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I polemiki w sprawie Palestyny STRASZNA KATASTROFA KOLEJOWA w POZNANIU 
ZDERZENIE FOCIĄGÓW — WAGONY SPADŁY Z NASYFU 

10 ZABITYCH 62 RANNYCH 
Wstrząsające sceny podczas katastrofy 

Przypadkowo numer „Słowa'* z us 

sem o Palestynie'* doszedł późno do mych rą! 
i dlatego przewlekła się moja odpowiedź na 
polemikę ze mną. 

Jeden z moich oponentów p. Baranowski 
twierdzi, że „Anglja nigdy nie zgodzi się us- 
tąpić swego mandatu Polsce. Co może ją obeho 

dzić 3-miljonowa ludność żydowska. w Polsce'*. 
Bynajmniej, nie wypowiadałem naiwnego argu 

mentu, że Ariglja przez wzgląd na 3-miljono- 
wą masę Żydów w Polsce zechce zrzec się man 

datu palestyńskiego. Zrzeczenie się to może 

nastąpić, gdy wskutek zaostrzenia się stosun- 
ków arabsko - żydowskich w Palestynie man- 
dat palestyński przynosić będzie jej więcej kło 

połów i szkody politycznej, niż ewentualnych 
korzyści. Mój oponent p Stefan Tuhan - Bara 
nowski podaje charakterystyczne szczegóły o 

agitacji mufti Husejni po krajach muzułmań- 
skich dla zbierania funduszów na walkę gospo- 
darezą i kulturalną Arabów z Żydami w Paie- 
stynie i o odgłosach jakie jego agitacja znala- 
zła w Świecie muzułmańskim, a zwłaszcza 
wśród muzułmanów indyjskich. Na kiłkadzie- 
sięcia mili. tych muzułmanów Anglja opie- 

ra swe panowanie w Indjach. Palestyna nie 
stanowi „łakomego kąska'* dla kolonizacji an- 
gielskiej. Jest ona wprawdzie jednem z ogniw 
zachodniej Azji, będącej terenem ekspansii 
handlowej i politycznej Wielkiej Brytańji. 

Anglja nie mogła by się zgodzić na usta- 
pienie mandatu Francji posiadającej tam 
ważny posterunek mandat syryjski lub 

Niemcom, których naturalna linja ekspaa- 
sji Berlin — Bagdad z natury rzeczy 
będzie wznowioną i już się wznawia, lecz 
Polska posiadająca mandat _ palestyński 

nie może zagrażać interesom Anglji w Azji 
zachodniej. Nie ze względu na Żydów polskich 
lab rumuńskich, lecz ze względu na międzyna- 
rodowe. żydostwo, kierujące handlem. pienięż- 
nym Ameryki i Europy, nie wykluczając An- 

glji, Wielka Brytanja musi honorować swe 
zobowiązania względem home żydowskiego w 
Palestynie. Co się tyczy Żydów to jeszcze 
przed kilkoma laty, gdy po raz pierwszy w 
estrej formie zarysował się konflikt żydowsko 
- arabski w Palestynie, w prasie żydowskiej 
rozległy się głosy, proponujące przeniesienie 
mandatu palestyńskiego na Polskę. 

Pan Tuhan - Baranowski zwraca uwagę 
na tradności przeniesienia Arabów do innych 
krajów muzułmańskich. Po wojnie mieliśmy na 

analogicznym terenie przeniesienie się kilku- 
set tysięcy greków z Turcji do Grecji i paru- 
set tysięcy Turków z Grecji do Anatolji. Przy 

obecnych środkach komunikacji, przy šrod- 
kach kapitałowych, jakie*mogą być użyte na 
wykup gruntów arabskich w Palestynie oraz 
zakup terenów dla kolonizacji arabskiej i ieh 
meljorację w Tunisie, w Marokko i Algierze 
przesiedlenie pół miljona Arabów w Palesty- 
nie do krajów o ludności arabskiej jest cał- 
kiem możliwe i może być dokonane. 

Teraz parę słów odpowiedzi dr. Adoifowi 
Hisschbergowi. Przedewszystkiem zaznaczam, 
że antysemitą nie jestem; wśród moich przy- 

jaciół figurują: prof. Szymon Askenazy, Wil- 
helm Feldmann, Henryk Tennenbaum. Dozna- 

łem od nich dużo życzliwości, a szczególnie ce 
nie to, co oni dali dla naszego ogólnego do- 
robka. 

Obserwując żydów w Stanach Zjednoczo- 
nych, zwróciłem uwagę na ich zdolność do wy- 
bieia się na wpływowe stanowiska. Domy ban- 
kowe żydowskie zajęły wybitne miejsce w fi- 
nansjerze amerykańskiej; w prasie, w uniwer- 
sytetach amerykańskich, w głównym urzędzie 

statystycznym (The Office of cenzus) Żydzi 
zajęli wybitne stanowiska. W 1911 roku, gdy 
byłem w Stanach Zjednoczonych, Żydów było 
tam dwa i pół miljona, Polaków też dwa i 
pół miljona. Polacy nie znaczyli nie, byli tyl- 

ko cząstką siły roboczej Stanów Zjednoczo- 
nych, Żydzi znaczyli dużo, wywierali wpływ 
na politykę Stanów Zjednoczonych. Wskutek 

ieh agitacji Stany Zjednoczone zerwały trak- 
tat handlowy z Rosją z powodu tego, że Rosja 

ezyniła przeszkody w osiadaniu w miastach 

rdzennej Rosji i prowadzeniu handlu Żydom, 
obywatelom amerykańskim. Nietylko emigra- 

«ja żydowska górowała nad emigracją polską, 
zwyciężała ona w, walee o byt emigrację aryj- 
ską wogóle. Rzecz naturalna, Żydzi mają pięć 
tysięcy lat, my — tysiąc. Nie ulega wątpli- 
wości, że przebywając w ciągu wieków w ро- 
rach innych narodów, znosząc wiekową ponie- 
wierkę, musieli się jąć funkeyj częstokroć bru- 

dnych, jak handel żywym towarem, i jak roz- 
pajanie ludności w szynkach, jak paserstwo 

kradzionych rzeczy, oraz różne oszustwa, Dość 

przejrzeć statystykę kryminalną każdego kra- 
ju, w którym Żydzi stanowią chociażby 1 % 

ładności, żeby widzieć ich nieproporejonalnie 
duży procentowy udział w powyższych proce- 
derach. Przed 30 laty, gdy ze sprawozdania 

Medycznego Departamentu Rosji dowiedzia- 
łem się, że w Królestwie 90 proc. właścicieli do 
mów publicznych są to Żydzi, pomyślałem jak 
to dobrze, że oni chronią nas od skażania się 
tym brudnym procederem. Lecz synowie tych, 
którzy wzbogacili się tym procederem wcho- 
dzą do adwokatury, publicystyki, literatury, 
teatru, wnosząc tam cechy psychiczne, urobio- 
ne w tyeh procederach przez ich rodziców, a 
im przez dziedziczność i wychowanie przeka- 
zanych. Nie ulega wątpliwości, że znacznym 

  

czynnikiem rozkładu moralnego społeczeńs 

x aryjskich są Żydzi. Nie wyklucza to, że wśród 

nich powstają typy. bardzo wysokie pod wzglę- 
dem psychicznym, lecz one są produktem pa- 

ru pokoleń inteligenekich, ulegających w pew- 
nym przynajmniej stopniu asymilacji kultury 
narodu, wśród którego żyją. Juljan Klaczko 
był cały pochłonięty myślą o Polsce, podbiła 
go dla Polski nasza wielka poezja romantycz- 

na. Prof. Szymon Askenazy z dużą energją 

umysłową i ukochaniem poszukiwał racji sta- 

nu Polski, analizująe jej dzieje, na to wpły- 
nęła wielka polska poezja i to środowisko Sien 

kiewicza, byłego powstańca Henkla, Korzona 
i t. d. Gdy do sfery inteligencji polskiej wesz 
ło niewielu Żydów, ulegli oni asymilacji i 
psychicznej nobilitacji. Gdy napłynęło ich set- 
ki tysięcy, wówczas wytworzyło się odrębne. 
środowiskó, potęgujące ich odrębne cechy. Nie 
dość na tem, nie oni podlegali asymilaeji, lecz 

asymńlowali psychicznie społeczeństwo polskie. 

Warszawa przedwojenna była psychiez- 
nie zżydziała. Nie niepodległość, lecz siedzenie 
w porach Rosji stało się ideałem, niezawsze 

wprawdzie uświadomionym społeczeństwa pol- 

skiego w Królestwie, zwłaszeza w Warszawie 
i Łodzi. 

Obecnie przed Polską stoi duże niebez- 
pieczeństwo przewagi semiekiej w warstwie 

wierzchniej wytwarza j sztukę, naukę, piś- 

miennictwo, teatr. 

Reforma agrarma, następnie kryzys eko- 

nomiezny i cała nasza polityka ekonomiczna 
podrywa byt, osłabia i dziesiątkuje tą war- 
stwę, która była podstawa kultury narodowej, 
mianowicie ziemiaństwo. Nasi pisarze, poeci 

uczeni, działacze polityczni wychodzili be 
rednio lub pośrednio z tej warstwy. Ona stano 
wiła główny rynek zbytu na książki i poważ- 
ne lub artystyczne czasopisma. Te straty, ja- 
kie ziemiaństwo poniosło za kordonem w zie- 
miach pozostałych przy Rosji, Łotwie i Lit- 

wie oraz w €iągu wojny i 15 lat naszej państ- 

wowości, ujemnie wpłynęły na podstawy na- 
szej kultury. Nasz handel przeszło w 3/4 jest 
w rękach żydowskich. Kapitał „przemysłowy 
pochodzi z kapit. handlowego, stąd przewaga 
żydostwa w przemyśle, o ile on nie jest pocho 
dzenia niemieckiego lub nie powstał z renty 
gruntowej, jak ceukrownietwo, to jest z ma- 

łym wyjątkiem żydowski 

Jeżeli Żydzi stan: 

Polski, oni rozstr ać będą o sztuce, nauce, 

kulturze w naszym kraju. Każdy naród wal- 

czy. o swą indywidualność, lecz częstokroć za 
poznaje warunki dające mu zwyciąstwo. 

Kwestja żydowska w Polsce zaostrza się 

i z konieczności będzie się zaostrzała. 
W stosunku do sił produkcyjnych kraju 

wyprodukowaliśmy za dużo patentowanych na 
inteligentów t. j. na uczonych i zawodowców. 
Mając środki do tej produkcji nieżnaczne, li- 
cho4uposażając nasze szkoły średnie i uczel- 
nie wyższe, mając tłumy biedującej młodzieży 
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akademickiej i częstokroć o bardzo małem -` 
dziedzietwie kultury duchowej, nie jesteśmy 
zdolni podnieść nasze siły produkcyjne odpo- 
wiednio do ilości patentowanych na inteligen- 
tów. Stąd wzmożona walka o posady, stąd też 
wzmożone walki narodowościowe w Polsce a 
nawet wzmożone walki klik partyjnych, będą- 

‘сусЬ w gruncie rzeczy spółkami o ograniezo- 
nej poręce dla zdobywania posad. 

Polska posiada przeludnienie rolne. Przy 

rzadszej ludności niż Niemcy posiada na klm. 
kw. więcej ludności rolnej niż Niemey. Mówić 
więc o rozwiązaniu kwestji żydowskiej w Pol- 
sce zapomocą kolonizacji rolnej jest niepodo- 
bieństwem, byłaby to bowiem mobilizacja chło 
pów przeciwko Żydom. 

Polska ma przeludnienie w handlu, po- 

siada bowiem w stosunku do ludności przemy- 

słowej zbyt znaczny procent ludności handlo- 
wej np. gdy Czechosłowacja posiada przy 36 
proc. ludności przemysłowej i górniczej 10 

proce. ludności handlowej — Polska według spi 

su z 1921 r. na 9,5 proc. ludności przemysłowej 
ma 5,7 proc. ludności handlowej. Stosunek 
więc ludności przemysłowej do handlowej w 
Czechosłowacji jest dwa razy niemal korzyst- 

niejszy niż w Polsee. Przeludnienie w handlu 

utrudnia kapitalizację w Polsce i jest klęską 
ludności żydowskiej, której głównem zajęciem 
jest hamdel. 

Żydzi w Polsce nie mają pomyślnych wa- 
runków rozwoju. Polska przy 3 miljonowej lu 
dności żydowskiej jest narażoną na utratę na- 
rodowej indywidualności Polaków i upadek. 

Ułatwienie więc emigracji żydowskiej wy- 

tworzenia żydowskiej Belgji w Palestynie jest 

wspólną sprawą polsko - żydowską. Niech to' 

plemię, które w ciągu 3.060 lat nie rozpłynęło 

się i jest bodajże najzdolniejszem plemieniem 

na kuli ziemskiej znajdzie normalne warunki 

rozwoju na swem tradycyjnem  terytor jum. 

Nie ulega wątpliwości, że wnosić ono będzie 

dużo do cywilizacji ogólnoludzkiej. 

Władysław Studnicki. 

AIKOS
 GSE T овО НЙ 

STRASZLIWA KULA 

PARYŻ. PAT. „Echo de Paris“* donosi z 

Londynu, że znany wynalazca niemiecki dr. 

  

Gerlich wynalazł ultraszybką kulę t. zw. „Hal 

ger-ultra''. Kula ta osiąga szybkość 40 klm, 
na sekundę, a działanie jej jest jeszcze stra- 

  

szniejsze od działania kuli dum-dum. — An- 
gliey zajmują się obecnie wynalezieniem ana- 
logicznej broni i pancerzy ochronnych. 
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Pierwsza wiadomość 
POZNAŃ. PAT. — W piątek rano na 

torze kolejowym pod samym Poznaniem, 
obok mostu kolejowego przy zbiegu 
trzech ulic: Liebelta, jasnej i Poznań- 
skiej, wydarzyła się straszna katastrofa 
kolejowa. Pociąg osobowy od strony 
Drawskiego Młyna, zdążający do Pozna- 
nia, zatrzymał się w pobliżu wspomniane 
go mostu przy zamkniętym sygnale. W 
chwilę potem najechał tym samym torem 
od strony Obornik pociąg osobowy. Ma- 

szynista nie zauważył stojącego na torze 
pociągu i najechał nań z całą siłą. Dwa 
wagony najechanego pociągu stoczyły 
się z wysokiego nasypu, a jeden zawisł 
nad nasypem. W katastrone zginęło 8 0- 
soo, przewaznie z pośród młodzieży, ja- 
dącej do szkół do Poznania. 20 osób zo- 
stało ciężko poranionych. Na miejsce 
wypadku przybyła straż ogniowa i po- 
ciąg ratunkowy oraz władze celem prze- 
prowadzenia śledztwa. 

Komunikat oficjalny 
POZNAŃ. PAT. Dyrekcja Okręgowa Józeia Makowska, Telesior Tabaka, 

POZNAŃ PAT. — Dzisiejsza strasz- 
na katastrofa kolejowa w Poznaniu wy- 
wołała przygnębiające wrażenie w całem 
mieście. Kilka pism wydało dodatki nad- 
zwyczajne, które publiczność rozchwyta- 
ła. Prasa popołudniowa przynosi sze- 
reg opisów wstrząsających scen, które 
rozegrywały się zarówno na miejscu ka- 
tastrofy, jak i później w szpitalach. 
Z pod rozbitych wagonów rozłegały się 
głuche jęki rannych. Strażnicy z wielkim 
trudem wydobywali ciężko rannych, któ- 
rych było bardzo wielu. Nieprzytomnych 
pokrwawienych kładziono na nosze i od- 
noszono do domów prywatnych i do 

Kolei Państwowych w Poznaniu ogiosiła Juljanna Rujna, Wojciech Ćwik i Anasta gmachu Ubezpieczalni Krajowej, gdzie 

po południu nast. komunikat oficjalny O 
dzisiejszej katastrofie kolejowej: 

MASZYNISTA NIE ZDĄŻYŁ ZATRZY- 
MĄĆ POCIĄGU 

W dniu 15 grudnia o godzinie 7.25 
pociąg osobowy Nr. 1522, zdążający z 
Rogozna do Poznania, z powodu silnegó 
mrozu i zamarżniętych. zwrotnic został 
zatrzymany pod sygnałem na stacji Po- 
znań. Zaraz po nim nadjechał z Draw- 
skiego Młyna pociąg osobowy Nr. 4142, 
który z powodu mgły i uchodzącej z 
parowozu pary, nie zauważył stojącego 
pod sygnałem pociągu. Maszynista, któ- 
ry zauwazył pociąg w ostatniej chwili, 
mimo nadludzkich wysiłków, nie zdołał 
zatrzymać swego pociągu i spowodował 

najechanie. Wskutek zderzenia wykoleiły 
się trzy tylne wagońy, z których dwa 
stoczyły się pod skarp koiejowy, jedeń 
zaś zatrzymał się na skarpie. Tender wy- 
koleił się trzema osiami, natomiast trzy 
wagony zostały na torze. 

NAZWISKA OFIAR 

Podczas katastrofy zginęło 5 osób. 

zja Bocian. Po katastrofie wskutek odnie- 
sionych ran zmarł w szpitalu Władysław 

Rujna, ojciec Juljanny, Władysław La- 
skowski, — Tabaka, brat 'relesiora, — 
Marjan Lange i Jan Lytkowski. 11 osób 
zostało ciężko rannych. Ponadto 51 osób 
odniosło lekkie rany i kontuzje. 

