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Hańbiąca Litwe ustawa Projekt reiormy konsfyfucji 
Obrady Komisji Kenstytucyjnej Sejmu W publicystyce sę tematy aktualne poli- 

tyczne, obojętne, mniej lub więcej ważne, 21- 
bo sensacyjne. Bywają jednak tematy prz, 

kre, drażliwe, lub zgoła takie, o których nie- 
podobna pisać spokojnie i rozważać je na 
zimno. Wywołują odruch  zniecierpliwienia, 
ezasami uczucie głębokiej przykrości. 

Często piszące o sprawie wileńskiej, lub 
stosunkach polsko-litewskich, nie możemy się 
w Wiłnie zdobyć na chłodną rozwagę. To 

prawda. Może zbyt bezpośrednio odczuwamy 
ie sprawy, temniemniej przyznać musimy, iż 
rozumiemy je głęboke i naszem naturalnem 

prawem jest zabieranie w tej materji głosu. 
Ale bywa, że uczucie goryczy przeważa w nie- 

których wypadkach nad możliwością roztrzą- 

   

sania rozumowanego. Wtedy piszemy nie z 
mózgu, a z serca. 

Myliłby się ten, kto osądza w czambuł, 
12 na dzisiejszej Litwie Kowieńskiej nie po- 
została żadna nić łącząca ja z dawną Litwą 
historyczną, prócz godła państwowego. Wi- 
a. tam odruchy piękne i blizkie nam 

ji. Przykładów możnaby 
zyć szereg. Czasem się, zdaje, że ot 

lada. chwila znajdziemy coraz więcej wyrazów 
we wspólnym. słowniku. I znów nagle, jak lo- 

dowata nawałnica spada wieść z Kowna, któ- 
ra ostudza wszelki zapał. 

W zaraniu niepodległości Republiki Litew - 
skiej dokonano tam reformy rolnej, która zni- 
szezyła stan szlachecki, ezyli element stano- 
wiący rdzeń i istotę państwowości litewskiej 
w ciągu wielowiekowej jej historji. Reforma 
rolna dokonana została pod pretekstem zni- 
szezenia -polskiego stanu posiadania. Była wiel 
kim błędem zarówno taktycznym, jak gospo- 

darezym i politycznym. Ze szezerą zadością 
ieogliśmy stwierdzić, iż po przewrocie, grud- 
niowym w Kownie dały się tam coraz częś- 
ściej słyszeć głosy krytykujące ostro reformę 
rolną. Szereg wybitnych działaczy i publi- 
<ystów litewskich przyznało błędność tego kro 
ka. Rząd prawicowy tąutininków wyróżnił się 
nawet pozytywnemi posunięciami, w kierunku 
choć częściowego naprawienia reformy  rol- 
nej, o ezem swojego czasu wspominaliśmy nie- 
jednokrotnie. Prócz tego byliśmy w stanie za- 
fTiksowač inne jeszcze objawy i zdawało się, 
że na Litwie przejrzewa wreszcie teza, iż nie 
wołno burzyć fundamentów gmachu, który się 

„sbeo choć częściowo restytnować w jego daw- 
nej okazałości. Bo ezemże są w rezultacie 
pretensje Ftewskie do terytorjów o ludności 
etniezno nielitewskiej, jeżeli nie próbą budowa 
nia na historycznej przeszłości. 

Tak się zdawało... Tymczasem od dłuższe- 
go czasu notowaliśmy pogłoski, krążące w pi* 
smach kowieńskich, które napawały nas niepo 
kojem, a które niestety przybrały formy real- 
ne. Chodzi 0 nową reformę, nie rolną, ale 

jakże donioślejszą, z punktu widzenia inten- 
eji projektodawców. Pisze prorządowy „Tri- 
mitas““, że tę reformę porównać można do re- 
formy rolnej. 

Krótko mówiąc chodzi o „reformę  na- 
zwisk** na Litwie, o ustawę litewszezenia na- 
zwisk o brzmieniu słowiańskiem, o odsłowiań- 
szezenie nazwisk Litwinów. 

Można ją, jak: chce „Trimitas'* porównać 

do reformy rolnej, ale intencję wyraźnie idą 
o wiele dalej. — Reforma rolna. dokonana z0- 
stała ze względów politycznych, w celu zer- 
wania z polskością Litwy, reforma nazwisk 
dokonywuje się ze względów ideowych w ce- 
la zerwania ze słowiańszczyzną Litwy, czyli 
idzie po linji przekreślenia ostatecznego ti- 
zjonomji Litwy historycznej, nietylko zatem 
tej, pozostające w ostatnich stuleciach pod 
wpływem Polski, ale nawet i tej, w poprzed 
„ich wiekach, Litwy Olgierda, Litwy Witołda. 

Czem uzasadniają w Kownie. nową usta- 
wę o „odsłowiańszczenia nazwisk'*? Tenże 
wspomniany „Trimitąs'* pisze: 

„Jak wykazują: dokumenty histo 
ryezme, nazwiska litewskie do XViI 
wieku były wyłącznie niemal bez koń 
cówek słowiańskich: auskas, auskis, 
iókas,  iekis, awiezins,  ewiezius, 
eckas, od których nazwiska. litewskie 
obecnie się pstrzą. Nazwiska litew- 
skie były najczęściej słowiańszczone 
bez zgody ich właścicieli. Zresztą 
czasem sami właściciele ze względów 
materjałnych i innych dodawali do 
swych mazwisk końcówki słowiań- 
skie. To wszystko  wyrządziło Naro- 
dowi litewskiemu wielką krzywdę. 

Słowiańskie końcówki nazwisk li- 
tewskich wywierają całkiem _ niesłu- 

szne wrażenie o Litwinach  zagra- 

nicą, potwierdzając, jakgdyby rozpu- 
szezane przez wrogów Litwy fałsze, 

że Litwinów na Litwie niema. 

