

LA MŁODZIEŻY DOZWŁ LONE 
jest d hrze oe 7*na, 

GIEŁDA ZBOZOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 13 grudnia 1933 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

Jęczmień na kaszę zbierany 14,85 
*Jwies zadeszczony 12,15 { 
Mąka pszenna 3000 A luks.  33,75—-37,50 
Mąka żytnia 55 proc. 
Mąka żytnia 65 proc. 20—21.-- 
Mąka żytnia razowa 17,50 
Cryka zbierana 19,25 
Siemię lniane 90 proc. 35,10 

CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto I stand. 15,75—16.— 
Żyto II stand. | 14,50—14,80 

„Pszenica zbierana 21 — 
Owies stand. 13,50--14,— 
Mąka żytnia sitkowa 17.— 
Maka razowa szatrowana 18—18,50 
Otręby żytnie 10,50—11.— 
Otręby pszenne grube 12,50—13.— 
Otreby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kasza gryczana 1-1 palona 42 — 
Kasza gryczana 1-2 pałona 2 40.— 
Kasza gryczana 1-1 biala 40— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 
Kasza perłowa Nr. 3 30,50 
Kasza owsiana 45,— 
Ziemniaki jadalne 6—7.— 

LEN: za 1000 kg. franco st. załadowania: 

Trzepany wołożyński 1158,27—1201,57 
Kadziel horodziejska 995,90—1017,54 
Inne gatunki bez zmian. 

CENY NABIAŁU i JAJ W WILNIE 

w dniu 12 grudnia 1933 r. 

MASŁO za 1 kg. złotych: 
Wyborowe hurt 3,70 — detal 4,20 
Stołowe hurt 3,50 — detal 4.00 

Solone hurt 2,90 — detal 3,30 
SERY za 1 kg. złotych: 

Nowogródzki hurt 2,10 — detal 2,40 
Litewski hurt-1,70 — detal 2,00 

Lechicki hurt 1,90 — detal 2,10 
JAJA za kopę (60 sztuk) ziotych: 

Nr. 1 7,80 — Nr. 2 7,20 — Nr. 3 6,60 

JAJA za sztukę groszy: 

Nr. 1 14 — Nr. 2 13 — Nr. 3 12. 

VVVVVVVVVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYYVYVYVS 

MOTOPIRIN -M 

    

  

PRZECIW GRYPIE KATAROM. BR 
BÓLOM REUMATYCZNYM. 

AAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

  

Ju: czas pomyśleć 
o cgłoszeniach świątecznych 

Ogłoszrnia do „SŁOWA i innych pism — 
przyjmuje na bardzo dogodnych warunkach 

BIUR2© REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w wWiinie, Garbarska 1, tel. 82.       

— Może zezasem będę również dobrym de 

tektywem. — zauważył pełen nadziei Japoń- 
czyk 

— Kto to może wiedzieć? —— Chan. nie 
chciał odbierać mu tej nadziei. 

W tej chwili gruby głos, przez tubę, oznaj 
mil, že odprowadzający powinni się już odda- 
lič. Charlie zwrócił się znów do żony, « Kashi 
mo wybuchnął potokiem słów przed szefem. 

Sens tych słów był ten, że on również 
urusiał popłynąć do San Francisco, jako asys- 
tent Chana. 

— Jestem bardzo zręczny do robienia re- 
wizji, — nalegał Japończyk, — Nawet Chan 

to uznaje! 
— Cóż ty na to, Charlie? — uśmiechnął 

się szef. — Czy mógłby ci się przydać ten chło 

piec? 
Cham zawahał się, ale szybko powziął de- 

cyzję i poklepał małego człowieka po ra- 

mieniu. 

— Zastanów się kashimo, — rzekł, — uie 

żyłeś sytuacji jak należy. Czyż możemy 

obaj naraz opuścić Honolulu? Cóżby tw była 

za okazja dla zbrodniarzy! Zbrodnie mogłyby 

zalać naszą wyspę. Uciekaj do domu i staraj: 

się dobrze do mego powrotu. Pamiętaj zawsze 

że musimy się uczyć na naszych własnych 

błędach. Kiedyś będziesz może najzdolniej- 

szym człowiekiem, wśród nas. 
Kashimo kiwał głową, ściskał ręce Cha- 

na i potem zniknął w cieniu. Charlie zajął się 

swym synem. 

— Odwieziesz, prosze, mój samochód do 

garažu w Punehbowl Hill. W czasie mojej 

nieobecności będziesz okazywał matce najwię- 

kszy szacunek i opiekował się całą rodziną. 

— Naturalnie, — Henry przyjął skwapli- 

wie te obowiązki. — Ale powiedz mi, Tatusiu, 

  

jako CHLE STAKOÓW 
w klasycznej KOMEDJI GOGOULA 

REWIZOL 
  

ŻĄDAJCIE 
we 

  

zystkich spiekach 

składach apiecznych сване 

średka od odcisków 

Prow. A „PAKA, 
  

nar Zzė 

"Or. Janina | 
PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 
WILEŃSKA 34. 

Od 5 — 7 wiecz. 