KTO PONOSI WINĘ 
Na miejsce wypadku przybyła komi- 

sja dyscyplinarna. Natychmiast zawez- 
wano pogotowie ratunkowe, które udzieli 
ło rannym doraźnej pomocy i przewio- 
zło ich do szpitala miejskiego. Pierwszej 
pomocy udzielił lekarz kolejowy na dwor 
cu w Poznaniu, oraz w przychodni kołe- 
jowej w gmachii D.O.K.P. Wdrożone na- 
tychmiast dochodzenie ustaliło, że win- 
nym wypadku jest nastawniczy Wawrzy 
niak, którego władze bezpieczeństwa po 
wypadku aresztowały, aż do dalszych wy 
ników dochodzenia. | 

Zaznaczyć należy, że w niespełna pół 
godziny po wypadku *wszyscy ranni byli 
ulokowani w szpitalach i opatrzeni przez 
lekarza. O godzinie 10.30 przywrócono 
na linji normałny ruch kolejowy. 

Posiedzenie sejm. kom. spraw zagranicznych 
oświadczenie przewodn czącego pesła Radziwiłła 

WARSZAWA PAT. — O godzinie 17 prze- 
wodniczący poseł Radziwiłł otworzył posiedze- 
nie sejmowej komisji spraw zagranicznych przy 

olbrzymiem zainteresowaniu, wygłaszając na- 
stępujące krótkie przemówienie: 

„Dnia 11 grudnia br. 11 posłów — czlon- 
ków komisji wystosowało do mnie pismo, z 

powołaniem się na art. 76 regulaminu obrad 

Sejmu z prośbą o plenarne posiedzenie komisji. 
Otóż, jak to pismo nadeszło do mojej wia- 

domości? Przedewszystkiem za pośrednictwem 
prasy — i z tego wnioskuję, że musiało być od 
dane prasie, nim doszło do mnie. Ten sposób 
komunikowania się członków komisji ze swoim 

przewodniczącym uważam za niezwykły i 
chciałbym zaznaczyć, że te zwyczaje są mi 0b- 
ce, są mi niesympatyczne i będę stosował się 

do nich tylko w wypadku, jeżełi będą mi przez 
panów narzucone. 

Konstatuję, że w ubiegłej sesji nie została 
niezałatwiona żadna sprawa. Sejm dotychczas 
nie przesłał żadnego wniosku. Jeżeli chodzi © 
dyskusje polityczne, to jest zwyczajem i pra- 
wem komisji przeprowadzenie tych dyskusyj 
na podstawie miarodajnego oświadczenia rzą- 
du. Takiego oświadczenia nie mamy i muszę 
powiedzieć, że nie uważam ani z punktu widze- 
nia państwowego za pożądane, ani za odpowia- 
dające powadze i godności naszej komisji, — 

żeby dyskusje polityczne prowadzić na zasa- 
dzie niemiarodajnych, nie bezpośrednio potwier 
dzonych wiadomości .Wobec tego, nie mając 
porządku dziennego, zamykam posiedzenie ko- 
misji. 

MIN. BECK WYGŁOSI EKSPOSE W 

CIAGU NAJBLIŻSZEGO TYGODNIA 

WARSZAWA (tel, wł.) W związku z 

wczorajszem posiedzeniert komisji spraw za- 
granicznych Sejmu, zwróciliśmy się do prze- 
wodniczącego komisji posła ks. Janusza Radzi- 
wiłła z zapytaniem, kiedy nrożna się spodzie- 
wać ekspose p. ministra spraw zagranicznych. 
Ks. Radziwili oświadczył nam, że porozumiewał 
się w tej sprawie z p. min. Beckiem, który za- 
powiedział, że zamierza w ciągu najbliższych 
tygodni przedstawić na terenie parlamentarnym 
jak to jest w zwyczaju, politykę zagraniczną 
rządu. 

PROTEST STRONNICTWA NARODO- 

WEGO 

WARSZAWA PAT. — Członkowie komisji 
spraw zagranicznych ze Str. Narodowego wy- 

stosowali w piątek wieczorem — @0 marszałka 
Sejmu list z protestem przeciwko postępowaniu 
przewodniczącego komisji posła Rodziwiłła pod 
czas piątkowego posiedzenia. 

Sprawa rozwodów prawosławnych 
WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj- 

szym, na skutek zarządzenia prokuratora przy 
Sądzie Okr. w Warszawie, wiceprokurator Mis- 
suna, w towarzystwie sędziego śledczego, udali 

się do konsystorza prawosławnego, gdzie za- 
żądali wydania akt, dotyczących spraw rozwo: 
dów małżeństw mieszanych, prowadzonych 
przez ten konsystorz. Konsystorz prawosławny 

prosił o zwłokę, tłumacząc się, że bez zgody 
metropolity Dyosizego akt wydać nie może i 
prosząc o pismo prokuratora Sądu Okręgowego 
z odpowiedniem żądaniem. Wiceprokwrator Mt: 
suna grzychylił się do tej prośby polecając je- 
dnocześnie, by konsystorz nie prowadził roz- 

wodów małżeństw mieszanych aż do czastt 0- 
statecznego rozstrzygnięcia sprawy. 

Rząd polski nie wpłacił raty 
DŁUGU WOJENNEGO AMERYCE 

WARSZAWA (tel. wł.) Rząd polski wy- 
stosował do rządu Stanów Zjednoczonych no- 
tę w związku z przypadającym w dniu 15- -go 
bm. terminem płatności długu wojennego Pol- 
ski Stanom Zjednoczonym. Nota ta podkreśla, 
że Polska w dałszym ciągu nie jest w stanie 
płacić swego długu wojennego z przyczyn a- 
nalogicznych do wyłuszczonych w obszernej 

nocie z grudnia roku ubiegłego. Równocześnie 
rząd polski zgłasza gotowość podjęcia roko- 
wań bezpośrednich w sprawie zawarcia układu 

© uregulowaniu spłaty tego długu. Wysokość 
raty grudniowej wynosiła z tytułu spłaty kapi- 
tału 1,393.000 doł, a z tytułu oprocentowania 

3,559.000 dolarów. | | 

Pakt sowiecko-włoski 
MOSKWA PAT „— Komisarz spraw zagra- 

nicznych Litwinow i ambasador włoski w Mos- 

kwie dokonali wczoraj wymiany dokumentów ra 
tyfikacyjnych paktu przyjaźni, nieagresji i ne- 
utrałności, podpisanego we wrześniu br. w 

Rzymie, między ZSRR a Włochami. — Pakt z 
dniem dzisiejszym wszedł w życie. 

PARYŻ PAT. Korespondent „Matin* 
donosi z Rzymu, że ambasador Sowietów 0- 
trzymał polecenie od komisarza łudowego dla 
spraw zagranicznych doręczenia rządowi włos- 

kiemu zaproszenia do wydelegowania do ZSRR 
misji woįskoweį wioskiej. ' „ Ji 

lekarze prowadzili akcję ratunkową. 

wstrząsający był pownieć: widok, jak z 

pod rozstrzaskanych wagonów osoby Iż2j 
ranne, zdoławszy się wydostać na swo- 
bodę, w obłędnym strachu biegły przed 
siebie. 

Miejsce katastrofy otoczone jest sil- 
nym kordonem policji. Wiadomość © ka- 
tastrofie, która rozeszła się szybko po 
mieście, ściągnęła na ul. Poznańską i 
przyległe tłumy publiczności, które mimo 
bardzo silnego mrozu, oczekiwały: wiado- 
mości i szukały wśród rannych i zabi- 
tych swych krewnych lub znajomych. W 
akcji ratunkowej brała udział straż po- 
żarna i zmobilizowane w tym celu od- 
działy wojskowe. Akcję ratunkową u- 
trudniał w wysokim. stopniu 15-stopnio- 
wy mróz. 

Referat vice-marszałka Cara 
W dniu wczorajszym zamieściliśmy Za- 

sadnicze podstawy złożonego projektu 
zmian ustroju Rzeczypospolitej, opraco- 

wane przez grupę konstytucyjną BBWR. 

Na tem samem posiedzeniu plenarnem 
Klubu posłów i senatorów BBWR wice- 

marszałek Car wygłosił referat, który 

poniżej podajemy w skrócie: 

Referat swój rozpoczął wicemarszałek Car 

od przedstawienia historji i tez obecnie obo- 

wiązującej konstytucji miarcowej, wyrażając 

przekonanie, iż powstała ona ze starosziachec- 

kiego hasła „Polska nierządem stoi". Wyrosła 

ź tego hasła konstytucja marcowa — "mówił 

dalej wicemarszałek Car — ani nie stworzyła 

rządu, któryby był w stanie dźwignąć ciężkie 

brzemię kierowania nowobudującem się dopie- 

ro państwem, ani nie otoczyła należytym auto- 

rytetem Głowy Państwa, ani wogóle nie wy- 

tworzyła żadnego ośrodka krystalizowania się 

wóli państwowej, a wręcz przeciwnie — stwo- 

rżyła rząd słaby, uzależniony całkowicie od 
sejmu — nie rząd, a właściwie nic lepszego, 

jak tylko wydział wykonawczy hałaśliwego i 

krzykliwego, wielogłowego sejmu, niemającego 

stałej większości, chwiejnego w swoich decy- 

zjach. 

Funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej były 
sprowadzone niemal do zera. Prezydent Rze- 

czypospolitej stał się niemym Świadkiem tego 
targowiska politycznego, które się rozgrywało 
w. Polsce. 

Pierwszy protest przeciw konstytucji mar- 

cowej podniósł Józef Piłsudski i to w tym mo- 
mencie, kiedy konstytucja marcowa nabierała 

dopiero mocy prawnej — w: przemówieniu, 

wygłoszonem w dniu 5tym grudnia 1925-go 

roku poddał Komendant zasady konstytucji 

marcowej druzgocącej krytyce i uzasadniał, 
dlaczego on, jako człowiek mocny, człowiek 

twórczy i nieustępliwy, nie umie zadowolić się 

jakiemiś pozorami władzy, ale jeżeli ją otrzy- 
muje — to sprawuje ją w całej pełni. Tak dłu- 
go, jak obowiązuje konstytucja marcowa — 
Józef Piłsudski nie mógł przyjąć godności Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej. W ówczesnem prze- 

mówieniu swojem Komendant podkreślił naj- 
istotniejsze wady konstytucji marcowej, mó- 
wiąc, że wady te widzi w nadmiernie słabej 

władzy wykonawczej i w tym nadewszystko 
fakcie, iż Prezydent Rzeczypospolitej nie po- 
siada właściwie żadnej realnej władzy. 

Praca nad zreformowaniem konstytucji nie 

rozpoczęła się odrazu. W tem gronie nie po- 

trzebuję przypominać o tem, że w ciągu pierw- 

szych kilku lat niepodległości naszej panowały 

w Polsce tządy sejmokracji. Rządy sejmokracji, 

które doprowadziły do takiego stanu rzeczy, 
iż Komendant użnał, że może on być przerwa- 

ny tylko w drodze rewolucji — doszło do wy- 
padków majowych. 

W mojem przynajmniej rozumieniu i uję- 

ciu przewrót majowy dokonał się pod hasłem 

naprawy ustroju Rzeczypospolitej i wprowadze 

nia do życia Rzeczypospolitej zasad morałności. 

My, obóz, który wyrósł z tych wypadków 
siajowych, uczyniliśmy dzisiaj z tych haseł 
bardzo istotny postulat programowy. Do na- 

prawy ustroju Rzeczypospolitej przystąpiliśmy 

niemal bezzwłocznie, bo już w 1926-tym roku, 
w dniu 2-gim sierpnia uchwalona została no- 

wela do konstytucji, której najistotniejsze mo- 

menty, to przyznanie Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej prawa rozwiązywania Sejmu i Senatu, 

joraz przyznanie mu prawa dekretowania — 

tych praw Prezydent na podstawie konstytucji 

marcowej nie posiadał. To był pierwszy etap 

na drodze naprawy ustroju Rzeczypospolitej. 

Ale warunki polityczne w Polsce ułożyły się 
w ten sposób, że w sejmach obradujących pod 

laską marszałka Rataja i marszałka. Daszyń- 

skiego nie miełiśśmy reprezentacji bądź żadnej, 

bądź dość licznej dla przeprowadzenia zmiany 

ustroju. 

Stosunki uległy žmianie dopiero w roku 
1930, kiedy się okazało, że sejm obradujący 

pod laską marszałka Daszyńskiego i władny 

zmienić konstytucję wyjątkowo bez udziału 

senatu większością. trzech piątych głosów, z u- 
prawnienia tego: nie skorzystał i nadzieja na 
przeprowadzenie rewizji konstytucji w tym sej- 
mie stała się zupełnie iluzoryczna. To był po- 

wód, -dla którego Prezydent Rzeczypospolitej 
ten sejm rozwiązał przed upływem jego kaden- 

cji i w orędziu zwołującem sejm obecny wska- 

zał na rewizję konstytucji, jako na główne je- 

go zadanie. 
Jedyna rzecz, którą sejm poprzedni zrobił, 

to ta, iż uznał uchwałą z dnia 22 stycznia 1929 

r. — zresztą z inicjatywy Bloku Bezpartyjnego 

powziętą — iż zachodzi potrzeba poddania re-. 

wizji konstytucji marcowej. 

Od chwili zwołania sejmu obecnego za- 
częły się nasze poważne, płanowe i systema- 

tyczne prace nad zmianą ustroju. Wnieśliśmy 

nowy projekt, który zresztą nie odbiegał od 

projektu wniesionego do poprzedniego sejmu. 

Zrobiliśmy tak ze względów taktycznych, aże- 
by nie przesądzać żadnych jeszcze zagadnień, 

bo chcieliśmy pociągnąć do tej pracy całe spo- 

łeczeństwo. Zaapelowaliśmy nawet do opozy- 

cji, ale opozycja nie brała udziału w naszych 

pracach. Inne poza nami ugrupowania sejmowe | 

nie brały hasła zmiany ustroju na serjo. Nie 

miały chęci przeprowadzać reformy i wolały 

pozostać przy dawnym systemie, bo ten dawał 

im większą możliwość kontynuowania tych 

praw, które miały w okresie przedmajowym. 

Panowie posłowie ze stronnictw opozycyjnych 

przechodzili na posiedzenia komisji konstytu- 

cyjnej, ale tylko po to, aby się zapisać na liście 

obecności, bo nięzapisanie się na tej liście po- 
ciągało niepożądane konsekwencje — potrące- 

nia z djet. ) 
Zwróciliśmy się wreszcie do wybitnych 

prawńików, konstytucjonalistów i polityków, о- 

trzymaliśmy dość obfity materjał. Rozpoczęliś- 

my pracę wewnątrz, podzieliliśmy materjał na 

referaty, dyskutowaliśmy, 

Po upływie trzech lat pracy stwierdzam, 

że okres ten nie został zmarnowany. | dobrze 

się stało, że nie spieszyliśmy się z rozwiązy- 

waniem, aleśmy naradzali się z sobą i dyskuto- 

wali, obserwując fednocześnie wszystko to, co 
się dzieje w świecie. Teraz jesteśmy bardzo 
bliscy tej ostatecznej formy, w jakiej ukazać 

się może późniejszy akt konstytucyjny. 

Konstytucja marcowa wprowadza rządy 

parlamentarne. Nie będę dawał głębszego uza- 

sadnienia i nie będę przytaczał doktryn praw- 
niczych, bo czas na to nie pozwala. Rządy par- 
lamenfarne są rządami wększości, wyłanianymi 
przez większość parlamentu. Metoda pracy par 
lamentu oparta więc jest na liczbie. Parlamen- 
taryzm na liczbie się opari, ale nie stworzył 
dla niej warunków. Jedynie Anglja, która miała 
stale dwa stronnictwa polityczne, racjonalnie 
rozwiązywała zagadnienia parlamantaryzmu.— 
Ten parlamentaryzm jednak, który przeszedł z 
Anglji na kontynent, nie ma zdrowej podstawy 
dlatego że kontynent oparł się na mozaice stron 
nictw, na rozbieżności politycznych poglądów i 
z tej rozbieżności i z tego. podzielenia się opi- 
nii na wiele obozów i koteryj, wytwarza się 
większość parlamentarna. A jakżeż ma stwo- 
rzyć rząd taki parlament, który nie ma stałej 
większości? 

Wprawdzie dla nas nie jest właściwe i 
istotne to, co się dzieje w innych państwach, 
niemniej jednak kontrolowanie tego jest bar. 
dzo pożyteczne, raczej jako wzór negatywny. 
My musieliśmy taki parlamentaryzm odrzucić 
i odrzuciliśmy go, ponieważ metoda liczby nie 
ma należytego ugruntowania w społeczeństwie 
polskiem. W opinji politycznej polskiej daje się 
wprawdzie zauważyć dość silna konsolidacja, 
ale nie mogła ona doprowadzić do takiego sta- 
nu rzeczy, jaki w swoim czasie istniał w An- 
gli. W swoim czasie bo i dziś już w Anglji 
niema dwóch tylko stronnictw. My nie mogliś- 
my oprzeć się na liczbie. 

TTT SRS PEZYSNEE 

NAPAD NA POCIĄG W MANDŻURII 

LONDYN PAT. — Z Charbinu donoszą, 
że wczoraj rano Oddział, złożony z 300 uzbro- 
jonych bandytów, napadł na pociąg kolei wscho 
dnio-mandżurskiej w pobliżu Cicikaru. Bandyci 
ostrzeliwali pociąg z karabinów maszynowych 
i zatrzymałi go, a następnie rozpoczęli rabunek. 