Otrząśnięcie się ze słowiańskich 

©. mazwisk będzie otrząśnięciem się 
jeszcze jednej haniebnej pozostato- 
Ści słowiańskiej i przywróceniem 
Narodowi litewskiema pierwotnego 
czystego charakteru. Pod tym wzglę- 

den reforma nazwisk całkiem słusz- 
nię porównywana jest z reformą rol 
ną, 

Urzędowy organ „Lietuvos Ai w ten 

sposób charakteryzuje konieczność „odsłowiań 

szezenia'* nazwisk litewskich: 
„W dyskusjach eo do odlitewszcze 

ai nazwisk wyrażano m. in. opinje, 

że takie czy inne nazwisko jest spra- 

wą wyłącznie osobistą. Jednak spra- 
wa odsłowiańszczenianazwisk nie jest 

ani sprawą osobistą, ani błahą, jak 

M to się niektórym wydaje. Zesłowiań- 

ik szezone nazwiska litewskie świadczą 

r o dawnej słabości narodowej Litwi- 

1 nów i procesie gnicia, jaki się w ło- 

      

ść 

nie społeczeństwa litewskiego był roz 
począł. Obecnie społeczeństwo litew 
skie powraca do zdrowia. Należy 
przeto dopomóc mu w tem przez do- 
konanie operacji i odżegnanie się 

od wewnętrznej zależności od ob- 
cych naleciałości. Odsłowiańszezenie 
nazwisk musi nosić charakter dynami 
czny, rewolucyjny, przymusowy. Osła 
wiańszczenie potrzebne jest nie po- 
szęzególnym osobom, a całemu Naro- 
dowi. Jednostki powinne się na to 
zgodzić''. 

Jak dalece posunęły się prace w tym kie- 
runku, dowiadujemy się z urzędowego komuni 
katu, który brzmi: 

„2 listopada minister spraw wewn. 
płk. Rustejka przyjął komisję litew- 
szczenia nazwisk w składzie prof. 
Balezykonisa, naczelnego redaktora 
„Liet. Aidas'* p. J. Szejniusa i de- 
senta A. Salisa. Minister wysłuchał 
sprawozdania komisji o zasadach li- 
tewszczemia nazwisk i dokonanej 
przez nią pracy. Minister bardzo się 
interesuje kwestją litewszczenia — па- 
zwisk i sprawę tę 

Członkowie . komi 

nadesłane ze wszystkich powiatów 
nazwiska, których liczba dochodzi do 
300 tys. Obeenie nazwiska są spraw- 
dzane według poszczególnych powia- 
tów. Nazwiska, nadesłane z powia- 
tów olickiego i marjampolskiego, zo- 

stały już sprawdzone. 

    

Sprawa jest nadto wyraźna, nie wymaga- 
jąca większych cytat. Rozumiemy o eo cho- 
dzi projektodaweom. Nam ze swej strony 
ńie chodzi również o poszezególną zmianę na- 
zwiska. Być może istotnie dzieci poniektó- 
rych chłopów, wyrastające na intelizentów za- 
wodowych zrywały z włościańskiem nazwi- 

skiem ojeów, dodając doń końcówkę o brzmie 
niu polskiem, lub rosyjskiem. Nam chodzi o 
zasądę, o hasło: „odsłowiańszczyć'' ! 

Ma rację „Lietuvos Aidas““, że „sprawa 
odsłowiańszczenia nazwisk nie jest ani spra- 

wą osobistą, ani sprawą błahą''. Dotyczy nas 
wszystkich i zabieramy również w tej dyskū- 
sji głos, jakożeśmy się w Wilnie nigdy nie 
wyrzekli „„prawa mieszania w wewnętrzne 

sprawy Litwy““. Na tyle łączą nas zawsze 
wspólne więzy, a wspólne więzy histerji prze- 
dewszystkiem. 

Jakto, pisze „Trimitas''?... „bedzie 
otrząśnięciem się z jeszcze jednej haniebnej 

pozostałości słowiańskiej''.. Nie możemy w 
tem miejsen dyskutować spokojnie. Musimy 

krzyknąć: haniebne słowa! — Więc zdaniem 
„Trimitasu'* cała słowiańska przeszłość  Li- 
twy, to hańba? Potężne państwo Gedymina, 
Olgierda, Witolda, państwo o wybitnej struk- 
turze słowiańskiej — to ma być hańbą? To 
ma świadczyć o „procesie gnicia'*, o któreui 
wspomina rządowy „Lietuvos Aidas'' ?! 

    

Litwa w pojęciu dzisiejszego terytorjum 
etnograficznego istniała tylkó w czasach przed 
historycznych. Odkąd zaś sięga historja, już 
Gedymin był pierwszym księciem, który na- 
dał jej charakter słowiański, rozszerzając pod- 
boje na ziemie ruskic. Następnie Kiejstut był 

ostatnim księciem pogańskiej, etnograficznie 

litewskiej Żmudzi, odpowiadającej mniej wię- 

<cej obecnemu terytorjum Republiki. Ale już 

za jego czasów państwo litewskie było pań- 

stwem słowiańskiem, dlatego to dokonany zo- 

stał podział władzy pomiędzy Kiejstuta i Ol- 
gierda. Po ich śmierci Witold zerwał ostatecz 
nie z wpływami etnograficznie  litewskemi, 
przebudowując Litwę na nowych podstawach, umuzwwaasane 
opierając rację stanu na ziemiach  słowiań- 
skich, zarówno w języku urzędowym, zwycza- 
jach, religii używając wyłacznie wzorów sło- 

wiańskich. Cytowaliśmy ongiś, z okazji 500- 

lecia Wielkiego Księcia, znamienny fakt histo 

ryczny, że Witold właśnie był tym krwawym 
pogromcą powstania pogańskiego na Żmudzi. 
Po raz ostatni wtedy element etnografieznie 
litewski porwał za broń, aby narzucić pań- 
stwu swój wpływ i swoją wolę. Był jaż je- 
dnak tylko znikomą cząstką tego państwa, 

zbyt słabą w morzu wielkiej słówiaiskiej Li- 

twy. — Odtąd elementem państwotwórezyra 

na Litwie był, na długo jeszeze przed wpływa- 
mi polskiemi, stan bojarów litewskich, prze- 

kształconych następnie na szlachtę, w myśl 
wzorów polskich. \ у 

'Szlachcie po litewsku i — bajoras. 
Czy stowo bajoras nie jest pochodzenia — 5- 
wiańskiego? Czy ten jeździec zbrojny Pogo- 
ni nie należał by również do stanu „bajo- 
ras'* 7! 