Lokaie 
FTEFTOWETOTTWOTNPWYŁ 

  

  

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIB 

Sześciopokojowe 
z wsielkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

1-2 pokoje 
umeblowane słoneczne 
do wynzjęcia dia kul. 
tursinej osoby. — ul. 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

5 - POKOJOWE 
(iszienka i kucbnis) do 
wynajęcia zsrsz, Zyga 
mauntowska 20. m 3. 

POKÓJ 
"z utrzymaniem dla stu- 
dentek Zygmuntowska 
20 m. 2, 

POTRZEBNY 
1 lub 2 pokcje bez 

25-— OZN WA Wy.howawczyni 
wyjedzie do starszych 
d.ieci, łub w mieście, 
Swiad ctwa b dobre— 
Referencje s lidne, — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Slows“ pod „Wyche- 
wawczyni* 
  -- 

Inteligentny 
rządca z  kułkoletnię 
prastyką roloą i ze 
skończ. sziołą posze- 
knje posady w ma ав 
jako rządca, również 
może prowad.ić książki 
gosp darsts romego. — 
E:entuałnie zna się 
dob ze w leśaictwie. — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 
Wilno. 
m m m mm m i 

R2LNIK 
w starszym wieka I 
dłag letnią praktyką Е 
szk łą ukoń zoną rol- 
niczą, znajdujący się w 
krytycznych wa ankach 
materjslaych, szuka je- 
kiegekolwiek miejsce 
na wsizsu:jskr muięj- 
szą ordynarję. Łaskawe 
cłerty proszę składać 
do red keli pob,Kryty- 
czny rolnia“ 

Mtoda osoba 
1 usończenem  śreć- 
niem wyks tałcesiem I 
szkołą zawod-wąp'zyj- 
mie wszelką poszdę do 
d.ieci. Może p.zygote- 
wać do szkcły — nmię 
dobrze szyć i haflewać 
Łaskawe ofe ty de Ad- 
ministracji „Siowa“ sub 

   

mebli. Dam do nżytku M M 
pianino. 
dskcji „Słowa* 

  

AOLEBOWOS =" NE moca 

DO LITWY 
przesyła listy szybko £ 4 
sumiannie B tro L. Tate 
Ryg:, Skr. poczt. 511. 
Przy zapytaniach dolg- 

   

  

czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 gr. 

UABACRAADAGR ARA ^ Modystka 

padać wszełką re- 
Poczukusą tę w zakres kepele- 
PRACY ,  szmictwa wchodzącą. — - 

NYYYYYYYYYYWOONA  Wykonaje tauta i ėle- 
- zancko. Wielka З m. 16 

Rolnik 
z wykształceniem agro- Uczeń 
nomisznem poszukuje ostatnieg. kursu Szkoły 
posady r:ądcy sdmiui- Zawodowej pozbawiony 
stratora gospcderki rol- wszeł: ich środków pro- 
nej fab l-śnej Łaskawe si o pomoc materjainą 
zęoł arowania kierować ua opł.tę czesnego, — 
pocztą Świr skrzynka Ofiary dla „K. G * przyj- 
pocztowa N 6 Q muje Admin „Słowa* 

      

  

  

czy mogę używać twego auta, zanim wrócisz. 
Coś się zepsuło w tem starem pudle, które 
przejąłem od ciebie. 

   

Chan przystał chętnie. ; 

— Pyzewidywałem tą prosbę. Tak, możesz 
to robić, ale, proszę, obchodź się z mym autem 
z niezwykłą dla siebie delikatnością. Nie wy- 
niagaj od maszyny więcej, niź może dać pod 
względem szybkości. Dowidzenia Henryku. 

Zamienił kilka ciepłych słów z żoną i ue» 
łował ją czule na sposób wschodni. Potem ed- 
prowadził ją ku sehodkom. 

— Powodzenia, Charlie! — życzył szef, ści 
skając jego dłoń. 

ańcnch zadzwonił w ciszy nocnej i mo- 

stek, łączący okręt z brzegiem, został podnie- . 
siony. Chan został odcięty od grupy, odprova 

dzających go osób. Widział, jak stali na brze- 

gu i mimowoli westehnienie wydarło ma się z 
piersi. Wiedzie > oni ufali mu i byli pewni 
jego zwycięstwa — on sam w nię wątpił! 
Czy nie był to obowiązek penad siły? Ścisnąt 
mocno w ręku tekę Duffa. 

Wolno zaczął się odsuwać od brzega оЩ 
brzymi okręt. Żadna muzyka nie przerywała 
iego cichego wieczoru, nie było żadnych chara- 

kterystycznych dla wyspy objawów życia i 
wesołości. 

Mała grupa w cieniu, na wybrzeżu rozpły 

nęła się wreszcie w odległości, ale Chan nie 

szał się wciąż jeszcze z miejsca. Zgrzyt ma- 

yn był eoraz głośniejszy. Chan dostrzegł te- 

raz półkrąg Świateł na wybrzeżu Waikika. Ileż 

nocy spędził w swym domu, spoglądając "+ 

odległe wybrzeże, spragniony czynn, wyda- 

rzeń... a teraz, kiedy marzenia się spełniły... 

(D. C. N.) 

        

    Ai O 

   

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyšali „| 
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