Pięciu pasażerów oraz dwóch japońskich żoł- 
nierzy z ochrony wojskowej zabito. Kilku pa- 
sażerów bandyci uprowadzili. Gdy z Charbina 
nadeszła pomoc, bandyci zdołali już zbiec. 

   



  

„„Boskiej Komedji; 

  

SILVA RERUM 
NOWA SZKOŁA POLSKA. 

©О nowej szkole w Polsce mówił przed pa 
ra dniami p. wizytator A. Narwoysz, rozpoczy 
nająe swym referatem cykl odczytów, poświę- 

cony zagadnieniu reformy naszego szkolni- 
Gtwa. O nowej szkole w Polsce pisze się i mó 

wi wiele. ; 

ABC (337) podaje ścisłe informacje o 
nowym ustroju szkolnym. M. in. zostaje po- 

ruszona sprawa promocji i matury — bez 
egzaminów !... » 

Przechodzenie ucznia z klasy do klasy 
odbywa się na zasadzie ocen postępów ucznia. 

Żadne egzaminy przejściowe nie są dopusz- 

czalme. Istnieć będą tylko egzaminy wstępne 
do klasy 1 ej i, urządzane w miarę posiadania 
miejsc, egzaminy wstępne do klass niższych. 

Świadectwo ukończenia gimnazjum otrzy 
muje się również na podstawie ocen, a nie 

egzaminu. Ukończenie gimnazjum daje prawo 

do ubiegania się o przyjęcie do liceum, lub 
szkoły zawodowej stopnią licealnego. Zgła- 

szający się do liceum zawiadamna o tem gi- 
mnazjum, które ukończył. Gimnazjum przesy- 

ła do liceum nietylko oceny roczne ze wszy- 

stkich klas, ale także opinję o działalności i 
personaljach absolwenta. 

Gazeta Lwowska (343) z wielkiem uzna- 
niem podkreśla stanowczą wolę rządu, a ści 

le — p.Ministra Jędrzejewicza, który nie zra- 
żając się ciężkiemi warunkami, w jakich znaj- 
duje się cały kraj, przeprowadza — konsek- 
wentnie i zdecydowanie — reformę szkolni- 

etwa. 

Wreszcie wzięliśmy rozbrat z tą, narzuco 

ną nam przez obce ideologie państwowe, do- 

ktryną pedagogiczną. Z doświadczeń, poczy- 

nionych w ciągu piętnastu lat, wyłoniła się 
właśnie naczelna myśl wychowawcza, którą 

Premjer Jędrzejewicz ujął na Radzie Oświece- 

nia Publicznego w definicję: 
„Przemiana psychiki młodzieży i całego 

społeczeństwa w kierunku wzbudzenia i wyro- 
bienia poczucia solidarności państwowej! '. 

Oto program, do którego realizacji zmie- 

rzają nasze władze oświatowe. 

  

Kuxjer Porańny (332) również entuzjas- 
tycznie podkreśla znaczenie dokonywanej refo 
rmy, szczególnie w dziedzinie wychowania obv 
watelskiego. 

O ile dawne programy zwracały główną, a 

właściwie jedyną uwagę na zakres nauczania, 
na sumę wiedzy zdobytej w szkole średniej, 

stąd też ta dominująca w dotychczasowem na- 
stawieniu władz szkolnych troska o odpowied 

„nią metodę nauczania, jakgdyby możliwem 

było zdobycie jakiejś metody  niezawo- 
dnej, o tyle w nowem gimnazjum — zgodnie 
zresztą z potrzebami życia narodu i państwa 

— rola zasadnicza przypadła wychowaniu 
młodego obywatela. Nie chodzi bowiem o to, 

jaki przy pomocy tej szkoły wychowa się typ 

Polaka - obywatela, świadomego swych obo- 
wiązków wobec państwa i społeczeństwa. Pań 

stwo dzisiejsze musi wymagać, aby światopog- 
łąd jego obywateli nie kształtował się przy- 
godnie, ale wciągając obywateli w jaknajszer- 
szem pojęciu do współpracy nad dobrem ogól- 
nem, obowiązane jest roztoczyć nad nim jak- 

największą troskę i to od samego zarania w 
kierunku wychowania takiego obywatela, któ- 
ry będzie utożsamiał dobro osobiste z dobrem 
całego państwa, swoją przyszłość i szczęście 
ze szczęściem i przyszłością zbiorowości, jaką 
organizuje, tworzy i umacnia tylko państwo. 

(Gazeta Polska (329), omawiając pracę St. 
Seweryna p. t. „Nowa ustawa szkolna a ży- 
<ie'', przytacza z niej taki ustęp, charaktery- 
zujący now; ustawę o szkolnictwie: 

„Wchodząca obecnie w życie nowa usta- 
wa — pisze autor — jest systemem szkolnym: 

a) konsekwentnie przemyślanym, zwartym i 

przejrzystym, opartym na nowoczesnych bada 
niach socjologicznych i psychologiczno - peda- 
gogicznych, czyniącym zadość potrzebom 

współczesnego życia wogóle, a polskiego w 
szczególności; b) przeprowadzającym konsek- 
wentnie zasadę jednolistości szkolnictwa;c) uj 
mującym w jedną całość wszelkie formy kształ 
cenia i stwarzającym takie ramy, w których 

będą się mogły pomieścić niezawodnie także 
przyszłe, wynikłe z potrzeb życia możliwości 
szkolne; d) kładącym nacisk na szkolnictwo 
zawodowe; e) rozszerzającym do możliwych 

granic podstawę rekrutacyjną elity społecznej 

Sześcioletni okres prekluzyjny, przeznaczony 
na całkowite wprowadzenie jej w życie, pozwa 

la nietylko na uzupełnienie ewentnalnych nie- 
dopatrzeń, lecz także na zastosowanie odpowie 
dnich środków, by rzeczywiście w życiu wy- 

kazać swe wartości.'* 

O nowej ustawie szkolnej pisze się wiele, 
ale jeszcze nie za wiele. Społeczeństwo powin- 
no jak najżywiej interesować się reforma. szkol 
nietwa! Lector. 

W IMIE 
Prof. Tadeusz Zieliński wydrukował w 

„Gazecie Polskiej'* artykuł p.t. „Czy i jak 
należy słuchać Wagnera''. Artykuł odznacza 
6ię głęboką prostotą stylu, cechującą wszyst- 
ko co pisze prof. Zieliński; i z równą рго- 
stotą porusza kwestję stosunku krytyki do 
pewnych wielkości. „Są rzeczy — pisze prof. 
Zieliński — o których sąd wydają ludzie; ale 
są też rzeczy, które wydają sąd o ludziach. 
Kiedy mi kto mówi, żę mu się nie podobają 
dzieła Szekspira, Goethego, Mickiewicza, to 
mylnie mniema, że wydaje sąd o nich: w rze- 

  

 ezywistości wydaje sąd o sobie, i to bardzo 
uiepochlebny. Lew Tołstoj... napisał artykuł 
przeciw Szekspirowi, starając się go obalić — 
nikogo za sobą nie peciągnął, i tylko dał 
swoim zwolennikom zagadkę do rozwiązania : 
jak mógł tak wielki genjusz popełnić tak wiel 

| ki błąd. 
Przykład podany przez prof. Zieliūskie- 

_go nie stanowi wyjątku. Zmniejszając albo. 

 awiększając skalę, możnaby przytoczyć Mie- 

" kiewicza, który nie zrozumiał Słowackiego; 

| Lamartine'a, który nie znosił La Fontaine'a; 

: Flauberta z jego negatywnym stosunkiem do 

Bossueta _ lekceważąceżo 

/ Moljera. W jaki sposób powstają tego rodza- 

'ju pomyłki? Dużo zapewne dałoby się o tem 

mówić i pisać. Niewątpliwe jest jedno: wzglę 

dy artystyczne i" estetyczne nie rozstrzygają 

w powyższych ujemnych sądach ; kryterjum 

bywa dogmat, morałność, różnica przekonań. 
Pb У, Лр йнг 

p   

WARSZAWA PAT. — Sprawozdanie ze 
105-go posiedzenia Sejmu. 

Na wstępie marszałek Świtalski zawiado- 
mił posłów, że od p. ministra spraw zagranicz 

nych wpłynęło pismo o wycofaniu projektu 
ustawy o ratyfikowaniu traktatu z Wielką 
Brytanją w sprawie wydawania zbiegłych 
przestępców. 

Następnie złożył ślubowanie prezes poseł 
Walenty Ryguła. 

KREDYTY DODATKOWE 

Z kolei pos. Rzoska z BB zreferował 4 
ustawy o kredytach dodatkowych na rok 1933 
1934. Jedna z nich dotyczy dopłat na rzecz 

Funduszu Drogowegc i, wynosi 6 miljonów 
złotych. Drugie przedłożenie dotyczy pokty 

cia wydatków, wynikłych wskutek przejęcia 

przez władze skarbowe wymiaru i poboru niz 
których podatków. Kredyt ten wynosi 3,53 
tys. zi. 

Wrcszcie pozostałe dwa projekty .doty- 

czące popierania obrotu produktów rolnych i 

cen tych produktów przez premjowanie cks- 
portu. W systemie zwrotu ceł dokonana zosta- 

ła zmiana. Do 1 października premie ckspor- 
towe przy.produktach budowlanych i włó- 

kienniczych, pokrywano z wpływów «lnych, 

wskutek czego dochody z ceł wykazywały net- 

to, obecnie zaś wykazuje się je brutto, w 

związku z czem zaszła konieczność jrzyzna- 

nia kredytu dodatkowego w sumie 1,771.000 

złotych. Rozporządzeniami Prezydenta Rzeczy 
pospolitej ustanowione zostały nowe źródła 

dochodu na rzecz akcji interwencyjnej dla po- 

pierania rolnictwa. Rozporządzenia ta czynią 
zadość postulatom sfer rolniczych i nowita- 

ne zostały z wielkiem zadowoleniem.  Inter- 

wencja w zakresie cen produktów 1 »dowla- 

nych jest niezmiernie pożądana i daje dobre 
rezultaty. Przedłożenie w tej sprawie doty- 

czy kredytów w wysokości 6.000.000 zł. 

* PREMJE EKSPORTOWE 
Pos. Rymar (Kl Nar.) wypowiada się za 

reorganizacją t. zw. premij eksportowych, za- 

    

SŁOWO 

Wczorajsze obrady Sejmu 
równo rolniczych. jak i przemysłowych. Mów 

ca wypowiada się za likwidacją fundusza охо- 
gowego i powrotem do starych norm, to jest 

dotowaniem robót drogowych w budżecie, a 
opłaty, jakie pobiera Fundusz Drogowy, nale-, 
żałoby wtedy wciągać jako normalne pozycje 

budżetowe. Pos. Rymar uważa, że rząd powi- 

nien objąć całe zagadnienie, przystępując do 
reformmy systemu premij wywozowych, a nie 

ograniczyć się tylko na 3 grupach towarów. 

Skarb dołożył w roku gospodarczym 1932 — 

1933 od eksportu cukru około 38 miljonów, 

podczas gdy na eksport produktów hodowla- 

nych i zbożowych pozostaje zaledwie po kil 
ka miljonów rocznie. Mówca występuje dalej 

przeciwko zbyt licznym instytucjom, które ma 

ją popierać eksport. 

     

WARSZAWA (tel. wł.) Do mieszkania b. 
posła Libermana, który jak wiadomo zbiegł za- 
granicę aby uniknąć kary, zgłosił się wczoraj 
komornik w celu dokonania zajęcia ruchomoś- 

ci na pokrycie kosztów sądowych procesu, — 

Mieszkanie to znajduje się w Alejach Ujazdow 
skich 22. Komornik który się zgłosił, znałazł 
jednakże tylko puste ściany, wszystkie bowiem 

B. 005. Liberman rozsprzedał swój majątek 

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH 

Przy pierwszem czytaniu rządow. projekta 
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach pos. 

Nowicki z PPS zauważył, że na zjeździe przed 

stawicieli spółdzielni 8 października wypowie 
dziano się przeciw projektowi. Mówca uważa, 
że mstawa narusza zasadę niezależności ruchu 
„spółdzielczego, wprowadzając interwencję 

władz. Przemawiali Ukraińcy Łucki i Łady- 
ka, poczem poseł Wierczak (Klub Nar. doma 

gał się odesłania projektu do komisji prawni- 

czej i skarbowej do wspólnego opracowania. 

Mówca wystąpił przeciwko rozpatrywaniu tej 
sprawy z punktu widzenia politycznego, jak 

to uczynili posłowie ukraińscy. Projekt ode- 

słano do komisji skarbowej. 

    IAA UEN 

ruchomości b. poseł Liberman 

przez swych peinomocników. 

Licytacja ruchomości w mieszkaniu b. pos. 
Dubois została wstrzymana wobec złożenia 

przez żonę posła Dubois i jego brata podania 
o wyłączenie ruchomości, które stanowią ich 

własność. 

rozsprzedał 

Maliszowa zaprzecza swej winie 
LIST DO OBROŃCY Z WIĘZIENIA W FORDONIE 

Sprawa Marji Maliszowej staje się obec- 

nie znów aktualna, dzięki zbliżającemu się 

terminowi wniesienia wniosku o rewizję pro- 

cesu. 

Obrońca Maliszowej zwrócił się w tej 

sprawie do Maliszowej w Fordonie i w dnin 

dzisiejszym otrzymał od niej list, w którym 

Maliszowa pisze między innemi:, 

Kanonizacja Bernardetty Soubirous 
W Lourdes uformował się komitet wysta- 

wienia pomnika „najświeższej świętej'', Ber- 
nadetty Soubirous. Statua z bronzu ma przed 
stawiać dziewczynkę po powrocie z Bartres, 
na kilka tygodni przed ukazaniem się jej Mat 
ki Boskiej. Ubrana ma być w ubogi strój wie- 
śniaczki pirenejskiej. 

W związku z tem został ogłoszony kon- 
kurs na projekt pomnika, otwarty dla wszyst 
kich artystów francuskich. ы 

Mieszkańcy Lourdes przybyli na uroczy- 
stość kanonizacyjną do Rzymu w liczbie oko- 
ło 600 osób. Pomiędzy niemi znajdowało się 
trzech siostrzeńców i dwie siostrzenice świę 
tej, jak również dwadzieścia cztery osoby z 

dalszej jej rodziny. Proboszcz Mericq repre- 
zentował rodzinne miasto Bernadetty, zaś ka- 
nonik Vergez, proboszcz od lat 35. We wsi 
Bartes oddalonej o 3 klm. od Lourdes, gdzie 

Bernadettę oddano na wykarmienie i gdzie 
pasła trzodę swego karmiciela — był wysłan- 
nikiem wszystkich parafij z djecezji Lourdes 

i Tarbes. 
Jednym z oficjalnie stwierdzonych cu- 

dów, figurujących w procesie kanonizacyjnym, 
jest uzdrowienie Monsignora Lemaitre, arcy- 
biskupa Kartaginy, który cierpiał na zadaw- 
nioną chorobę kiszek. Dwukrotnie w Tiba- 
rze, w Sudanie, gdzie był misjonarzem dostał 
okrutnevo ataku miserere, trwające do 56 g0- 
dzin. Lekarze zwątpili w jego wyzdrowienie 
i podczas 3 misięcy wożono jego bezwładne 

ciało po Afryce, aż wreszcie dowieziono do 

  

W tych dniach odbyła się w Rzymie uro- 
Czysta kanonizacja Bernadetty Soubirous, której 
dar cudownego leczenie zasłynął na całym 
Świecie i uczynił Lourdes miejscem słynnych 
pielgrzymek. 

CZEGO? 
t.j. czynniki, które przy ocenie dzieła sztuki 
nie powinny mieć zastosowania. Są to popro- 
stu uprzedzenia. Niekiedy mogą to być abe- 
racje, Czy należy słuchać Wagnera? — py- 

ta prof. Zieliński. I daje następującą odpo- 
wiedź: „Nie będziesz mógł sądzić o sobie, że 
jesteś na poziomie 
szych dni, jeżeli nie wchłoniesz w siebie ca- 

łą pełnię jego twórczości, jeżeli nie zapłodnisz 
nią swej własnej duszy''. A jeżeli Wagner nie 
podoba mi się? Obowiązkiem moim jest po- 
męczyć się nad nim dopóty, dopóki mi się nie 

spodoba. 
* e * 

Rozważania prof. Zielińskiego mogą stać 
się pożywnym materjałem do wniosków, re- 

fleksyj i analogij. Więc, dajmy na to, przy- 
gody Dziadów schillerowo-pronaszkowych + 
Wilnie, oczywiście toutes proportions gardóes: 
krytycy ziadów to nie Tołstoje, a Schiller 
nie jest Szekspirem. Wymiary obu stron w 
danym wypadku są dużo skromniejsze, istota 
jednak zjawiska ta sama: uprzedzenie, nało- 
gi w myśłeniu, aberacje, dogmaty ete., ale nie 
miara estetyczna i artystyczna. Jeden z inte 
lektualistów wileńskich wyraził się do mnie 9 
Schillerze, że dopuszcza się barbarzyństwa, 
że ze sceny u senatora robi dancing; że Dzia- 
dy w takiej interpretacji stały się cyrkiem. 
To mu się bardzo nie podoba! On tego pojąć 
nie może! 

Mniejsza o łatwość w szafowaniu takie- 

  

kultury umysłowej na-- 

Gold Coast, gdzie nastąpiło lekkie polepsze- 
nie. 