Być może dajemy się trochę unieść gory- 
czy, jaka nam serce zalewa, skoro powiemy, 
że ustawa o „odsłowiańszezeniu**  przymuso- 

wem nazwisk'* jest ustawą. hańbiącą. 

żadne z dotychczasowych posunięć kowień 

skich nie szło tak dalece w kierunku zerwania 

i przekreślenia własnych aspiracyj państwo- 

wych i tradyeyj historyt cznych. Odtąd na са- 

łem terytorjum b. Wielkiego Księstwa Litew- 

skiego nie będzie już Litwinów. o ile nazwisko 

ich nie zostało przesiane przez komisję mini 

stra spraw wewnętrznych pułkownika Ru 

stejkisa. Nikt nie będzie miał prawa nazwać 

się Litwinem na całem terytorjum od Połągi 

po Dniepr, o ile końcówka nazwiska jego nie 
brzmi po litewsku. Wszyscy inni, wszyscy in- 
ni absolutnie, to obey element słowiański, 
„Świadectwo hańby'* Litwy“... 

To jest źle pomyśłane. O wiele, wiele go- 

rzej jest z temi nazwiskami, niż zmiana na- 
zwy Radoszkowicże, na Radoszkowiec. m. 

WARSZAWA PAT. — Wczoraj o godzi- 
nie 12,20 rozpoczęły się obrady komisji konsty- 
tucyjnej Sejmu. Na porządku dziennym był re- 
ferat posła Cara o projekcie reiormy konstytu- 
cji. Przewodniczący poseł Makowski otwierając 
posiedzenie zakomunikował, że po zakończeniu 
dyksusji nad referatami częściowymi, dotyczą- 
da 18-tu działów konstytucji, co * wypełniło 
całą poprzednią sesję, komisja uprosiła referen- 
ta generalnego, wicemarszałka Cara, ażeby wy- 
sunięte tezy i materjały połączył w jednolity 
projekt. 

ENDECY PRÓBUJĄ UTRUDNIAĆ DYSKUSJĘ. 

Poseł WINIARSKI (Str. Nar.) zabiera głos 
w sprawie formalnej j oświadcza: Sforniułowa- 
nie tez jest sprawą wewnętrzną stronnictw, re- 
prezentowanych w sejmie, regulamin w art. 69 
przewiduje, że dyskusja w komisjach toczyć się 
może jedynie nad konkretnymi projektami, prze 
kazanymi komisjom przez sejm. Nad tezami 
komisje dyskutować nie mogą. W tych waran- 
kach kłub nasz nie widzi powodu do zmiany 
swego dotychczasowego stanowiska wobec 
prac komisji konstytucyjnej. 

Poseł CAR wnosi © przejście do porządku 
nad oświadczeniem posła. Winiarskiego. Prze- 
wodniczący Makowski nie przyjmuje oświad- 
czenia posła Winiarskiego do wiadomości, gdyž 
nie dotyczy ono, ani porządku dziennego, ani 
spraw formalnych. Poseł Winiarski protestuje, 
uważając, że jest to niezgodne z regulaminem. 
Przewodniczący poseł Makowski wyczerpuje 
kwestję przypomnieniem, że wniosek w Spra- 
wie zmiany konstytucji jest uchwalony przez 
sejm, przekazany komisji i od roku komisja pra- 
cuje nad nim, ustaliwszy zgodnie z regulami- 
nem system tej pracy. Dzisejsze obrady są tyl- 
ko dałszym ciągiem poprzednich. 

Zwracając się do opozycji, poseł Makow- 
ski mówi: Panowie nie braliście w nich udzia- 
łu, a dziś oświadczacie, że i dalej brać nie bę- 
dziecie. Oświadczenie to nie ma żadnego zna- 
czenia wiążącego, gdyż może być w każdej 
chwili odwołane i wobec tego nie przyjmuję 
go do wiadomości. 

OWOC DWULETNICH PRAC. 

Referent generalny poseł Car mówi: Kiedy 
projekt BBWR wpłynął do laski marszałkow- 
skiej dnia 17. marca 1931 roku i przekazany -20- 
stał komisji konstytucyjnej, na tej komisji, jako 
reierent generałny zarysowałem ogólny szkic 
naszych zamierzeń i nakreśliłem metody naszych 
prac. Zaproponowałem podział całego materja- 
łu konstytucyjnego na 18 zagadnień, z których 
każde miało osobnego reierenta W toku prac 
komisji wygłoszone były referaty, zakończone 
tezami. Zgodnie z moją propozycją, tez nara- 
zie nie głosowano, gdyż zachodziła potrzeba 
uzgodnienia ich po wyczerpaniu całego mater- 

BR podstawie tych tez reierent generalny 
miał przedłożyć całokształt, Obecnie wywiązu- 

ję się z tego obowiązku i przedkładam tezy, 0- 
parte na materjale, który zdobyłem w czasie 
dwiuiletniej naszej pracy. Czas, jaki upłynął od 
ostatniego posiedzenia komisji konstytucyjnej 
do dzisiejszego, nie był e zmarnowa- 

my. Mam już gotowy projekt konstytucji, ale 
obecnie go panom nie przede- 
ik z tego normalnego powodu, że 
chciałem lojałnie wykonać naszą uchwałę, a 
powtóre z tego merytorycznego względu, że 
materjały te będą obszerne i przed dyskutowa- 

niem zredagowanego projektu, trzeba uzgodnić 
zasadnicze punkty widzenia. 

Niepodobna równocześnie dyskutować nad 
formą i treścią. Chciałbym pozatem zaapełować 
do panów, ażeby nie przywiązywali zbytniej 
wagi do strony redakcyjnej tez, gdyż chodzi- 
łoby mi narazie o zawarcie w nich tylko pe- 
wnej myśli, Są niektóre tezy wcale nie wciąg- 
nięte do tekstu konstytucji. Kwestję zaś osta- 
tecznego sformułowania odłożyłem do ostatecz- 

  

nego projektu. Uzasadnienie tez znajdą pano- 
wie osobno. 

STOSUNEK OBYWATELA DO PAŃSTWA. 

Obecnie pragnę dołączyć dwie uwagi na- 
tury ogólnej: najważniejszem zagadnieniem ma 
terjałów konstytucyjnych jest stosunek obywa- 
tela do państwa, 

Cala historja rozwoju prawa publicznego 
może być przedstawiona w formie linji, gdzie 
na jednym biegunie będzie wołność obywatela, 
a na drugim absolutyzm władzy. Wszelkie п- 
stroje znajdują się w jakimś punkcie tej e 
Nasz projekt znajduje się może pośrodku. U. 

wažam, že nie można wyobrazić sobie państwa 
bez obywatela, ale z drugiej strony nie można 
sobie wyobrazić człowieka, który mógłby ist- 
nieć poza państwem. 

Naszem dążeniem jest zespołenie obywa- 
tela z państwem i określenie państwa, jako do- 
bra współnego, jako rzeczy, należącej do ©g6- 
ja obywateli, 

HARMONJA WŁADZ . 

Drugie zagadnienie dotyczy pewnej harm0- 
nji władzy. Nasza „konstytucja marcowa ma tę 
kardynalną wadę, że nie zapewnia tej harmonii. 
Nie moga istnieć te władze bez konfliktu i nie- 
mia ustalonej nietody załatwiania tych konilik- 
tów. 

Myśmy musieli dlatego stworzyć czynnik, 
łączący, a jest nim Prezydent Rzeczypospolitej. 
W tym cełu jego stanowisko musi być nadrzęd- 
ne, ale nie w sensie uprawnień absołutystycz- 
nych, lecz w tem znaczeniu, ażeby mógł stać 
się czynnikiem łączącym i rozstrzygającym. To 
zmusiło nas do odstąpienia od teorji Montes- 
kjasza w tem ujęciu, jakie znałazła ońa w prak- 
fyce, gdzie została wynaturzona, mianowicie 
doprowadziła ona do naruszenia równowagi 
władz, gdyż władza ustawodawcza otrzymała 
stanowisko dominujące. Otóż prowadząc walkę 
z parla: jem w tej formie, jaka się u- 
staliła w ostatnich dziesiątkach lat, nie prowa- 
dzimy wałki z parlamentem i nie chcemy poni- 
żać sejmu. 

Pozostawiamy 5-cio przymiotnikowe pra- 
wo głosowania do sejmu, dajemy mu właściwą 
kompetencję, tj. ustawodawstwo i prawo kon- 
troli, a tylko sejm nie powinien mieć ambicji de 
rządzenia państwem. 
сРаг zam przeszczepiony na grunt 
Europy nie jest zdoiny do wytwarzania więk- 
szości. Inaczej było w Anglii, gdzie przez dłe- 
gi okres istniały tylko dwa strorinictwa. 

Natomiast na kontynencie bywa cały wa- 
chlarz stronnictw, a w Polsce w roku 1928 mie- 
liśmy aż 35 list państwowych. Chcemy następ- 
nie pozostawić zupełną swobodę rządowi, kie- 
dy sprawuje on funkcje przyznane m przez 
konstytucję. 

Parlament może wyrazić nawet votum nie- 
ufności i zażądać ustąpienia rządu, ale wtedy, 
kiedy rząd nie może mu narzucić swego punktu 
widzenia, Chcielibyśmy, sa senat był nietylko 
minjaturą sejmu, lecz ażeby przedstawiał od- 
mienny przekrój opinii par Lai Chcemy, a- 
żeby reprezentował te czynniki, które okazują 
maksimum aktywności i troski o pań woda 
stwo. Senat msi się także przyczyniać do har- 

monji władz w państwie w razie jakiegoś kon- 
fliktu między rządem a > albo też mię- 
dzy sejmem a 

5 OBRADY i STYCZNIA. 

jępnie sprawozdawca poseł Car prze- 
se = O rozdanych ank 

tez, omawiając krótko poszczególne punkty tez. 
Po reieracje posła Cara 

Makowski wyraził opinję, że natychmiastowa 
dyskusja nad tak obszernym materjałem była- 
by niemożliwa i zaproponował przeto odbyć ją 
na następnem posiedzeniu komisji konstytucyj- 
nej, które zamierza zwołać 28 mo Propozycę 
nia 1934 roku na godzinę 10 rano. ycję 
tę przyjęto i na tem posiedzenie zamkni 

Uzasadnienie tez 
Konstytucja marcowa ma obcych oparta 

wzorach, zrodziłą się z obcej przeżytej. już dok- 
tryny ustrojowej. Jeżeli możnaby dopatrzyć się 
w niej rodzimych pierwiastków, to chyba tylko 

(1 anarchji, wyrażonej w nieszczęs- 
nem haśle „Połska nierządem stoś*, przez twór- 
ców konstytucji 3 maja zdawałoby się raz na- 
zawsze potępionem. 