Od tego czasu operowano go kilkakrotnie 
we Francji, wycinając mu pokaźną część wnę- 
trzności. Dwanaście lat żył tylko papkami na 
wodzie bez soli, męczony ciągłemi krwotoka- 
mi, pod groźbą nieustającą śmierci w ciągu 

48 godzin z racji przedziurawienia  kiszek, 
Wtedy to udał się na uroczystość przeniesie- 

nia zwłok Bernadetty 3 sierpnia 1925 roku. 
Dnia tego w ciągu kilku godzin nie zaobser- 

wował żadnych objawów swej choroby, wie- 

czorem usnął snem głębokim. Po dwóch 
dniach jego system trawienny zaczął działać 
absolutnie prawidłowo. 

Aby wypróbować swój odrodzony orga- 
nizm, arcybiskup 'skonsumował ku przeraže- 

niu obecnych zakonników z zakonu Białych 
Ojców całą salaterkę sałaty, obficie przypra- 
wionej solą, pieprzem, octem i musztardą. 

— Jeśli ta salaterka ujdzie mi na sucho, 
znaczy to, że jestem uzdrowiony! — oświad- 
czyż. ję 

Salaterka uszła na sucho, arcybiskup za- 
czął przybierać na wadze, teraz jest zdrów 

zupełnie i głosi sławę świętej Bernadetty, 
gdzie może. 

'W Tunisie uzdrowił jej relikwjami dwu- 
letnią córeczkę pewnego oficera. Dziecko, któ- 

rego zgonu oczekiwano z minuty na minu- 
tę, po przyłożeniu relikwij, wstało momental- 
nie i zaczęło tańczyć. L. 

Na zdjęciu — Ojciec Święty Pius XI i du- 
chówieństwo podczas ceremonji kanonizacji. 

Obok — posąg Bernadetty Soubirous, dłuta 
rzeźbiarki francuskiej Renee Davoine. Posąg ten 
znajduje się w Lasku Bulońskim w Paryżu. 

mi epitetami jak dancing czy cyrk, w sensie 
piętnującym, nawet obełżywym. Nie zgadzam 
się pod tym względem z iutelektualistą, bo 
daneing i cyrk mogą być również piękne, 

„estetyczne i pełne głębokich emocyj. Chodzi 
o to, że w scenie balowej Sehiller oddał ści- 
śle ducha miekiewiczowskiego, wprowadza jąc 
muzykę i śpiewne rozmowy uczestników ba- 
lu. Sama rytmika rozmów, z jej franeuszczy- 

zną i męskiemi rymami wiersza, narzuca Špie 
wność wygłaszania. Prócz tęgo mamy w tek 
ście wyraźne wskazówki co do muzycznej 
strony sceny. Intelektualista więc godząc v 
Schillera, trafił w Mickiewicza. Powinien 
był powiedzieć: nie podoba mi się Miekiewicz 
w tej scenie. Na to należałoby mu dać dv 
zrozumienia, że wydaje sąd o sobie, i to bar- 
dzo niepochlebny. Ale takich rzeczy nie wy- 
pada mówić ludziom otwarcie. 

Stawiano Sekillerowi wiele różnych  za- 
rzutów, między innemi, że jest Żydem, że 
wystawił Dziady po bolszewieku. Musimy się 
wszelako zgodzić, że żydowstwo nie stanowi 
kryterjum artystycznego: to kwestja przeko- 
nań ałbo aberacji umysłowej czy rasowej, tet 

bardziej tutaj niepojęta, że Schiller nie jest 
Żydem. Bolszewizm nie jest również argu- 
mntem, gdyż podobnie jak Schiller wystawia- 
ją sztuki i R. John w Nowym Yorku, i teatr 
Atólier w Paryżu, i wiele innych na. świecie. 

Nawet teatry faszystowskie. 
Bolszewizm w sztuce to co innego. Oto 

konkretny dowód. 
W Moskwie wychodzi miesięcznik p.t. 

„Tieatr i Dramaturgja'* — obszerny, bogato 

ilustrowany, wyczerpujący, redagowany 2п8- 
komieie. Takiego pisma, poświęconego  tea- 

— „To, co powiedziałam wobec prokura- 
tora jest prawdą. Że twierdziłam inaczej pod- 

czas rozprawy, jest chyba dla pana mecena- 
sa zrozumiałem. Przecież chciałam iść razem 
z Józiem do końca. Nie chciałam zostać sama, 

tak strasznie sama. 

Mogę tylko jeszcze raz powiedzieć, że w 
tym krytycznym dniu nie miałam zupełnie re- 
wolweru w ręce, a temsamem nie strzelałam. 
Było tak, jak mąż zeznał, że nie wypuścił re- 
wolweru do ostatniej chwili. Wszystkie moje 

zenania poza tym faktem są do pewnego sto- 

pnia prawdziwe bo ja, jak wyżej wspomnia- 
łam, chciałam za wszelką cenę odejść razem z 

Panie mecenasie proszę robić wszystko, 
co może mi przynieść jakąkolwiek ulgę w tej 
naprawdę bardzo ciężkiej doli. 

Marja Maliszowa. 

W związku z tym listem, obrońca Mali- 

szowej wyjeżdża w tych dniach do F'ordonu 

  

W Newhaven w stanie Connecticut zmarł 

przeżywszy 68 lat hr. Ilja Tołstoj, syn znako- 

mitego pisarza rosyjskiego. 

PROCES MORDERCÓW Ś.P. TADEU- 
SZA HOŁOWKI 

Sąd Najwyższy na posiedzeniu gospodar- 
czem wyznaczył termiń rozprawy w procesie 

Mikołaja Motyki i Romana Baranowskiego, ska- 

zanych na kary lat 8-mit j 10-ciu przez sąd 

przysięgłych w Samborze za udział w przygo- 

towaniach do morderstwa śp. Hołówki, oraz za 
przynależność do nielegałnej Ukraińskiej Orga- 
nizacji. Nacjonalistycznej. 

Oskarżeni nie zgłosili obrońców, wobec 
czego sąd wyznaczył im obrońców z urzędu. 
Obrońcą Motyki będzie adw. Wielikowski, o- 
brońcą Baranowskiego adw. Gustaw Beyfin. 

  

ARESZTOWANIE HERSZTA BANDY 
HANDLARZY NARKOTYKAMI 
WARSZAWA (tel. wł.) Śledztwo. w związ- 

ku z ujawnieniem wielkiej międzynarodowej 

bandy handlarzy narkotykami doprowadziło do 
aresztowania jej herszta, znanego wiedeńskiego 
miljonera Halperna. Dochodzenie ustaliło, że po 
zdemaskowaniu całej bandy, sam herszt Hal- 

pern przyjeżdża do Warszawy z transportem 
narkotyków. Wszczęto obserwację, w rezulta 
cie której aresztowano „grubą rybę" po przy- 
jeździe do stolicy. Hałpern zatrzymywał się 
zwykłe w najbardziej eleganckich hotelach. je- 
dnocześnie z Halpernem aresztowano jego żo- 

w celu przygotowania materjału do wniesienia nę, która przyjechała do Warszawy następnym 

wniosku o rewizję procesu. 

  

pociągiem. 

  

W WIRZE STOLICY 
NIE PRZEWIDZIELI MROZÓW, 

„ Antropolodzy, geolodzy, seksuol 
jeszcze inni lodzy objaśnili Paa 
„było po potopie, a przed Napoleonem: lady pętały się po Europie, każdy pchał się w jak- najlepsze miejsce. Mądrzejsi i mocniejsi za- jęli pierwszy rząd, kretynów i głuptaków wy- pehnięto na galerję — czyli na Grenlandję wo dę Franciszka Józefa, biegun. 

Już w barbarzyńskich globtroterskich cza. sach lody i śniegi zaludniono idjotami. Od chłodu mózgi się jeszcze ścieśniły, Lapończy- cy, „Eskimosi nie cieszą się opinją mądrali,, А jakie psy uchodzą za najmądrzejsze? Natu- ralnie północne. Nie dziwnego byle psisko wle ozące sanie jest inteligentniejsze od swego pa- 0а — ma swoją włochatą skórę, a on ©udzĘ. sa e aw. ministra eskimoskie- 
zie napewno ży murzyna - a hipopotamy. E "m 

asza najprzyzwoitsza pogoda daje si: 
rządnie „we znaki i mnóstwo z niej ads udaie nieprzyjemności. Paru bezdomnych  eodzień 
ramarza, dorożkarzom odpadają palce, koniom 
ogony, w samochodach pękają chłodnice. Dwa- pokojowe dziury wypalają tonnę węgła tygod- . niowo 1 jeszcze zupa zamarza w tał ie się drą, bo wkłada się ich trzy I 
pióra nie piszą bo atrament — czarna sopla! 

Jest tunel, mamy tunel, wydłubaliśmy tu- 
nel! Co to był za skowyt radości, jak się Żydy 
pyszniły, że do Otwocka nie z Muranowa, ale 
z. Marszałkowskiej startują. Dyrekcja kołei 

niemniej dumna od gęsiarzy, zdecydowała, > 
na linji średnicowej wszystko musi być hip— 
tip — top! Wyrzucono zacne polskie zwrotni- 
ce i nałożono nowe — angielskie!! 

. P6ki cieplo — doskonale, angiclskie zwro 
tnice funkejonowaly i były mało co gorsze od 
polskich, dyrekcja aż w ucho się drapała z 
zadowolenia. Złośliwe mrozy wszystko popsuly 
angielskie zwrotnice nie są przeznaczone na 
kolej lodowcową, jak chyciło 15 — 20 — 35 
stopni świństwa, — zwrotnice odmówiły współ 
pracy, okazały się do luftu. Coś tam zamarza, 
toś nie klapuje, każde przestawienie — męką, 
przy co drugiem trzeba ogrzewać maszynerję, 
przy eo piątem — katastrofa. Dyrekcja znowu 
się drapie w głowę: czy nie zrezygnować z 
szyku i nie założyć z powrotem polskich 
zwrotnie, przynajmniej na zimę. Karol. 

  

Kto wygrał? 
GŁÓWNE WYGRANE 

WARSZAWA. PAT. — Główne wygrane 
w drugim dniu ciągnienia III klasy 28 Pol- 
skiej Państwowej Loterji Klasowej: 

Główna wygrana 300.000 zł. padła na Nr. 
26.014, 20.000 zł. — 85.289, 15.000 — 137.24t 
i 138.078, 10.000 — 15.665, 66.097, 110,565, 

  

Proces o podpalenie Relchstagu 
Mowa obrińcy van der Luebbego 

LIPSK PAT. — Wśród silnego napięcia ca- 
iej widowni zabrał głos obrońca Holendra van 

der Luebbego, adw. Seuifert. Na wstępie mów- 

cą stwierdza, że van der Luebbe, wychowany 
w atmosierze ulicy holenderskiego miasta ro- 
botniczego przedstawia uosobienie hardości i 
niesubordynacji Wytycznemi jego życia są: 
demonstracja i protest. Z tej racji znała go do- 
brze policja holenderska. Walka przeciw obo- 
wiązującemu porządkowi publicznemu jest jego 
ideą przewodnią. Nie jest on komunistą w po- 
jęciu programu III międzynarodówki i ani z 
niemieckimi, ani z holenderskimi komunistami 
mie ma nic wspólnego. Nie uznając żadnej wła- 
dzy, solidaryzuje się on jedynie z rzeszami pro- 
letarjatu. Charakteryzując w dalszym ciągu 
snentalność oskarżonego, obrońca podkreślił 0. 

| koliczność, że van der Luebbe przyjął spokojnie 
żądanie oskarżenia, dotyczące zasądzenia go na 

„karę Śmierci, wybuchnął zaś płaczem, gdy 0- 
' skarżyciel domagał się tem samem kary dla 

Torglera. Oskarżony sam przyznał się do winy, 
przecząc, jakoby posiadał współników, Nie u- 
dowodnii tego również przewód sądowy. Je- 
stem zdania — mówi obrońca — że oskarżony 
Torgler ze zbrodnią podpalenia Reichstagu nie 
ima nic wspólnego. Torgler reprezentuje łago- 
dny typ prawdziwego parlamentarzysty i nie 

- byłby zdołny do takiej zbrodni. Prawie wszys- 
cy świadkowie wydali o nim jak najlepszą 0- 

. pinję. 
Przy tych słowach Seufferta na twarzach 

Torgiera i jego żony widać zadowolenie i ra- 

Obrońca przechodzi do analizy samej 
zbrodni. Co do przyczyn powstania pożaru w 
Reichstagu, żadnych hipotez stawiać nie podo- 

bna. Czyn van der Luebbego nie posiada zna- 
mion zamachu stanu, ponieważ rozprawa głó- 

trowi, nie mamy w Polsce. Miesięcznik mo- 
skiewski nie zasklepia się w sprawach teatru 
rewolucyjnego Rosji; comeddia dell'arte, Goi- 
domi, Faust, Hauptmann, współczesny teatr 
czechosłowacki, murzyński teatr w Nowym 
Yorku i wiele innych tematów omawia „Tie- 

atr i Dramaturgja''. 
W jednym z zeszytów tego pisma znaj- 

dujemy przekład „Niespodzianki** K. H. Rost 
worowskiego. Widzieliśmy ją w Wilnie ze 

Stanisława Wysocką. Przekład nosi tytuł 
„Dołłary*'. Jest świetny. Do przekładu do- 

dano artykuł o Rostworowskim, objaśniający 
i oceniający jego twórczość. Czytamy w nim 
takie maprzykład uwagi o „Miłosierdziu'* : 

„Sztuka ta ujawnia ograniczoną, burżua- 

zyjną historjozofję polskiego pisarza. Nie 

możemy nawet w danym wypadku mówić © 
wielkiem sereu, napróżno usiłującem wznieść 
sie ponad zamęt życia i przeczuwającem re- 

wołucję. Popowskie moralizatorstwo znamio 
nuje ten okres twórczości Rostworowskiego““. 

„Niespodziankę'* zaś tłumaczy krytyk so- 

wiecki tak: „Dzieje rodziny chłopskiej, dopro- 
wadzonej do ostatecznej nędzy; jej kurezowe | 

wysiłki aby wydrzeć się z zaczarowanego ko- 
ła dzięki synowi, któremu trzeba dać wy 
kształcenie; ponura zbrodnia matki — wszyst 
ko to opowiedział Rostworowski z surową i 
wielką prawdą. Scena w karczmie, pomimo 
oszczędność dramaturga i wysunięcie przezeń 
na plan pierwszy intrygi — pozwala nieomył- 
nie sadzić o tem, co się dzieje w polskiej wsi. 
Policja! Policja! — oto jedyny okrzyk, na 
który umie zdobyć się Rostworowski, przera- 
żony mrokiem tego zakamarku życia. Nie 
nie mamy przeciw najokrutniejszej prawdzie 

wna nie wykazała w żadnym stopniu, że istot- 
nie niemiecka partja komunistyczna planowała 
na koniec lutego zbrojne powstanie. Z całości 
wywodów Holendra mówca odnosi wrażenie, 

że van der Luebbe działał pod wpływem wła- 
snej idei, własnych pobudek i bezpośrednio po 
zbrodni kazał się aresztować, wygłaszając zna- 
mienne, jemu tylko właściwe słowa: „Protest, 

protest"... Van der Luebbe chciał zdobyć sławę 
i dlatego dokonał czynu podpalenia. Ponieważ 
niema konkretnych dowodów, że pożar miał 

być istotnie sygnałem do wojny domowej, w 

rachubę wchodzić może jako wymiar kary je- 
dynie więzienie. Mając do czynienia z „bez- 
myślnym istotnie czynem człowieka nisinteli- 
gentnego i zaniedbanego* mówca wnosi o ka- 
rę więzienia, 

Na tem kończy się rozprawa, W sobotę 
pierwszy będzie przemawiać obrońca Torgiera 
Sack, poczem zostaną dopuszczeni do głosu 
wszyscy oskarżeni. Rozprawa potrwa przypusz 
czałnie do północy. ‹ 

  

- Bankiet w klubie gwardji kawaleryjskiej 
PREZYDENT HINDENBURG I AMBASADOR PONCET 

BERLIN PAT. — Wicekancierz Papen wy- 

dał w klubie gwardji kawaleryjskiej bankiet, 

na którym obecny był jako gość honorowy pre- 

zydent Rzeszy Hindenburg oraz ambasador 

francuski Poncet i wiele innych osób ze świata 

politycznego i dypłomatycznego. 
  

Likwidacja ruchu faszystowskiego na Łotwie 
RYGA PAT. — Sejm uchwalił na wniosek 

socjalnych demokratów zamknąć or: je fa 
szystowskie „Portonkrusts* oraz  „Tevijas 
Sargs". Mocą tej samej uchwały sejmowej prze 
prowadzona będzie w ciągu tygodnia likwida- 

cja wyżej wymienionych otganizacyj przywód- 
cy ruchu faszystowskiego będą pociągnięci do 
odpowiedzialności sądowej, zabroniono reje- 
strowania na przyszłość organizacyj o podołh- 
nym charakterze, zabroniono również wydaw- 
nictw, propagujących ten ruch. 

Uchwały powyższe zapadły większością 

na scenie, ale widz musi wiedzieć, w imię cze- 
go tę prawdę pokazują mu. A tego Rostwo- 

rowski naturalnie nie był w stanie dokonać. 
Pokazał, do czego doprowadził polskiego 
chłopa kapitalizm, i począł jęczeć: polieja!'* 

Jakie stanowisko zajmiemy wobec powyż- 
szej krytyki i ocemy dzieła wielkiego pisa- 

rza? Zapewne oburzymy się: bolszewizm 
Istotnie, bolszewizm — ciasny, г отдупатту, 
chamski, który rozpatruje twór talentu i my 
Śli wyłącznie pod kątem marxizmu, materja- 

lizmu, stosunków ekonomicznych i policji. 