KONSTYTUCJA MARCOWA. 

le wd: marcowa ani nie Stworzyła 
rządu, któryby był w stanie dźwigać ciężkie 
brzemię kierowania odbudowującem się dopie- 
ro państwem, ani też nie otoczyła należytym 
autorytetem głowy państwa, ani wogółe nie 
wytworzyła żadnego ośrodka 
się woli państwowej, a wręcz przeciwnie stwo- 
rzyła rząd całkowicie uzałeżniony od sejmu, 
rząd słaby, będący właściwie tylko wydziałem 
wykonawczym wielugłowego sejmu, nie maja- 
cego stałej większości, chwiejnego w swych 
decyzjach. Funkcje prezydenta Rzeczypospoli- 
tej były GAZ | uiemał wyłącznie do roli 
reprezentacyjne 

Prezydać Rzeczinedich stał się nie- 
mym świadkiem tego targowiska politycznego, 
które się rozgrywały w Połsce. 

PROTEST JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

Pierwszy protest przeciwko konstytucji 
marcowej podniósł Józef Piłsudski w tym mo- 
mencie, kiecły ona urastała dopiero w moc pra- 
wa. W przemówieniu swem w dnin 5 
1922 roku Józef Piłsudski podkreślił najistotniej 
sze wady konstytucji marcowej i uzasadnił dła- 
czego, jako człowiek mocny, człowiek twórczy 
i nieustępliwy, nie może przyjąć godności pre- 
zydentą Rzeczypospolitej, wyposażonego tylko 
w jakieś pezory władzy, pozbawionego w rze- 
czywistości prawa decyzji w najważniejszych 
sprawach 

Życie dowiodło, jak dalece sluszna była 
krytyka konstytucji marcowej. Okazała się ona 
tak niesprawnem narzędziem rządzenia, iż w 
wytworzonych przez nią warunkach przewrót 
majowy stał się koniecznością państwową. 

Przewrót ten dokonał się pod hasłem na- 
prawy ustroju Rzeczypospolitej. 

PIERWSZY ETAP NAPRAWY. 

Najważniejsze wady ustroju państwa usu- 
nięte zostały niezwłocznie po wypadkach majo- POS 
wych. Nowela do konstytucji z dnia 2 sierpnia 
1926 roku, przez przyznanie prezydentowi Rze- 

czypospolitej prawa sejmu i se- 
natu i wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 
oraz umormowanie trybu A wódka | budżetu, 
umożliwiła rządzenie państwem i ułatwiła u. 
krócenie samowładztwa, Stanowi опа jednak 
tyłko początkowy sole drodze ku naprawie 
ustroju Rzeczypospołitej 

Zagadnienie, jak naród ma się w państwie 
zorganizować, ażeby się najrozumniej rządzić, 
pozostało otwarte i nie mogło być rozwiązane 
won aa nie znałazła się w izbach usta- 

iwczych zwarta większość, gotowa doko- 
nać od podstaw przeobrażenia ustroju państwa. 

NOWY PROJEKT. . 
Wynikiem paroletniej p rj 

nad nową konstytucją jest projekt zasad 
ju Rzeczypospolitej, oparty na ka 
wzorowych, z myśli połskiej wyrosłych, wolny 
od wpływów obcych — i to jest pierwsza pod- 
stawowa różnica między projektem tym a kon- 
stytucją marcową. Projekt zrywa ostatecznie z 
systemem rządów parlamentarnych, system ten 
recypowany w pełni przez konstytucję marco- 
wą wykazał wszędzie swą nieprzydatność, 

Rządy parlamentarne są rządami wyłonio- 
większość 

  

Stanowisko Niemiec w sprawie zbrojeń 
PARYŻ. PAT. — Cała prasa poświe- 

ca wiele uwagi nocie, którą przywiózł 
wczoraj na Quai d'Orsay radca ambasady 
francuskiej w Berlinie i w której amba- 
sador Francois - Poncet podaje dokład- 
nie stanowisko Niemiec w sprawie zbro- 
jeń. 

Rzesza domaga się mianowicie 300.-ty 
sięcznej armji o krótkim okresie służby, 
prawa posiadania broni defenzywnej, we 
dług określenia genewskiego, w ilości 
nieograniczonej, godzi się na poddanie 
kontroli oddziałów narodowo-scjalistycz 
nych, pd warunkiem, że kontrola taka roz 
ciągnięta będzie również na organizacje 
paramilitarne w innych krajach, wyraża 
gotowość podpisania z sąsiadami paktu 
nieagresji na lat 10 i domaga się zwro- 

tu zagłębia Saary, z pozostawieniem Fran 
cji do roku 1934 własności kopalń pań- 
stwowych. 

NIE NOTA LECZ PISMO AMBASADO- 
. КА РОМСЕТА 

PARYŻ. PAT. Okazuje się, że radca am- 
basady francuskiej w Berlinie p. Arnal przy- 
wiózł do Paryża nie notę rządu niemieckiego, 
jak podawała prasa, lecz pismo ambasadora 
frncuskiego w Berlinie p. Ponceta, które za- 
wiera roszczenia Niemiec, wyrażone przez 
kanclerza Hitlera podczas jego pierwszej roz- 
mowy z ambasadorem francuskim. Dokument 
ten jest szczególnej wagi, ze względu na to, 
że zredagowany został w porozumieniu z rzą- 
dem niemieckim, co nadaje mu charakter ści- 
slej precyzji i autentyczności. 

Zdaniem pism, propozycje niemieckie 
przedstawiają się następująco: 1) Niemcy żą 

  

Deklaracja rządowa premiera Lerroux 
PARYŻ. PAT. — Z Madrytu donoszą, że 

na posiedzeniu Kortezów premjer Lerroux od- 
czytał deklarację rządową. 