Najezystszy bolszewizm. Ale zastosować tę 
definicję do „Dziadów'* schillerowskich, z 
których wydobył właśnie realizator wszystkie 
pierwiastki mistyczne i nadprzyrodzone, ty- 
le tylko, że w sposób możliwy do przyjęcia 
przez realnie myślącego człowieka — to zna- 
czy przystępować do sztuki po bolszewicku, 
z jednego, bardzo ograniczonego punktu wi- 
dzenia. Wskazane byłoby pomęczyć się do- 
póty, dopóki nie zrozumiemy do czego dążył 

Sehiller. 
* * + 

Uprzedzenia i aberacje charakieryzują 

wogóle naszą „wymianę myśli''. Nie cheę mó- 

wić już o atmosferze wileńskiej, w której 

głos decydujący mają zawsze koterje, kliki i 

lowarzystwa wzajemnej aberacji. Weźmy dwa 
warszawskie czasopisma, których celem powin 
no być chyba oczyszczanie powietrza, stwa- 
rzanie warunków, sprzyjających swobednemn 

oddychaniu: Pion i Wiadomości Literackie. 
Niema numeru Pionu, w którymby pan Jan 
Hmil Skiwski nie bałamucił mózgów swą po- 

lemiką z Antonim Słonimskim. Gdybyż to 
czynił w imię prawdy! Ale on to czyni, zda- 

. nie pasują kalambury na temat 

68 głosów przeciwko 8, ponadto 9 posłów 
wstrzymało się od głosowania. 

W związku z zarządzeniem ininisterjalnem, 
wstrzymującem wysiedienie dwóca przywód- 
ców ruchu hitlerowskiego, nazwiskiem Deutne- 
ra i von Miihlena, socjaliści zgłosili w sejmie 
votum nieufności dla ministra spraw zagranicz- 
nych Sałnaisa i ministra spraw wewnętrznych 
Miihiberga. Votum nieufności zostało odrzucone 
głosami koalicji. — Posłowie mniejszościowi 
wstrzymali się od głosowania, 2 

  

je się, w imię ilości napisanych wierszy, płat- 

nych po 50 czy ileś tam groszy,. Tak samo 
postępuje pan Karol Irzykowski, który od- 

kąd został akademikiem, musi ze Słonimskim 
staczać boje o akademję. Ten stary socjał 
z Robotnika zupełnie nie wie, jak szkodliwym 
jest obecnie, i jak do jego siwych włosów 

„szabla 1 
szablon'', albo subtelne uwagi o Zułusach 
i świni. Słonimski musi się użerać z nimi. 

I w imię czego? W imię kilku nowych bon- 
mots w swojej „Kronice tygodniowej: ? 

Stosunki, panujące w elicie warszawskiej, 

trącą wyraźnym bolszewizmem. Rację ma ty. 

ko jeden prof. Lutosławski. W odpowiedzi 

na ankietę Wiadomości Literackich napisał: 

„Jeżeli redakcji tak na mojej opinji zależy, 
to pomimo krzywd od niej doznanych, gotów 
jestem napisać artykuł, objętości 600 wier- 
szy, jeśli mi zostanie zapewnione honorarjum 
nie mniejsze niż to, które dostał Boy za 
szkalowanie mnie. Temat artykułu pezosta- 
wiam do uznania redakcji, tylko rozmiar i 
honorarjum. oraz zupełna wolność słowa w 

wyrażeniu moich myśli muszą być zastrze- 
żone'*. 

Temat i pieniądze da redakcja. Profesor 

Lutosławski daje wzamian zupełną wolność 

słowa, nawet przebaczy krzywdy doznane. 

Może tak być powinno. I może pod kątem 

merkantylizmu trzebaby patrzeć na wiele ewe- 

nementów w naszem życiu kulturalnem. Ra- 

dy prof. Zielińskiego, aby starać się pewne 

zjawiska zrozumieć, są nadto  idealistyczne. 

Wysz. 
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PRZEMYTNICTWO W MROZY. 

Ruch przemytniczy na granicy wskutek 
mrozów spadł do minmum. Mimo okresu przed- 

Barometr 
WILNO. W dniu wczorajszym tempera 

wzrasta 
metr poszedł w górę, co jest zapowiedzią 

świątecznego, kiedy z Łotwy nadchodzą niele- turą w miescie była c.yxolwiek wyższa spadku temperatury. Wobec tego w dniu 
galne transporty bakałij, przemytnicy nie ryzy- 
%ują niebezpiecznych wycieczek za kordom. 

WILKI PODCHODZĄ POD DOMY. 

W okolicy Oran ukazały się stada wilków, 
wtóre poprostu podchodzą pod obory i domy 
mieszkalne. Również inna zwierzyna leśna w 

braku pożywienia usiłuje się dostać do dołów 
w kartojłami, 

OGNISKA NA ULICACH. 

Z uwagi na Silny mróz, opieka społeczna 

magistratu zarządzia urządzenie szeregu og- 

aisk na ulicach. > 
Ogniska rozpaiono wczoraj w pobliżu po- 

sterunków policyjnych oraz na peryierjach. — 
Koło ogniska na placu Magdaleny gromadzili 

się w ciągu wieczora liczni przechodnie. 

PRZEMYTNIK ZAMARZŁ W ROWIE. 

Na odcinku święciańskim koło miejscowoś- 
ci Achramiańce znaleziono zamarzniętego na 
śmierć przemytnika, który ukrył się w przydroż 

mym rowie i chciał przeczekać odejście zasadzki 
KOP'u. 

WYPADEK PODCZAS ŚLIZGAWKI. 

Na jeziorze Rosianka w pow. brasławskim, 
podczas ślizgawki, wskutek załamania się ło- 
du wpadli do wody dwaj chłopcy. Uratowano 
ich w. ostatniej chwili, 

ZAPASY WĘGLA. 

Niektórzy detaliczni sprzedawcy węgła i 
<drzewa próbują podwyższyć ceny węgła. 

Zainteresowały się tem władze administra- 

cyjne, które przeprowadzają odnośną kontrolę 

i winnych pobierania wyższych cen pociągać 

będą do surowej odpowiedzalności karnej. 

Obawa że węgla zbraknie, nie jest uza- 
sadniona, gdyż Wilno posiada narazie dosta- 
teczny zapas. 

WSTRZYMANIE PRAC KABLOWYCH. 

Wobec mrozów elektrownia miejska przer- 
wała prowadzone obecnie na terenie miasta ro- 

boty kabłowe. Zostaną one wznowione gdy 
«mrozy zełżeją. 

O KOSZYKI Z KOKSEM NA ULICACH. 

Podobnie jak to jest w innych miastach, 
dobrzeby było ustawić na rogach ulic koszyki 
z palącym się koksem. W czasie mrozów ulat- 
wiłoby to znacznie służbę policji i przechodnie 

mieliby się gdzie ogrzać. 
Jak sę dowiadujemy, w sprawie tej inter- 

wenjowała u p. prezydenta miasta Komenda 
Policji. Spodziewać się należy, że aktualna o- 
becnie sprawa koszyków będzie odpowiednio 
załatwiona. 

FREKWENCJA W SZKOŁACH. 

Liczba uczniów przybyłych wczoraj rano 

do szkół, była jeszcze mniejsza niż dnia po- 
przedniego. Wobec tego w kdasach młodszych 
wobec braku kompletów lekcje nie odbyły się. 

PRZERWA W ROBOTACH ZIEMNYCH. 
Wobec znacznego spadku temperatury u- 

łegły przerwie roboty ziemne, prowadzone w 
różnych punktach miasta. 

RUCH POCIĄGÓW. 
Trudności w komunikacji kolejowej trwają 

nadal. Ruch pociągów odbywa się jednak z 
aiedužemi odchyleniami. 

ODMROŻONE USZY I NOSY. 
W ciągu dnia wczorajszego do ambulator- 

jum Pogotowia Ratunkowego zgłosiło się pięć 
pierwszych w Wilnie ofiar mrozów, z odmro- 

ŻEBRAK — OFIARA MROZÓW. 
W parku maj. Waka gminy trockiej robot. 

aicy Znaleźli zwłoki tnężczyżny, Stwierdzono, 
że są to zwłoki jakiegoś żebraka, który zamarzł 
ma śmierć na silnym mrozie. 

TRZY POŻARY. . 
Wczoraj zanotowano w mieście trzy po- 

żary „Przy ul. Subocz 8 spalił się skład, w za- 
kładzie Salezjanek (D. Rada) zapaliła się ścia- 
aa w mleczarni Hejbera (Mickiewicza) zapaliio 
się drzewo ułożone obok napalonego pieca, 

NARTY, SANECZKI 
po cena h fabrycznych — oraz okazyjnie 

K ŁKA PAR ROGÓW ŁOSICH 
WILEŃSKA 10. 

Godziny handlu w okre- 
Sie przedświątecznym 

Izba  Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 
podaje do wiadomości, że zgodnie z informa- 
“ją Ministerstwa Przemysłu i Handlu ze 
względu na przypadającą w dniu 24 b.m. nie- 
dzielę, sprawa godzin handlu w okresie przed 
świętami Bożego Narodzenia w r.b. została 
uregulowana w sposób następujący: 

Wniedzielę dnia 17 b.m., która w r.b. jest 
niedzielą przedświąteczną, sklepy mogą być 
otwarte od godz. 13 do 18. ! 

W sobotę dnia 23 b.m. jako w dzień wi- 
gilijny, sklepy mogą być otwarte jedynie do 
godz. 18-tej. 

W. niedzielę dnia 24 b.m. dozwolone jest 
otwarcie sklepów spożywczych od godz. 7 do 
do 10-tej. 

Godziny handlu w pozostałe dnie okresu 
przedświątecznego zmianie nie ulegają i po- 
winny odpowiadać normom, określonym w u- 
stawie z dnia 23 marca 1929 r. (Dz. U.R.P. 
Nr. 23, poz. 236), oraz w rozporządzeniu wy- 
konawezem z dnia 9 grudnia 1929 r. (Dz. U. 
B.P. Nr. 85, poz. 633). 

  

      

baro- 

niż we czwartek. W godzinach popołud- dzisiejszym można spodziewać się wzmo- 
niowych termometr wskazywał 18.4 st. żenia zimna. 
poniżej zera. Wieczorem jednak 

Upadła na ulicy z powodu odmrożenia kończyn 
WILNO. Wczoraj wieczorem około 

godziny dziewiątej policjant pełniący 
służbę na ul. Raduńskiej został powiado- 
iniony przez jednego z przechodniów, że 
koło posesji Nr. 60 leży w śniegu jakaś 
starsza kobieta, nie dająca oznak życia. 
Do zasłabłej, która była zupełnie skost- 

® 

Dziś 1 6 

Euzebjusza 
Jutro 

Łazarza 

NUMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 15 grudnia 1933 roku 

Ciśnienie Średnie 762 
Temperatura średnia — 18 
Temperatura najwyższa — 16 

Temperatura najniższa — 23 
Wiatr: południowo-wschodni 
Tend. barom.: wzrost 

Uwagi: pogodnie 

PROGNOZA. 

Po chmurnym lub mgilstym poraaku w cią 
gu dnia naogół dość pogodnie, Mroźno. Słabe 

wiatry zniejscowe. 

    

   
   

   

    

Wschód giefsv $, 7.38 

Zscewódć słońc $. 2 50 

ŻAŁOBNĄ 
—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 Znamieńskiej na Zwierzyńcu za 
dusze poległych i zmarłych kolegów. 

NABOŻEŃSTWA 

— Roraty. W niedzielę 17 bm. o godzinie 
7 w kościele św. Anny odbędą się Roraty Zw. 

Zawodowego Pracowników Miejskich miasta 
Wilna, z udziałem orkiestry związkowej. Nabo- 
żeństwo odprawi ks. prof. Leon Puciato. 

—Roraty tradycyjne organizuje Cech szew 
ców, na które zaprasza brać szewcką i sym- 

patyków w niedzielę dnia 17 grudnia o godz. 

6 rano w kościele św. Jana. Zarząd. 
— Roraty gazeciarzy. W niedzielę 17 bm. 

o godz. 6 rano w kaplicy T-wa Dobroczynności 
odbędą się Roraty Gazeciarzy. 

KOŚCIELNA 
— Zawieszenie w czynnościach. Na skutek 

postawionych zarzutów, uwłaczających czci ka- 

niała od zimna wezwano natychmiast №- 
karza, który stwierdził, że nieznajoma 
silnie odmrożone nogi i upadła nie mo- 
gąc dalej iść. Była to chłopka z gminy 
trockiej 55 letnia Anna Balecka, odbywa- 
jąca pieszo podróż do Wilna. Przewiezi: 
no ją do szpitala. : 

  

ONIKA 
plana, ks. Stanisław Baranowski zawieszony 

został przez władzę duchcwną w czynnościach 

prefektowskich do czasu ostatecznego wyjaśnie 

nia sprawy. 

MIEJSKA. 

— Budżet miejski. Prace nad nowym pre- 
iminarzem budżetowym prowadzone są w tem- 
pie przyśpieszonem. Nowy budżet już w pierw- 
szej połowie stycznia wpłynie na posiedzenie 
radzieckiej kom. finansowej, a w lutym ma być 
złożony Radzie Miejskiej. 

— Sklepy w dniu jutrzejszym. Starostwo 
udzieliło już zezwolenia na otwarcie sklepów 

w dniu jutrzejszym (niedziela) do 1 do 6-tej 

Iwiecz. W <ciągu tygodnia przedświątecznego 
sklepy będą otwarte do godz. 9 wiecz. 

W niedzelę 24 bm. sklepy spożywcze będą 

otwarte od 7 rano do 10 wieczór. 

— Autobusy narciarskie. P. Starosta Grodz 
ki porozumiał się z tow. ...tobusowem w Spra- 

'wie zorganizowania komunikacji do terenów 

narciarskich na Antokołu i w Ponarach: W au- 
tobusach ku temu przeznaczonych będą zain- 

stalowane specjalne urządzenia na sprzęt. 

— Przegłąd dorożek. Ze Starostwa Grodz- 
kiego dowiadujemy się, że w dniach 8, 10, 12, 

15, 16 i 17 stycznia 1934 roku odbędzie się 
przegląd sanek dorożkarskich na rynku Kalwa- 

> mol przedświąteczny. Kryzys okazał 
w roku bieżącym aż nadto wyraźnie swe piętno 

na zakupach świątecznych. Kupcy wszystkich 
branż narzekają, że jak dotychczas ruch w ich 
sklepach jest minimalny. Wszyscy liczą na ty- 

dzień przedświąteczny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Oddział kulturalno-oświatowy przy O- 
kręgowem Kole Związku Inwalidów Wojen- 
nych RP. w Wilnie zawiadamia, że w dniu 16 
bm. o godzinie 18tej w lokalu Związku Inwali- 

dów Wojennych, przy ul. Ostrobraniskiej 27, 
z okazji „Dni Przeciwgruźliczych" p. dr. Praż- 
mowski wygłosi odczyt pt.: „Walka z gtuźli- 

са“, bogato ilustrowany przeźroczami. 

—zZarząd Koła b. Wychowanków Ros. Kor. 
Kadetów zawiadamia, że w dniu 17 bm. o g. 

13-tej w lokalu gimnazjum rosyjskiego (Mickie- 

wicza 23) odbędzie się doroczne walne zgroma- 

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

Proces © eksmisję „zajazdu” 
z posesji „Dziennika Wileńskiego" 

PIERWSZA ROZPRAWA EKSMISYJNA PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH. 
Proces wydawc y,Dz. Wileńskiego" i wi- 

cemarszałka Sejmu z ramienia Stronnictwa Na- 
rodowego, posła AL Zwierzyńskiego przeciwko 
redakcji nieistniejącego dzisiaj pisma „Głos Wit. 
na", który odbył się przed kilku tygodniami, 

ma już swoje echa sądowe. Proces ten, w któ- 

rym motywy wyroku były jedną wielką kom- 
promitacją endecji wileńskiej, wywołał jak wi- 
dać w jej sierach kierowniczych pewne otrzeż- 
wienie. Powiedziano sobie: dość już tolerowania 

skandalu i w rezultacie wytoczono sprawę o 
eksmisję lokatorowi posesji Dz. Wileńskiego 
przy ul, Mostowej 1, Izaakowi Fryimanawi, @- 
trzymującemu ów głośny zajazd, do którego 

nie tyle zajeżdżały pojazdy, ile w noc ciemną 
zachodziły liczne córy Koryntu, znajdujące tam 
przytulne locum dla uprawiania swego ргосе- 
deru, 

Lepiej późno, niż nigdy! Rozprawa prze- 
ciwko „Glosowi Wilna“ niala i ten jeszcze do- 
broczynny skutek, że zwróciła uwagę adminis- 
tratorowi posesji Mostowa 1, p. Kownackiemu 

na rzeczy, które się dzieją w 
domu zarządzanym przez niego. P. Kownacki, 
filar „Dz. Wileńskiego" i senjor Młodzieży 
Wszechpolskiej, twierdził na procesie „Głosu 
Wilna”, że nic mu nie wiadome było o utrzy- 
mywaniu przez Frydmana domu schadzek, że 
sam p. Frydman jest solidnym lokatorem, po- 
nieważ akuratnie wpłaca swoje 54 dolary ko- 

o jest zarządzającym, jeden z lok torów 
utrzymywał dom schadzek. 