„ W deklaracji tej rząd oświadcza, że dą- 
żyć będzie wszelkiemi siłami do skonsolidowa- 
nia republiki przez przywrócenie spokoju pu- 
blicznego, rugowanie partyjnictwa i zrowno- 
ważenie budżetu. Rząd pragnie, ze względu 
na religijne przekonania obywateli, powstrzy- 
mać narazie realizację problemów, które spo- 
wodowały zamieszanie duchowe w kraju. 0- 
świadczenie podkreśla dalej, że rząd respekto 
wać będzie władzę Kortezów w dzidzinie pra- 

wodawstwa politycznego, społecznego i reli-- 
gijnego. Co do amnestji, to rząd nie może na- 
razie podjąć inicjatywy w tym względzie, do- 
póki żywioły zbuntowane nie będą rozbrojone. 

Po oświadczeniu rządowem przemawiał 
przywódca stronnictwa Akcji Ludowej (prawi 

ca) Gil Robeles, który oświadczył, że partja 
jego domagać się będzie uznania Kościoła i 
zawarcia przez rząd hiszpański konkordatu z 

Watykanem oraz modyfikacji polityki religij- 

mej w zakresie nauczania, wreszcie żąda, by 

ogłoszono natychmiast amnestję. 
  

dają 300.000-nej armji, rekrutowanej z pobo- 

ru na przeciąg jednego roku i zaopatrzonej 
w dostateczną ilość broni defenzywnej. 2) 
Niemcy zgadzają się na zasadę stosowania 
międzynarodowej kontroli w stosunku do 
swych sekcyj szturmowych, pod warunkiem 
jednak, że kontrola ta będzie stosowana rów- 
nież i do organizacyj paramilitarnych innych 
krajów. 3) Rząd niemiecki zaznacza, że pro- 

pozycje zaniechania plebiscytu w zagłębin Sa- 
ary nie zmierzają bynajmniej do zmodyfiko- 
wania statutu terytorjalnego zagłębia Saary 
przed upływem termina, oznaczonego przez 
traktat wersalski. 4) Niemcy proponują zawar 
cie paktn nieagresji na lat 10 z Francją 2 
innymi swymi sąsiadami. 

Dokładny tekst propozycyj niemieckich 

nie został dotychczas ogłoszony. Według in- 
formacyj z kół dobrze poinformowanych, ro- 
szczenia niemieckie opierają się na žądaniu 
równości praw, t. zn. na pragnieniu rządu u- 
wolnienia się od zobowiązań militarnych trak- 
tatu wersalskiego w sposób, który umożliwił- 
by narodowi niemieckiemu „odzyskanie pre- 
stige'n i honoru wielkiegó mocarstwa '*. Dla 
osiągnięcia tego cełu Rzesza Niemiecka nie 
domaga się jnż rozbrojenia innych państw, państwo 
lecz własnego dozbrojenia. To żądanie ozna- 

cza więc kompletne zburzenie teży, głoszonej 

w traktacie wersalskim i stale nodtrzymywa- 

nej przez inne państwa, a mianowicie, że po- 

winno się dążyć do ograniczenia zbrojeń świa 
towych celem przeszkodzenia ponownemu po- 

djęciu powszechnego wyścigu zbrojeń, Należy 
więc spodziewać się — zdaniem kół politycz- 
mych Francji — że żądania niemieckie napot- 

„ kają na sprzeciw nietylko w Paryżu, alei w 

Londynie i Rzymie. 

konstytucyjnych 
krajach, w których wskutek rozbicia się opinji 
na wiele rozbieżnych kierunków, większość w 
parlamencie załeży od przypadkowego układn 
sił, system rządów parlamentarnych, wywoła- 
jąc częste zmiany kierowników nawy państwo- 
wej, doprowadził do zaniku autorytetu rządu. 
do rozpylenia odpowiedzialności za kierownic- 
two polityki państwowej, bo tam, gdzie rządzi 
liczba, wciąż z innych głosów złożona, nie mo- 
że być mowy © odpowiedzialności kogokolwiek 
za” cokołwiek. 

ZERWANIE Z DOKTRYNĄ MONTESKJUSZA 

Dzisiaj, gdy coraz więcej państw opiera 
swój ustrój na mocnych i zdecydowanych rzą- 
dach, utrzymanie w Polsce systemu rządów 
parlamentarnych byłoby conajmniej krótko- 
wzrocznością. Zrywając z systemem 
parlamentarnych, projekt jednocześnie bierze 
rozbrat z doktryną Monteskjusza 0 podziale 
władz, która w swej czystej į nieznieksztalconeį 
formie utrzymała się dotychczas w ustroju Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Dok- 
tryna ta, zrodzona w końcu 18-go stulecia, u- 
chodzi dziś słusznie za przestarzałą i niedosko- 
nałą, w praktycznem zastosowaniu wprowadzi- 
ła bowiem trzy władze przeciwstawiające się 
sobie bez jakiegokolwiekbądź łącznika między 
niemi, i daje pole do koniliktów pomiędzy wia- 
dzami, nie przewidując sposobu ich rozstrzy- 
gania przez czynnik do tego powołany. 

WZMOCNIENIE WŁADZY PREZYDENTA. 

Odrzucając najistotniejsze podstawy kon- 
stytucji marcowej, projekt zmierza jednocześnie 
do rozwiązania zagadnień rozwojowych zgod- 
nie z praktyką życia i doświadczeniem, a nie i- 
dzie drogą odwrotną, od doktryny do życia-— 
Naczelnem dążeniem projektu jest wytworzenie 
ośrodka krystalizowania się woli państwa, O- 
środek woli państwowej musi być skondenso- 
wany w jednym człowieku, bo tyłko wtedy 
jest pewność, że zagadnienia trudne i ciężkie 
będą rozwiązywane w sposób stanowczy, jed- 
nolity i zdecydowany. 