Jak się rzekło, lepiej późno niż nigdy i zaw- 
sze jest przyjemnie zanotować, że wśród ende- 
cji wileńskiej uznano za niedopuszczalne tole- 

  ®-
 

  

dakcji pisma, „stojącego na straży ideałów па- 
rodowych“ i domu sčhadzek pod jednym da. 
chem. г 

WCZORAJSZA ROZPRAWA. 

Sprawa o eksmisję Izaaka Frydmana zgro- 
madziłą wczoraj sporo publiczności na sali, — 
Zebranych spotkał jednak zawód, ponieważ sę- 
dzia Szulc zarządził ze względu na tło, rozpra- 
wę przy drzwiach zamkniętych. 

Z ramienia p. Zwierzyńskiego występował 
adw. Kiersnowski osobę zaś Frydmana repre- 
zentował adwokat Rubaszow. Do sprawy za- 
wezwano kilku świadków, a więc: kierownika 
działu obyczajowego. 3-go komisarjatu PP, st. 
przodownika Szadurskiego, b. funkcjonarjusza 
tegoż komisarjatu Wiesznickiego, kierownika 3- 
go komisarjatu Kubarskiego. 

Co zeznali ci świadkowie możemy przy- 
puszczać, znając przebieg sprawy przeciwko 
„Głosowi Wilna". Było wówczas obszernie mó- 
wione o protokułach policyjnych na Frydmana 
za utrzymywanie domu schadzek itp. Świadko- 
wie ci potwierdzili niewątpliwie swoje poprzed- 
nie zeznania. Z pomocą zaś przyszedł onegday. 
szy wyrok sądu starościńskiego, skazujący 
Frydmana na grzywnę z tego samego powodu. 

WYROK. 

Po przeprowadzeniu przewodu nastąpiło о- 
( głoszenie wyroku, mocą którego postanowiono: 

1) wysiedlić Izaaka Frydmana z dmu Nr. 
1 przy ul. Mostowej z dniem 1-go lutego przy. 
szłego roku; 

2) zasądzić od tegoż Frydmana na rzecz 
p. Aleksandra Zwierzyńskiego tytułem kosztów 
sądowych 76 zł. 70 gr.; 

3) wyrok zaopatrzyć rygorem natychmias- 
towego wykonania. 

Nie wiemy, czy od wyroku tego będzie a- 
pełował p. Frydman. k 

Sądząc z jego wczorajszej miny należałoby 
raczej przypuszczać, że nie. : 

__A zatem miejmy nadzieję, iż od 1-g0 - 
tego w pósesji przy ul. Mostowej Nr. 1, nale- 
żącej do p. Zwierzyńskiego, posła na Sejm z ra- 
mienia Stronnictwa Narodowego, ' b. wicemar- 
szaika Sejmu i wydawcy „Dziennika Wileń- 
skiego", oficjalnego organu tego stronnictwa, 
„domu schadzek* już nie będzie. 

SŁOWO 

Ś. p. Feliks Rychłowski 
7 Lublina nadeszła. wiadomość, że zmarł 

tam na zakażenie krwi Ś.p. Feliks Rychłow- 
ski, brat dyrektora Franciszka Rychłowskie- 
go. Ś. p. Feliks Rychłowski był współpraco- 
wnikiem teatrów ZASP w dziale administra- 
cyjnym. Poprzednio prezes Warszawskiego 
Tow. Kredytowego. Ongiś zamożny ziemianin, 
wskutek zawieruchy wojennej stracił znaczny 
majątek. W Wilnie cieszył się szczerą sympa- 
tją i uznaniem tych, których los z nim zet- 
knął. 

Cześć jego zacnej pamięci! 

CZRTAEÓNARCOOOEZETWWOKARESZKOOOW PROZĄ 

WOJSKOWA 

—Pik. Godziejewski — generałem. Do- 
wódca 19-tej dywizji piechoty płk. E. Godzie- 

jewski został mianowany generałem. 

Najbliższy „gwiazdkowy” Dziennik Perso- 
nalny M. S. Wojsk. przyniesie potwierdzenie 

tej nominacji, oraz szereg innych awansów о- 

ficerskich. 

POCZTOWĄ 

— lnowacje pocztowe. Poczta zamierza 

wprowadzić u siebie inowocję, połegającą na 

tem, że do każdego znaczka pocztowego od 30 

groszy wzwyż, będzie dodawać darmo papier 

tistowy i kopertę. Każdy, kto w urzędzie pocz- 

towym będzie kupować znaczek, otrzyma przy 

tem samem okienku arkusz papieru listowego 
i kopertę. 

KOLEJOWA 
— Niema wołnych posad w Dyrekcji Kolei. 

Dyrekcja okręgowa Kolei Państwowych w Wit 
nie podaje do wiadomości, że wnoszone -oda- 
nia o posady nie będą rozpatrywane ze wzgiędu 
na zupełny brak jakichkolwiek wolnych stino- 
wisk w okręgu tutejszej dyrekcji— Nie będą 
również przyjmowane osobiste zgłoszenia w dy 
rekcji zainteresowanych osób. 

AKADEMICKA 
— S. K. M. A. „Odrodzenie“ komunikuje, 

że dnia 17 bm odbędzie się zebranie niedzielne 
z referatem n. t. „Reorganizacja Tygodni Spo- 
łecznych w Lublinie". Początek o z. 10.30. 

— Wykupowanie świadectw _ przemysło- 
wych. Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie przypomina 
członkom, że z dniem 30 grudnia br. upływa 
termin wykupowania świadectw przemysłowych 
na 1934 rok, oraz składania podań o zezwołe- 
nie na wykupienie świadectwa niższej kate- 
gorji. W interesie członków jest, by sprawy te 
załatwić bez straty drogiego czasu. 

— Import towarów regłamentowanych. — 
Biuro Stowarzyszenia Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan w Wilnie podaje do wiadomoś 
ci zainteresowanych członków, że podania o u- 
dzielenie zezwoleń na przywóz towarów regia- 
mentowanych, objętych ostatniemi listami za- 
kazów z kontyngentów na pierwszy kwartał 
1934 r., należy składać za pośrednictwem na- szego stowarzyszenia do dnia 20 bm. 

„ — Obostrzenie kar administracyjnych. Pe- wien rodzaj przestępstw adminstracyjnych, jak zakłócenie porządku publicznego, wywoływanie 
awantur w stanie nietrzeżwym, wykroczenia przeciwko przepisom ruchu kołowego, nieprze- strzeganie godzin handlu itp., władze admini- 
stracyjne postanowiły traktować ostrzej niż do- 
tychczas, wymierzając za nie dotkliwsze kary. 

— Zmiany w „Spółdziełni Artystycznoj“*, 
Walne zebranie czlonkėw Spółdzielni, które odbyło się w tych dniach, postanowiło zorga- niżować tę instytucję, kładąc większy nacisk 
na jej zadania kulturalno-atrystyczne, dotych- 
czas bowiem uwzględniano raczej stronę  to- warzysko-kawiarnianą. Kawiarnia będzie istniała nadal, ale i kwestja wystaw ujęta została konkretnie tak, że od najbliższej nie- dziełi począwszy Spółdzielnia będzie urządza- 
ła w swoim lokalu stałe wystawy rzeźby i malarstwa. W niedzielę dnia 17 grudnia bę- dzie otwarta pierwsza wystawa, na którą zio 
ży się grafika młodych artystów. wileńskich 
i rzeźba znanego artysty St. Homo Popław- 
skiego. Protektorat nad wystawą objął dzie- 
kan wydziału sztuk pięknych prof. Ludomir 
Ślendziński, 

— Miejski Komitet LOPP, Wczoraj u p. 
starosty grodzkiego i pod jego przewodnic- 
twem odbyło się inauguracyjne zebranie nowo- 
powstałego komitetu miejskiego LOPP. — Na- 
stępne zebranie odbędzie się o godz. 18 w po- 
niedziałek, również u p. starosty Kowalskiego. 

Kommitet miejski LOPP ma poważne przed 
sobą cele, więc jego powstanie należy powitać 

z uznaniem, 
W prezydjum komitetu zasiadają m. in. 

jako wiceprezesi pp: wiceprezes Sądu Okr. Kli- 
czyński i komendant PKU mjr. Ossowski. 

— Opłatek dla członkiń ZPOK. Związek 
Pracy Obywatelskiej Kobiet organizuje dla 
swoich członkiń w nadchodzący czwartek (21 
bm.) o godzinie 7 wieczorem w iokalu związku 
(Jagiellońska 3-5 m. 3) „opłatek. 

Koszt wieczerzy wynosi 1 zł. Zapisy przyj- 
muje Sekretarjat Związku do środy włącznie, 
w godzinach od 9 do 3 pop. tel. 17-61. 

— Opłatki w. drużynach harcerskich. W so- 
botę 16 bm. odbędzie się w Seminarjum Nau- 
czycielskiem męskiem opłatek 3 Wil. drużyny 
harcerzy, na kótry zaproszeni zostali przedsta- 
wiciełe szkoły, rodzice i grono oficerskie 4 p. 
ułanów Zaniemeńskich. 

W niedzielę 17 bm. w koszarach 5 PP. Leg. 
urządzają opłatek harcerski 9-ta wil. drużyna | 
harcerzy i 3 wil. drużyna harcerek. W opłatku 
wezmą udział harcerki i harcerze tych drużyn, 
rodzice i Koło Przyjaciół. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Ostat- 

nie przedstawienia „Stefka*, Dziś, w sobotę 16 
bm. o godz. 8 wiecz. jedna z najświetniejszych 
współczesnych komedyj Deval'a „Stefek”, któ- 
ra z każdym dniem cieszy się coraz większem 
powodzeniem, dzięki swemu zagadnieniu wy- 
chowania dzieci, oraz doskonałej budowie, łą- 
czącej prawdziwy humor z głębią uczuc 

Niedzielna popołudniówka. Jutro, w nie- 
dzielę dnia 17 bm. o godz. 4-tej pop. odegra- 
na zostanie arcywesoła komedja St. Kiedrzyń- 
skiego „Piorun z jasnego nieba", po cenach 
zniżonych. 

Najbliższa premjera w Teatrze na Pohu- 
lance. We wtorek dnia 19 bm. odbędzie się pre- 
mjera sztuki w 4 aktach „Miriam“, wileńskiego 
autora Halperina, w reżyserji Czengerego. 

  

Morderstwo na ul. Zgoda 
WILNO. Wczoraj wieczorem na ulicy Zgo- 

da róg ulicy Pokój znaleziono leżące na śniegu 

ста aa Pisa a W > kazalo Wincentego ® 
O wypadku powiadomiono natychmiast 

władze 1 iekarza, 

Okazało się, że na osobie Petrusewicza po 
pełniono morderstwo. Otrzymał on głęboki cios 
nożem w plecy, co spowodowało natychmast- 

wy zgon. ‹ 
Przyczyny zabójstwa i osoby sprawców 

nie są narazie znane. 

   

   TEOFIL J 

O powyžszem zawiadamiają 

" 
ANOWSKI 

INŻYNIER ROLNIK 
Taksator Państwowego Banku Rolnego oddziałn w Wilnie 

Po krótkich cierpieniach zmarł dnia 13 grudnia 1933 r. w wieku lat 53 

Nabożeństwo żałobne w kościele Św. Jakóba odbędzie się w sobo- 
tę 16 b.m. o godz. 9 rano. Poczem nastąpi pogrzeb 

DYREKCJA I PRACOWNICY 
PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO ODDZIAŁ W WILNIE 

      

PANU DZIEKANOWI RADY ADWOKACKIEJ W WIŁNIE, KOLEŻAN- 
KOM I KOLEGOM ADWOKATOM, P. DYREKTOROWI STEFANOWI 
ŚWIĘTORZECKIEMU, ORAZ WSZYSTKIM FRZYJACIOŁOM I ZNAJO- 
MYM, KTÓRZY PRZYJĘLI UDZIAŁ 
ZWARŁEJ ŻONIE MEJ, TĄ DROGĄ 

W ODDANIU OSTATNIEJ POSŁUGI 
Z GŁEBI ZBOLAŁEGO SERCA WY- 

RAŻAM PODZIĘKOWANIE 

HENRYK KORNGOLD 

RASEINIAI TIRISISIS I 

Port rzeczny w Wilnie 
WILNO. W związku z otwierającemi się 

możliwościami finansowania instytucyj o zna- 
czeniu gospodarczem przez Fundusz Pracy, 
łzba Przemysłowo-Handłowa w Wilnie nieda- 
wno wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w 
Wilnie z postułatem wybudowania w Wilnie 
portu kolejowo-rzecznego, który  umożliwiłby 
zakładom przemysłowo-handlowym, położonym 
nad Wilją wykorzystania żeglugi towarowej, 
jako najtańszego środka przewozowego. Port 
ten byłby przypuszczalnie zbudowany o 7 km. 
poniżej Zielonego Mostu, przyczem do tego 
miejsca byłaby również przedłużona bocznica 
kolejowa, Port zostałby przysposobiony do ła- 
twego przeładunku z barek towarowych i tra- 
tew na wagony i odwrotnie, posiadałby basea 
i place składowe, zaś w miarę rozwoju ruchu 

również magazyny | wszelkie urządzenia 1 
Na skuiek tej inicjatywy Izby Przemysio- 

wo-Handlowej — Urząd Wojewódzki przystąpił 
ostatnio do badań gospodarczych w tej materji 
celem ustalenia rozmiaru iaktycznych korzyści, 
jakie przez wybudowanie portu kolejowo-rzecz- 

nego mógiby osiągnąć przemysł i handel już 
w chwili obecnej, jak również w przyszłości. 
W celu zebrania potrzebnych danych rozesłał 
Urząd ankietę do przedsiębiorstw, które mogą 
być zainteresowane w wybudowaniu takiego 
portu. Z uwagi na poważne znaczenie gospo- 
darcze dla naszego miasta projektowanego por- 
tu, przedsięborstwa objęte ankietą niewątpliwie 
dopomogą Urzędowi Wojewódzkiemu w jego 
pracy przez udzielenie na tę ankietę wyczerpu- 
jących odpowiedzi. 

  

Samrbójstwo 77-letniego starca 
WILNO. 77-letni Piaskowy Kazimerz (mie- 

szkaniec wsi Juchowicze gm. lebiedziewskiej), 
powiesił się we własnem mieszkaniu. Piaskowy 

był zupełnie zniedołężniały ze starości 1 ślepy, 
a więc — jak ustalono — postanowił rozstać 

się z žyciem. 

Uciekł hurtownik nabiału 
WILNO. Niejaki Łada, podając się za hur- 

nabiału, zdołał oszukać szereg tirm w 
mieście na kilkanaście tysięcy złotych. Ponadto 
pobrał on różne towary w pobliskich majątkach 

Wobec tego, że przeciwko niemu została wnie- 
siona do policji skarga, Łada obawiając się 
konsekwencji uciekł z Wiłna i jest narazie nie 
do odszukania, 

BDA TEDIITNARCAIAS | OE TREKTIISSS ETTSTIOOTS 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ „Go- 

spoda pod białym koniem“ po cenach zniżonych 
Pragnąc udostępnić wszystkim bywalcom tea- 
trainym ujrzenie „Gospody pod białym koniem* 
kierownictwo teatru, minro ogromnych kosztów 
widowiska — obniżyło ceny miejsc. Dziś i ju- 
tro ostatnie widowiska świetnej „Gospody pod 
białym koniem”. 

Propagandowa popołudniówka w „Lutni“, 
Publiczność niedzielna będzie miała jutro nie- 
zwykłą okazję ujrzenia przepięknej operetki Jo- 
nes'a „Gejsza* po cenach propagandowy -h 

(od 25 gr.) Obsada „Gejszy“ premjerowa, 
występem uroczej Marji Kaupe w roli tytułowej 

„Targ na dziewczęta" w „Lutni". Przeza- 
bawna operetka Jacobi'ego „Targ na dziewczę 
ta" będzie najbliższą premjerą w „Lutni“. To 
miezwykle wesołe i barwne widowisko ieatr 
„Lutnia" przygotowuje ze względu na zbliża. 
jące się Święta. Premjera operetki „Targ na 
dziewczęta" w przyszłym tygodniu. 

— Teatr y na Soltanisz- 
kach!!! Dziś o godzinie 18-tej w sali Domu Lu- 
dowego na Sołtaniszkach zostanie powtórzony 
reportaż muzyczno-śpiewny pt. „Podniebni ry- 
cerze" w wykonaniu Zespołu Teatru Ekspery- 
mentalnego. Ceny miejsc zniżone, bo zaledwie 
od 30 groszy do 1 złotego. 

— Studjum Muzyczne. Dziś o godz. 18 (6 
po.p) odbędzie się konferencja dr. T. Szekigow 
skiego pt. Tristan i Izolda R, Wagnera z ilustra- 
cją z płyt. Wstęp 50 gr., dla młodzieży 30 gr. 

Czytelnia PWZA czynna codziennie od 6 
do 9 wiecz. Liczne pisma krajowe i zagranicz- 
ne. Szatnia bezpłatna. 

— Koło Ogólno-Handlowców słuch. 1. N. 
H. G. urządza w sobotę (16 grudnia) o godz. 
18 koncert w Małej Sali Miejskiej (ul. Końska 
Nr. 1) z udziałem znanych artystów wileń- 
skich. Bilety w cenie od gr. 49 do zł. 1,49 do 
nabycia w kasach Małej Sali Miejskiej. Dochód 
na cele kulturalno-ošwiatowe Kola. 