Z tego założenia wychodząc, projekt zmie- 
rza przedewszystkiem do wzmocnienia władzy 
prezydenta Rzeczypospolitej. W jego osobie 
skupić się winna jednolita i niepodziełna wła- 
dza państwa. Jako głowa państwa, jako czyn- 
nik nadrzędny w państwie, prezydent Rzeczy- 
pospolitej winien harmonizować działania na- 
czelnych organów państwowych oraz spełniać 
funkcje rozjemcy w razie koniliktu pomiędzy 
temi or. 

W tym celu projekt wyposaża pz 
Rzeczypospolitej w szereg uprawnień osobis 
tych, wykonywanych bez udziału jakiegokot. 
wiekbądź czynnika państwowego. 

RZĄD. 
Drugi wykładnik mocnej władzy państwo- 

wej, rząd, który opierając się na autorytecie 
głowy państwa, będzie miał możność dźwigać 

ciężkie” brzemię rządzenia państwem, nie bę- 
dzie dzielił się funkcją rządzenia z żadnym in- 
nym organem władzy państwowej. Projekt, od- 
rzucając system rządów parlamentarnych, nie 
zwałcza parlamentu, jako reprezentacji opinji 
publicznej, zachowując dła sejmu w pelni te 
funkcje, które są jego funkcjami 
to znaczy ustawodawstwo i kontrolę nad dzia- 
łalnością rządu. Zachowując podstawy demo- 
kratyczne, projekt zmierza do tego, ażeby de- 
mokracja stałą się czynnikiem państwowotwór- 
czym. Ten postulat będzie osiągnięty dopiero 
wówczas, gdy zamiast hołdowania zasadzie ró- 

wnania ku dołowi, uda się w demokrację nowo- 
czesną wiać nową treść równania ku górze, Z 
zachowaniem oczywiście dła wszystkich rów- 
nych szans w dążeniu do osiągnięcia jego ce- 
łów. 

SEJM. I SENAT. 

Zachowując więc sejm, oparty na wybo- 
rach powszechnych, w ań opinja narodu 
będzie mogła się swobodnie ujawnić, projekt 
przekształca instytucję senatu, opierając e = na 
nowych podstawach i czyni z "senatu organ Od: 
źwierciadlający wolę elementów rajbórózfej 
czynnych w budowaniu dobra zbiorowego. — 
W tem ujęciu senat stanie się reprezentacją 
zbiorowości twórczej, wnoszącej w życie pań- 
stwa wartości realne. 

INICJATYWA JEDNOSTEK. 
W przeciwieństwie do koncepcji państwa › 

faszystowskiego, hitlerowskiego, czy sowieckie 
go, projekt buduje pomyślność państwa pol- 
skiego na inicjatywie i działałności jednostek i 
na akira ace 0 w któ- 
rych jednostka mogłaby wykrzesać największy 
wysiłek zarówno dla siebie, jak i dla państwa. 

ZESPOLENIE MORALNE: HONOR ! OBO- 
WIĄZEK. 

„Zespolenie obywatela z państwem projekt 
zamierza RUS nie a środków me- 
chanicznych, czy przez stworzenie 
silnej więzi moralnej mej iączącej jedno jednostkę z pań- 

ZA ze współnem dobrem wszystkich 

Dlatego też projekt odwoływać się będzie 
narazie do takich momentów, jakich w innych 
państwach niema: do honoru , do St- 
mienia jednostki, do poczucia obowiązku oby- 
watelskiego i niejednokrotnie na momentach 
natury moralnej budować będzie sankcje. 

W niektórych bowiem sankcje 
moralne są skuteczniejsze od sankcyj karnych. 
Państwo oparte WYłączóść Ga pezydkii, byfo - 
by paūstwem nietrwałem. Jeżeli chcemy mieć 
państwo silne, musimy budować je na przy- 
wiązaniu i miłości obywatela do państwa oraz 
na pracy i inicjatywie twórczej społeczeństwa. 

Salnals cofnął rezygnację 
RYGA. PAT. — Minister spraw zagranicz 

nych Salnais po rozmowie z prezesem rady 
ministrów oświadczył, że cofa swą rezygnację 

jaką złożył w związku z głosowaniem Sejmu 

nad wnioskiem socjal demokratów 0 votum 
nienfności.



SiLVA RERUM 
LEKARKI 

O lekarkach mówi Kurjer Polski (349), 

polskich lekarkach. 
Gdy mowa o lekarkach — chapeu bas! 
Jesteśmy te wśród senjorej teminizmu. To 

nie adwokatki, które istnieją od głupich 20 
łat i właściwie dopiero zaczynają. To nie archi- 
tektki, które zaledwie od dziesięciu łat zaczęły 
i nie zdążyły jeszcze skończyć ani jednego więk 
szego gmachu. Nie lotniczki, które wprawdzie 
odrazu wzbijają się wysoko, ale krótko utrzy- 

mują się na osiągniętej wyżynie. Medycyna to 

ten z zawodów wyzwolonych, który uprawia- 
ją kobiety najdawniej, to fach, o który trzeba 
było wałczyć za czasów Orzeszkowej, a nie 
Russela, to zawód, który nie zawiódł i stał się 
pierwszą karjerą umysłową kobiety. 

Lekarki, które rozpoczęły ruch feministy- 

czny i pierwsze stanęły obok mężczyzn w pra- 

cy zawodowej 
Gdy adwokatek np. jest na terenie War- 

szawy załedwie 5 proc., to lekarek pracuje tu 

aż około 23 proc. (Rocznik Warszawskiej lzby 
(Lekarski wykazuje 471 lekarek na ogólną 
liczbę 2.400 lekarzy). W niedałekiej przysz- 
łości stosunek tem zmieni się jeszcze na ko- 
rzyść kobiet, gdyż jak to wykazuje Sprawo- 
zdanie Wydziału Lekarskiego U. W. za r. 
1932 na wydziale medycznym ilość studjują- 
cych kobiet wynosi około 30 proc. 