PODZ ĘKOWANIE 
JWPani Dr. ZOFJI ŚWIDOWEJ.WAŚILEW. 
SKIEJ — Ordy atorowi oddziała Miejskiego Szpitala Zsksźnego na Zwierzyńca — ia wyleczenie mnie z b. ciężkiej choroby, oraz Paniom Siostrom 1 Sanitarjnszkom za tro- skliwą opiekę, tą drogą składam serdeczne 
podziękowanie 

Al. Budrys-Budrewiz 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Rewizor. 
КОХУ — Maleńka z Montparnase 
CASINO — Dzika dziewczyna. 
LUX — Gehenna kobiety 

  

  

— Okradzione mieszkanie. Z niezamknię- 
tego mieszkania Stankiewicza Władysława, 
mieszkańca podmiejskiej wsi Góry, w nocy z 
13 na 14 bm. skradziono ubranie męskie oraz 
obuwie, łącznej wartości 114 złotych. 

— Kradł żarówki. Z klatki schodowej Nr. 
2 przy uł. Wiwulskiego skradziono na szkodę 
Dyrekcji PKP żarówki, wartości 111 złotych. 
Kradzieży dokonał Czupajło Stanisław (Wiłko- 
mierska 14), którego ze skradzionemi żarów- 
kami zatrzymano. 

— WRZĄTKIEM NA DZIECKO, Wołowski 
Klemens (Werkowska 18) przez ni 2 
przewrócił samowar z gorącą wodą, którą z0- 
stał poparzony 5-letni brat Klemensa, Abram. 
Wezwano Pogotowie Ratunkowe, które odwio- 
zło chłopca do szpitala św. Jakóba. Życiu po- 
parzonego nie grozi niebezpeczeństwo. 

— ODEBRAŁA 50 ZŁOTYCH. 70-letnia 
Marja jJasiulewiczowa (Ogórkowa 16) — gdy 
wracała wieczorem do dom, została napadnię- 
ta przez jakąś kobietę, która odebrała jej 50 
złotych i usiłowała zedrzeć palto, 

Studenci XVI trymestru 
medycyny 

MŁODZI LEKARZE ROKU AKAD. 1933—34 
W dnin wezorajszym eložyly  przysiege lekarską następujące osoby: i 
Amstibowski Ilja, Abramowicz Abram, Bresler Dawid, Brzezińska Helena, Brynberg Mojsze, Bierzyński Franieszek, Biericzinów. na Marja, beiousėwna Mirjam, bBokszański Mikołaj, Berger Dawid, Botwiński Josel, Be- reżyńska Marja, Borowski Aleksander, Czela- dzin Piotr Stanisław, Danowski Mieczysław. 

Izrael, Fedorowicz jan Djo- ży, reldsztejn Józet, Webjańska Liugeuja, Feldman Jakow, Gierszuni Owsiej,  Gotfry- dówna Cyla, Gancewicz Wacław, Grodzieńska Matylda, (Grochowski Antoni Juljan, Gotlii, Gopenchajm Izaak, Goldenberg Kima, Horbatowiez Czesław, Hamerla Teodor Józef. 

Maks, Kuczarow Michał, Kamieński Antoni, Komorowski Włodzimierz Bohdan, Kozakiewi mA mor Bronisław, Kun- cewicz und, oszyński E j Ko. ryezański Harkawy Rubin, Rórsióktóww Eu- genja, Kosowicz  Owsiej, Kapliński Leon, Knzywobłoeki Bronisła: iw, Lewandowski  Hen- ryk, Lewkowicz leek, Lewinbuk i mon Załman, Lesisz Feliks, Lejtman Semnuił Lejb, Lurje Zofja, Łuchtan Borys, Lerer El- ka, Mierkułow Jerzy, Michajłówna Marcela, Mełamed Lejb, Nowieki Bohdan, Pliskin Bo- rek, Polusówna Eleo; Prużański Dunin, a icz Piotr, Pietrow Eljasz, Piotrow- ski Aleksander, Pobożanin-Obrąpalska Ha. lina, Pawluk Stanisław, Pigulewski Konstan- ty, Piotrowska Zenobja, Rubinsztejn Izrael, Rybałkówna Janina, Rozenblum Rubin Ła- zarz, Rawieki Mojsiej, Sawicz Wiktor, Szan- tyr Józef, Szakowska Elżbieta, Statkiewiczów na. Stanisława, Sznoe Szyksnisówna Marja, Słabkowiez Wiktor, Słowes Salomon, Sernieki Romuald, Szapiro Josif, Sokolski 
Szapiro Salomon, Spokojny Kalman, Słonieki. 
Wasyl, Suroż Włodzimierz, Sliozberg Juljusz, Sadowska Zofja, Szyszko Kljasz, Seinfeld Izrael, Sztileren Salomon, Trejwasówna Fan- ni, Tarasiewicz Edward, Turek Mojżesz, Te- nanbaum Michał Taszkan Rudolf, Wink Ed- ward, Waągrowski Wacław,  Wengrisówna Marja, Wałukis Antoni, Woydyłło Witold, Zit tler Abram, Zak Wulf, Zalewski Władysław, Zagórski Jan. 

  

šktadajcie ofiary na „Challen- 
ge 1934" 

ZAMIAST WIZYT ŚWIĄTECZNYCH I 
NOWOROCZNYCH 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego Wśleń- 
skiego L.O.P.P. zwraca się do ogółu społeczeń 
stwa wileńskiego z gorącym apelem, aby w 
zrozumieniu doniosłości rozwoju rodzimego 
lotnietwa i konieczności utrzymania zdobyte- 
go w 1932 r. przez ś.p. por. Żwirkę pierwsze- 
go miejsca w Challange'u składane były 
zamiast wizyt Świątecznych i Noworocznych 
ofiary na Challenge 1934 r. * 

Ofiary przyjmowane są przez Redakaje 
wszystkich pism wileńskich oraz przez Biuro 
Komitetu Woj. Wileńskiego LOPP. 

ofiary 
Zamiast kwiatów na grób ukochanego i 

nieodżałowanego ucznia 'mego śp. Władysła- 
'wa Budkiewicza na fundusz jego imienia przy 
Pol. T-wie Krajoznawczem złotych 10 składa 
Bronisław Zapašnik, 

Restauracja Bristol na szkołę powszehcną 
Nr. 20 zt. 50, na państwową szkołę Rzemieślni- 
<zo Przemysłową Kopanica 5, zł. 50. 

 



| 

  

AWANTURA W GMINIE ŻYDOWSKIEJ 
Wczoraj w Gminie żydowskiej doszło do 

gorszącego zajścia. Jak wiadomo, żydzi mają 
obowiązek płacić podatek na rzecz Gminy ży- 
dowskiej t. zw. etat, Jeden z takich płatni- 
ków, a mianowicie Mojżesz Świrski, właści- 
ciel domu przy ul. Św. Mikołaja, oraz kilku 
domów letniskowych zalegał Gminie za 1932 

i 1933 rok., wobec tego, że nie chciał tej za- 
ległości uiścić, sekwestrator Izby Skarbowej 
opisał jego rzeczy. Oburzony tem Świrski po- 

szedł do Gminy i usiłował pobić kierownika 
p. Fłaksa, Następnie w gabinecie dyr. Wer- 

blińskiego chwyciwszy ze stołu kałamara rzu 
ci! w okno tłukąc szybę. 

W rezultacie rozjuszonego interesanta 

osaczono ze wszystkich stron, obezwładniono 

i zamknięto w gabinecie, poczem zawezwano 
policję, która odprowadziła p. Świrskiego do 
Komisarjatu. O zajściu spisany został odpo- 
wiedni protokuł. 

Świrski będzie za wywołanie awantury 

w Gminie żydowskiej odpowiadał przed Są- 

dem. (k) 

  

Dziś przyjeżdżają hokejści łotewscy 
DWA MECZE HOKEJOWE I rvaAZY ŁYŻWIARSKIE 

Dziś przyjeżdża do Wilna z Rygi hokejo- 

wa drużyna akademików łotewskich, aby w 
dniu dzisiejszym i jutro rozegrać dwa mecze 

z mistrzem okręgu — Ogniskiem. 
Drużyna ryskiego „azetesu'', jest jedną 

z najsilniejszych drużyn łotewskich (niedaw- 

no pokonali zeszłorocznego mistrza Łotwy w 

stosunku 2:1), będącą obecnie w doskonałej 
formie. Goście będą zatem przeciwnikiem gro- 

žnym dla naszej drużyny, to też spotkania te 

budzą wśród licznych rzesz sportowych wiel- 
kie zainteresowanie. 

Jednocześnie z hokeistami przyjeżdża 

słonifirka 
— Z życia Związku Pracy Obywatelskiej 

Kobiet w Słonimie. — Zbiórka odzieży. Słonim- 

skie zrzeszenia Związku Pracy Obywatelskiej 

Kobiet przejawiają na terenie miasta i powiatu 

aktywną działałność na polu filantropijnem i 

kulturalno-oświatowem. Oto kiłka słów o jego 

działalności: 

w związku z nastającemi coraz silniejsze- 

mi mrozami, Związek rozpoczął żywą akcję 

zbiórki odzieży i obuwia na terenie miasta i w 

stosunkowo krótkim czasie zebrał 211 sztuk o- 

dzieży, 30 par obuwia i 10 par kaloszy i šnie- 

gowców. Dary te uzupełnił zakupem z włas- 

nych funduszów (400 zł.) i zebranych przez 

członkinie na listy odzieżowe (86 zł. 70 gr.), 

114 sztuk nowej ciepłej odzieży i 25 par obu- 

wia, kaloszy i Śniegowców oraz 90 metrów 

materjału na ciepłą odzież. Zebrana i zakupio- 

na przez związek odzież została rozdana naj- 

biedniejszym mieszkańcom Słonima, w liczbie 

125 rodzin. 

— Wystawa robót trykotarskich w Byte- 

miu. W Byteniu staraniem tamtejszego oddziału 

ZPOK została urządzona wystawa robót try- 

kotarskich w związku z zakończeniem 2-mie- 

sięcznego kursu trykotarskiego. Wśród ekspo- 

natów zasługiwały na specjalną uwagę prace 

wykonane przez członkinie i osadniczki wojsk. 

i cyw. okolicznych osad, które uczęszczały na 

kurs, nie zważając na odległość (5—6 km.) 

od Bytenia. Wystawa wzbudziła żywe zainte- 

resowanie w miejscowem społeczeństwie. 

Zrzeszenie powiatowe w Słonimie oddzia- 
łowi swojemu w Byteniu składa za naszem po- 

średnictwem serdeczne podziękowanie za tak 

„pożyteczną pracę. 

— Kiermasz w Słonimie. Po- 
wiatowe Zrzeszenie ZPOK w Słonimie zorgani- 
zowało ostatnio w Domu Ludowym kiermasz 
ozdób choinkowych, wykonanych przez wycho 
wanki prowadzonej przez związek bursy żeń- 

skiej oraz panie, członkinie związku. 
Ozdoby wykonane precyzyjnie i estetycz- 

nie były chętnie nabywane przez publiczność. 
Dochód przeznaczono na zakup odzieży i 

obuwia dla biednych dzieci w wieku szkolnym. 
Proszeni jesteśmy o wyrażenie podzięko- 

wania komendantowi Straży Ogniowej w Sło- 
nimie p. Piaseckiemu za bezinteresowne udzie- 
jenie związkowi orkiestry strażackiej na kier- 

masz w Domu Ludowym. 

  

EARL. DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Czyżby Jim Everhard bał się wejść do po 

koju po wystrzeleniu do Duffa, czy może prze 
konał się, że niema w tych notatkach nie takie 
go, eoby mogło wprowadzić na ślad zbrodnia- 
rza. 

— Mam nadzieję, że nie przeszkadzam ci, 

Kashimo, — powiedział Chan, — ale muszę 

koniecznie przeczytać wszystkie notatki, doty- 
czące naszej sprawy. Muszę się tego nauczyć 

— Nie mnie to nie przeszkadza, — ziew- 
nął Japończyk. — 

— Ten to lubi używać życia, nie biorąc 
odpowiedzialności — westchnął Charlie. — Do 

brze ci się powodzi! Ale muszę ci być wdzię- 
czny za tę wiadomość o kulawym mężczyźnie, 

którego widziałeś u wyłotu alei, w chwilę po 

_ strzale. Dałeś mi pewien punkt zaczepienia tą 
wiadomością i jestem Ci bardzo wdzięczny. 

Zaczął czytać i zaraz przeniósł się myśla- 
mi daleko, daleko. Londyn, obce miasto, stało 
się nagle bliskie. Zobaczył szary gmach pełen 
dostojeństwa — Broom's Hatełu. Nachylił się 
nad martwem ciałem Hugha Morrisa Dra- 
ke'go.... Niby w kinie, rozwijały się przed oczy 
ma jego wyobraźni kolejne obrazy, skreślone 
starannie prze Duffa. Każde słowo listu Hony 
wooda do żony zakopywał głęboko w swym 

mózgu. 
Słyszał, ©o prawda, to wszystko od Duffa 

ale wtedy była to sprawa. odległa i obca, te- 
raz na każdy szczegół innemi spoglądał oczy- 
ma. Najmniejszy drobiazg urastał do olbrzy- 
mich rozmiarów, niczego nie można było przeo 
czyć. 

Zmałazł się nawet opis rozmowy z Pame- 

' lą Potter w Honolulu, ktėrą mieli przed kilku 

A TASTE SLK TE 

trójka zawodników, specjalistów od jazdy fi- 
gurowej: dwie panie i jeden pan. 

Pokazy jazdy figurowej odbędą się dziś 
© godz. 5 po poł. — mecz hokejowy o 6-tej. 

Jutro mecz — rewanż o 12-tej. 

Kierownictwo Parku Sportowego  przy- 

gotowuje „trybuny““ co daje gwarancję, 20 
każdy z widzów będzie mógł wygodnie obser- 

wować przebieg pokazów i meczu. Należy 

przypuszczać, że mimo mrozu, łyżwiarze wi- 
leńscy — a i nie tylko łyżwiarze — tłumnie 

podążą do Parku Sportowego. 

  

ROWO 
— Urzędowa. W dniu 15 b.m. p. wojewo- 

da przyjął: p. inż. K. Żuchowicza — prezesa 

dyrekcji poczt i telegrafów w Wilnie, p. Sze 
miotha — dyrektora lasów Państwowych w 
Wilnie, p. inż. Mazurowskiego — wice dyre- 
ktora kolei państwowych w Wilnie, p. płk. 
płk. dypl. Sztarejko i Perkowicza, majora 
dypl. Jakubowskiego, p. mgr. J. Szulca — dy 

rektora Okr. Urz. Ubezp. w Warszawie, p. Sa- 
sinowieza, oraz p.p. Wiesiolowskiego — sta- 
rostę powł wołożyńskiego 1 Czuszkiewicza — 
starostę pow. szezuczyńskiego. 

— Zjazd szefów władz niezespolonych II 
instancji. W dniu 15 b.m. odbyła się pod prze 
wodnictwem p. wojewody Świderskiego konte- 
rencja szefów władz i urzędów niezespolo- 
nych II instancji. 

    

— Przeniesienie inż. Bortkiewicza. Kontro- 
ler drogowy oddziału drogowego PKP inž. Ja- 

nusz Bortkiewicz został przeniesiony z Bara- 
nowicz do Lidy w charakterze zastępcy naczel- 

nika oddziału 

— Czy nie zbytnia gorliwość w  oszczę- 
dzania? Wczoraj byłem na stacji przed przyj- 

ściem pociągów osobowych ze Stołpców i Łu- 

nińca. już bileter wypuścił ludzi na peron, już 

ludzie tłoczą się, by stanąć bliżej do pociągu, 
policjant napróżno krzyczy, nie może dać sobie 

rady, a na stacji ciemności egipskie. Okazuje 
się, że światło zapala się w ostatniej chwili, 

tj. gdy pociąg wjeżdża na stację. 

Czy nie jest to już przesada 

dzaniu? 

RAŁAhkó kk ADA ŁAKADDA DAK A DAADAŁAAANADDARAADANE 

„PŁYTY GRAMOFONUWE, 

„ODEON“ 
stoją ua najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temn zdobyły s ęslae 
uznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
mOLEON' z dziedziny mnzy ki lekkiej i po- 
ważnej do nsabyci: w największym wyborze 

w tirmie „UNIWERSĄL' ui. Wielka 9. 
Wielki wybór patełtonów. 

w OSZCZĘ- 
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— Zwyciezca 
godzinami. — „Rzeczywiście dzielty z niego 
сшор !° — pomyślał Chan. 

Chan skończył czytanie i rzekł zamyślony. 
— Kashimo, ten człowiek — Ross bardzo 

mnie intryguje. Co myślisz o Rossie? Zawsze 
ma swoje ahbi — nigdy nie było najmniejszej 
poszlaki przeciw niemu — aż dotąd. Tak, Kas 
himo, musimy najpierw rozpatrzeć sprawę Mr. 
Rossa. 

Zamilkł. Teraz dopiero usłyszał głośne 
chrapanie, dolatujace z sąsiedniego łóżka — 
była to jedyna odpowiedź na jego zapytania. 
Charlie spojrzał na zegarek: było już po pół- 
nocy. Rozpoczął czytać od początku. Minęła 

już druga po północy, gdy wreszcie zgasił świa 
tło. Ale, mimo zmęczenia, nie mógł zasnąć. Le- 
żał długo, uiadając sobie plany. 

O wpół do ósmej Chan zbudził gwałtownie 
swego towarzysza. Kashimo błądził jeszcze 
wśród chmur i musiał być stopniowo ściąga- 

ny na ziemię i uwiadomiony o nowych obo- 
wiązkach, które miał objąć. Gdy wreszcie upo- 
rał się ze swą niezbyt skomplikowana toaletą, 

'Chan opowiedział mu treściwie, na czem ma 
polegać jego rola i o eo chodziło w poszuki- 
waniach. Głównie miał on poszukać wśród rze- 
czy należących do „partji Loftona'* kluczyka 
z cyframi 3260. Mógł go znaleźć, jeżeli ów klu 
czyk nie leżał gdzieś na dnie Pacyfiku. W każ 

dym razie należało szukać. Japończyk kiwał 
głowa, co niekoniecznie miało oznaczać, że po- 
jął słowa Chana. Punktualnie o ósmej zjawił 
się przed głównym stewardem | 

— Pamiętaj tylko, Kashimo, — tłomaczył 
na pożegnanie Chan, że zbytni pośpiech może 

mieć fatalne skutki. — Obliez się z czasem i 
rób tylko to, eo uprzednio obmyślisz. Od tej 

Wydawca: Stawisiaw Mackiewicz 

  

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DZIKA DZIEWCZYNA'* — „CASINO'' 

Klara Bow przypomina się publiczności. 
Miała parę lat temu szalone powodzenie w 
Ameryce. Trafiła do gustu yaukesom dzięki 

swej ekscentryczności. Była poprostu mówiac 

narwana. Nietylko na filmie, ale i w'życiu. 
Gdy jednak wybryki rudowłosej Klarci przy- 

bierać zaczęły cechy skandalu, skorzystała z 

tego konkurencja i dokumentnie „ubrała'* 

gwiazdkę, nie szezędząc plotek, kalumnij i 
oszczerstwa. Awantura, gwałt, ale nazwisko 
Klary Bow na dłuższy czas zeszło z afiszów. 
Dopiero teraz wypływa znów. Ponoć. miss 
Bow ustatkowała się. 

Fabuła „Dzikiej dziewczyny** jest ponie 

kąd biografią: Klary Bow. Ekstrawagancje i 

awantury, jakie wyezynia „dzika dziewczyna” * 
mimowoli nsuwają porównanie z rzeczywisto- 
ścią.  Burzl temperament nie daje jednak 
szczęścia „dzikiej dziewczynie'*. Tłucze ona 

lustra, talerze, nosy swoich bliźnich i wszyst 

ko, co trafi pod rękę, ale wciąż tęskni do lep- 
Szego życia, wciąż szuka siebie. Jest nieszczę 

robi nieprawdopodobnv 
uszczęśliwia _ bohaterkę 

domością, że ma w sobie krew indyjskie- 
go wodza. Happy-end tak samo mógłby być 
każdy inny z równym pożytkiem dła bohater- 

ki. Ostatecznie dobre i to, że widz może so- 

bie wytłumaczyć skąd w „dzikiej  dziewezy- 
nie““ taka inklinacja do rzucania talerzami. 

Dźwięk słaby, djalogi niewyraźne. Klara 

Bow poza pikanterją i temperamentem wy- 

kazuje dobrą. szkołę aktorską. 
Dodatki liczne (osiem!) urozmaicone i 

ciekawe. Tad. C. 

SOBOTA, DNIA 16 GRUDNIA 1933 ROKU. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka 
dziennik poranny, muzyka, chwiłka gosp. do 

mowego, 11.40: Przeglad prasy, 11.50: Muzy- 

ka z płyt (WLN) 11.57 -— 13.00: Czas, muzy 
ka, dziennik poł., komunikat meteor., muzyka. 
15.20: Program dzienny. 15.25: Wiadomości 
o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Chwil- 

ka strzelecka 15.50: Muzyka organowa (piy- 
ty) 16.00: Audycja dla chorych: 1) Pogadan 
ka, 2) muzyka,. 16.40: Lekcja francuskiego. 
16.55: Koncert. 17.50: Program na niedzielę. 
i rozmaitości. 18.00: Informacyjny kurs obro 
ny przeciwgazowej. 18.20: Muzyka ludowa. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.15: Codz. vdeinek 
pow. 19.25: Kwadr. poetycki 19.40: Sport. 
19.45: Rozmait. 19.47: Dziennik wiecz. 20.00: 
Godzina życzeń (płyty). 21.00 Skrzynka tech- 

    

  

    

    

   

niezna 21.20: Koncert chopinowski. 22.0:: Si- 
ły niszczące i twóreze na Ziemi — odczyt. 
22.15: Muzyka taneczna. 23.00: Komunikat 
meteor.. 23.05: Muzyka tan. 

NIEDZIELA, dnia 17 grudnia 1933. 

9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 
por., Muzyka, Chwiłka gosp. dom. 10,05 Trans 
misja nabożeństwa, 11,57 Czas, 12,05 Program 

dzienny, 12,10 Kom. meteor. 12,15 Poranek 
symfoniczny. 13,00 Odczyt, 13,15 d. c. poranku 
14,00 "Transm meczu bokserskiego, 14,30 Au- 

dycja dla wszystkich, 15,00 „Znaczenie wapna 
w glebie" odczyt. 15,20 Muzyka, 15,45 „Kuch- 

nia dziecięca" pogad. 16,00 Audycja dla dzieci, 
16,30 Utwory Cezarego Francka (płyty), 16,45 
Kwadr. liter. 17,00 „Pieczenie ciasta świątecz- 

nego“ pogad. 17, 15, Audycja ludowa. 18,00 Sła 
chowisko, 18,40 Nowe płyty muzyki tanecznej. 
19,00 „W šwietle rampy“ nowości teatr. 19,15 
Codz. odc. pow. 19,25 Rozmaitości, 19,30 Ra- 
djotygodnik dla młodz. 19,45 Program na po- 
niedziałek, 19,50 Muzyka lekka, 20,50 Dziennik 
wieczorny, 21,00 Odczyt aktualny, 21,15 We- 
soła fala lwowska, 22,15 Wiad. sport. 22,25 
Muzyka taneczna, 23,00 Komunikat meteor., 
23,05 Muzyka taneczna. 

Giełda warszawska 
Z dnia kj grudnia 1933 roku 

Belgja 123.73 124,04 — 123.42 
Hołandja 357,85 — 358,75 — 356,95 
Paryż 29.07 — 29.21 — 28,93 
Nowy York czek 5.64 5,67 5,61 
Nowy York 5.66 — 5.69 — 5,03 
Paryż 34,87 — 34,96 — 34.78 
Paryż 26.44 — 26.50 — 26,38 
Stokholn 150.00 — 150.75 149,25 
Szwajcarja 172.15 — 172.58 — 171.72 
Włochy 46,65 46,77 46.53 

Berlin w obr. niedł. 212.40 Tend. niejed 
nolita. 

Dolar w obr. pryw. 5.63 
Rubel złoty 4,67 i pół 

KAIEA GTI DK TRNSSIS 

chwili jesteś posługaczem i gdybyśmy się spot 
kali, nie znamy się wcale. Rozmawiać możemy, 
przy,zachowaniu wszełkich ostrożności, w mo- 
jej kajucie. 1aź już, i życzę ci powodzienia! 

Chan stał chwilę przy okienku, patrząc 
na, roześmiane pod słońca promieniami, morze, 
z przyjemnością oddychał Świeżen powie 

trzem morskiem. Jest coś wzmacniającego w 

nastroju, który przynosi pierwszy ranek na 
okręcie: zimny spokój, oderwanie od kłopotów 
„laądowych““, 

Uczucie dobrobytu i nadziei ogarnęło Cha 
na. Dzień był taki piękny, że patrzyło się w 
przyszłość radośnie. 

W czasie gdy golił się, zapukano do drzwi 
i chłopak podał depeszę od szefa. 

„Operacja Duffa odbyła się szczęśliwie. 

Szczere kondolencje z powodu Kashimo**. 

Charlie roześmiał się. To była radosna no- 
wina, dotycząca Duffa. W wesołym nastroju, 
wyszedł na pokład by rozpocząć akcję. Pier- 
wszą osobą, którą spotkał, była Pamela Pot- 
ter, spacerująca w towarzystwie Marka Ken- 
nawaya. Dziewczyna zatrzymała się, zaskoczo- 
na: 

— Mr. Chan, — krzyknęła, —'eo pan tu: 
robi? 

Charlie skłonił się bardzo nisko. 
— Zachwycam się cudownym 

Pani, zdaje się, robi to samo! 
— Ale nie miałam pojęcia, że pan jedzie 

z nami!, i 
—Ja sam nie wiedziałem o tem do póź- 

nej godziny wczorajszego wieczoru. Widzi pa- 
ni we mnie zupełnie niegodnego zastępcę In- 
spektora Duffa. 

Oczy jej rozszerzyły się z przestrachu. 
— On... ale pan chyba nie chce powie- 

dzieć, że on też... 

— Niech się pani nie przeraża. Na szezę- 
ście zraniono go tylko. 

(D. C. N.) 

vankiem. 

  

     Nr. 19-26 Art, 2571-14 
Nie pozwėlcie chodzić dzieciom boso w 

i i 

  

Nr. 23-26 Art. 2861-31 
W niepogody d'a dzieci ciepłe śniegowce. 
Nr. 27-34 Zl. 4.50 

  

Nr. 27-34 Art. 3052-10 
Ciepłe filcowe buciki na skórzanej podesz- 

  

Nr. 23-26 Art. 9891-93 
GENERAŁKI na mróz, deszcze i błota. — Do 
generałek wełniane SYBIRKI ZŁ. 1170, 2.-, 2.50 
Nr. 27-34 Zl. 7.-, Nr. 35-38 Zł, 9.-.   
  

Po pracy wypoczywajcie w naszych ciepłych 

Całogumowe 

6.- 

OKAZJA SEZONU : czółenko na słupkowym 
obcasie : 

NASZE " CIEPŁE NARODÓWKI — 

Art. 7225-16 

wygodnych papuciach. Nr. 27-34 ZI, 3.-. 

Art, 1885-01 
niepogody. śniegowce w 

     

    
Art, 1345-03 

prunelowe Zł. 6.-, aksamitne Zł, 7,- 

Art. 1055-10   

Nr. 39-42 
Wygodne domowe pantofle na skórzanej 
podeszwie, Nr. 43-45 Zł. 6.-. 

DLA 

      

   
    

    

MELTONKI na mrozy i niepogody. — 

Nasze DYRGMAŃI - kombinacja obuwia 
i getr. — 

  

    
    

   

PANÓW: 

   

  

Art. 7255-15 

Art. 

  
Art. 3057-00 

Art. 9675-00 

  

„ES 
Premjera! UWAGA! Film, który entuzjazmuje cały Świat 

KAPITAN DREYFUS 
arcydzieło, 

słyn. szpiegowskiej afery 
we Francji. 

osnute ua tle 

— W rol. główm. 
naiwyb. artyści europ. Koncert gry, niespot. w żadnym filmie. Każdy pow, widzieć. Nadpr.: Atrakcje | 

  

„IU 
Nad program: Wobec kolos. 

Dziś! P erwsza rewelacyjna 
kreacja 33 34 r. wielkiej artystki 

„DZIKA DZIEWCZYN 
zainteresowania dodatkami wyświetlamy 8 krótkometr. filniów | 

CLARA B0w '" i czarującej iuayjsniej 
dzi: usui w 6 

  

  

Dziś 
w kinie 

МИ zz 
GIEŁDA "GIEŁDA ZBOZOWO-TOWAROWA 

I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 15 grudnia 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

  

  

Żyto I stand. 15,90 
Żyto II stand. 14,90 
Mąka pszenna 0000 A luks. 33,375—33,50 
Mąka żytnia 55 proc. 24,50—25— 

Mąka żytnia 65 proc. 20—21.— 

Mąka razowa 17,50 

Kasza gryczana 1-1 palona 41 — 
Kasza gryczana 1-2 pałona 39— 

Kasza perłowa Nr. 3 30.—. 

Kasza owsiana 43.— 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 21.— 
Jęczmień .na kaszę zbierany  14,50—15— 

Owies stand. 13,50—14.— 

Owies zadeszczony 12—12.50 

Gryka zbierana 18,50—19.— 
Ziemniaki jadalne 6—7.— 

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

Kasza gryczana 1-1 biała 40.— 

Kasza perłowa Nr. 2 (pęcak) 24,50 
Pozostałe ceny bez zmian. 

CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 

w dniu 15 grudnia 1933. 

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 I kg. złotych: 

Nowogródzki hurt 2,10 — detal 2,40 

Lechickii hurt 1,90 — detal 2,10 
Litewski hurt 1,70 — detal 2,00 

JAJA za kopę (60 sztuk) złotych: 

Nr. 1 7,80 — Nr. 2 7,20 — Nr. 3 660 
JAJA za sztukę groszy: 

„Nr. 1 14 — Nr. 2 13 

    

_POPIERAJCIE L. 8. PPI 

Na program: atrakcje dźwiękowe. 
seansów punktualnia: 4 si 8 1 10.15.— . 

te 

Winsa BURJAK 
Uprarza się © przybvcie na peczątki 

LA ZO DOZW( LONE 
jest dbrze og zans 

Łyżwy 
największy wybór i najtaniej 

w firmie 

$. H. KULESZA 
WILN", ZAMK WA 3 

  

  
  

  

Już czas pomyśleć 

o ogłoszeniach świątecznych 
Ogłoszenie do „SŁOWA i innych pism — 
przyjmuje na bardzo dogodnych warunkach 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.           

  

    

Kupno 
i SPRZEDAŻ 

TEWFOTEWYTOWOWE ZY. 

Najlepszy miód 
leczniczy lipowy jasny) * 
pocenie konkurencyjnej 

poleca Wł.Czerwiń:k , 
Wil ń ka 42 Vis-a Vis 
placu Orzeszkowej. 0 

 GODARÓRAAANAARANN 

Lokale 
HPTETPTWEGYTENWPĘ 

1—2 pokoje 
umeblowane słoneczne 
do wynsjęcia dia kulł- 

— 1 — wa turslnej osoby. — ul, 
DOKTOR Dąbrowskiego 12 m, 3 

Blumowicz - > uszkania 
Choroby skórne, wene- czteropokojowe Zz ła- 
ryczne i moczopłciowe. zieskami ciepłe, bardzo 
WIELKA 21 — tel. 921 słoneczne do wynsjęcia 

od 9—1 i 3—8 Komorne ląsnie z po- 
W. Z. P. 23. datksmi 115 i 125 zł, 

— — — — m — — Wiwniskiego 6. 
— — — — — — — 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

WILEŃSKA 34. 
Od 56 — 7 wiecs. 
  

    

jako CHLE 

  

  

Potrzebne 
ewentu:lnie od zaraz 

5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
Sache, słoneczne, cie” 
płe, z wszelkiemi vy- 
£ dami, przy spokojnej 

ulicy śródmieścia. 
Zgłoszenia przyjmuje 
Administracja „Siowa* 
pod W. M. 

MADA NA 

PorzyKUJE 
PRACY 

Buchaiter 
dokładnie obeznsny x 
rachnnkowošcią — ргле- 
mysłową, rolną, kn: 
piecką, samorządową i 
państwową, pizysięgiy 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wieczo- 
rową w Wilsie. Prze- 
prowadza rewizjeDil n- 
sów i rachuvkowošci 

“ Zgloszenis do Admini 
st scji „Stowa“ — pod 
„Rzeczoznawca* czenice za d 

STAKOW 
w klasycznej KOMEDJI GOGOLA 

e 
ROLNIK | 

w starszym wieka z | 
dłag letnią praktyką i 
szk łą ukoń zouą rel- 
niczą, znajdujący sięw | 
krytycznych wa ankach | 
materjslaych, szuka ja- | 
kiegckolwiek miejsca | 
na wsiza nujskr=mniej- | 
szą ordynarję. Łaskawe | 
oterty proszę składać 
do redskcji pob„Kzyty- 
czny rolnik* 

l Młoda osoba 
z ukończonem  śred- 
niew wykształceniem £ 
szkołą ZWŁ | 
mie wszelką possóę 
dzieci. Może pizygete- | 
wać do szkoły — umie | 
dobrze szyć i haftewać 
Łaskawe oferty de Ad- | 
ARE: „Slowa“ sub 

Lekcie 
BEGG WZDŁU 

    
      

  

| 
Na Kursy Krefa 

i szycia przyjmję we 
LA 

Nauka 
Wy:howawczyni m 5 —1IL 

AEEGOROTAKC, wyjedzie do starszych 
d.ieci, lnb w mieście, 
Swiad'ctwa b dobre — 
Referencje s*lidne, — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Słowa* pod „Wycho- 
wawczyni* 

  

Inteligentny 
rzidca kilkoletnią 
PROKISKĄ rolną i ze 
skończ. sztołą posza- 
koje posady w majątku 
jako rządca, również 
może prowadzić książki 
gosp darsta rolnego. — 
Eseniuslnie zna się 
dobrze w ieśnictwie. — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 
Wilno. 
— — — — mam oi a 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńzik 

przyjmuje wszelką re- 
botę w zakres kapelu= > 
sznictwa wchodzącą, — ` 
Wykonuje tanie i ele- 
gancko. Wielka 3 m.16 
— — — — „ е 

Uczeń 
ostatniego kursu Szkoły 
Zawodowej pozbawiony 
wszeluich środków pre- 

2 o z mate 
a opł.tę czesnego. — 

Oliary dla KO Pay 
muje Admin. „Słowa” 
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