Nietyłko w Warszawie są takie stosunki: 
ilość kobiet, studjujących medycynę jest bar- 

dzo znączna. Nic dziwnego: 
Powołanie lekarki tkwi głęboko w naturze 

kobiety, w jej instynkcie macierzyńskim i Opie- 
kuńczym, w wyrobionej przez wieki zdołno- 

ści do cierpliwego służenia zarówno kapry- 
som, jak cierpieniom otoczenia. Na przeszko- 

dzie stoi może nabyte brzemię zbyt słabej 
woli, brak Śmiałej i szybkiej decyzji, tak ko- 
niecznej często w odpowiedzialnych chwilach 

lekarskiego zawodu. Ale to są rzeczy, które 
mijają, które zanikają nie z pokolenia w po- 

kolenie, lecz z roku na rok. Najlepszy dowód 

że mamy dziś szereg dzielnych i znanych  le- 
karek, że pracują one na wysokich stanowiskach 

(w samej Warszawie są trzy  ordynatorki 

szpitali i dwie docentki Uniwersytetu). W żad- 

nym może iachu kobiety nie wzniosły się się 

tak wysoko w hierarchji danego zawodu, jak 
właśnie w medycynie. W żadnej dziedzinie nie 

wyrobiły też sobie lepszej pozycji  -materį 

Ta „lepsza pozycja materjalna“ nie jest, 

rzecz jasna, zbyt świetna w obecnych ciężkich 

czasach: 
Jaka jest stopa życia kobiety lekarki i jaki 

tego życia charakter? 
Pod tym względem istnieje wietka  róż- 

norodność typów. Oto wybitna lekarka, chi- 

rurg, ma mnóstwo pracy, telefon w dzień i 

w nocy wzywa ją do chorych, w klinice swej 

wykonywa od rana jedną operację po drugiej, 
popołudniu przyjmuje pacjentów w domu, a 
wieczorem jest w klubie na bridgu. Dom zmon 
towany wcale nieźle, choć bez kokieterji i dro- 

biazgowości, trochę zimny. Dzieci odchowane, 
a choć wychowawczyni w szkole się skarży 

że tej matki nie można nigdy wyciągnąć na 
żadne zebranie rodzicielskie, jednak obchodzi 
się jakoś bez tego. Przykład poważnej pra- 
cy, wzór życia, przepełnionego treścią, działą 
wychowawczo lepiej, niż szczegółowa opieka 
niejednej czułej mamusi. Toaleta pani i panie 
nek trochę szwankuje, ale na to już nikt 
nie ma czasu. 

Młoda osoba, pracująca w Kasie Chorych, 
jest długo subłokatorką i żyje kątem w cu- 
dzej rodzinie. Po latach oszczędności wynaj- 
muje własne mieszkanko, urządza je  ślicz- 
nie, ubiera się dobrze i lubi się zabawić. Ale 

jest stale zmęczona i skarży się na pracę, która 
jest zbyt ciężka i trwa zbyt wiele godzin. 

Ale oto inmna lekarka, zatrudniona w przy- 

chodni i miająca pacjentów w rejonie. Od ra- 
na do wieczora przyjmuje i odwiedza cho. 
rych, znają ją wszystkie dzieci w dzielnicy i 
wszystkie matki, ona zaś wie o wszystkich ta- 

jemnicach rodzinnych. Nietyłko leczy, także ra- 
dzi i pociesza, widzi i zwałcza nietylko choro- 

bę, ale cały splot stosunków, z których ona 
wyrasta. To urodzona  społecznica, Ludzie 
„obchodzą ją więcej, niż choroby, a choroby 

więcej, niż własne zdrowie. Pozatem nie mo- 
zna jej namówić do kupienia nowego kape- 
lusza i nie można jej nigdy wyciągnąć do ki- 
na — brak jej stale pieniędzy i wołnego wie- 
схоги. 

W najcięższych warunkach znajduje się naj- 

młodsze pokolenie lekarek: posad brak, o prak- 
„tyce i marzyć nie można, więc „klepanie biedy* 
jest nieuniknione. 

Lekarki zdobyły sobie mocną pozycję w 
świecie pracy zawodowej i naukowej i nie- 
zawodnie ją utrzymają. Lector 
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Gbniżenie odsetek w B.G.K. 
WARSZAWA. PAT. Z Banku Gospodar- 

stwa Kraj so komunik że na skutek u 

        

   

  

   

   

chwały Rady Nadzorczej Banku z dnia 28 ii- 
stopada r.b. z dniem 1 stycznia 1934 roku bę- 
dą obr zystkie stawki procentowe Ban 
ku, no opłacane od operacyj dobrowoi-     
nych, 
udzielany ch prz 

pobierane od wszełkiego rodzaju 

:z Bank kredytów. Obniżka 
ażnie 1 proc. w stosunku do 

Ra, o oprocentowania, pr m dla szere- 

gu kredytów specjalnych BGK będzie stosował 
nadal oprocentowania ulgowe. 

  

    

  

Rezerwany pociąg 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj o 7,30 ra- 

no pociag osobowy ze Stołpców, jadąc do War 
szawy, koło stacji Miłosna uległ rozerwaniu, 
wskutek złego połączenia haków między wago- 
nami. Wypadków z ludźmi nie było. 

Z powodu zatarasowania toru normalny 

rich pociagów podjęto dopiero około godziny 
10 rano, 

Aresztowania w instytucjach 
żydowskich 

WARSZAWA (tei. wł.) W wyniku śledz- 
twa w sprawie akcji wywrotowców w szpitalu 
żydowskim na Czystem, w dniu wczorajszym 

policja przeprowadziła szereg rewizyj i aresz- 

towań w różnych żydowskich instytucjach fi- 

łantropijno-zdrowotnych, a m. in. w Tow. О- 
chrony Zdrowia (Gęsia 43). 

Znaleziono dużo materjału obciążającego. 
Aresztowano około 50 osób. 

  

Tajemnicze zniknięcie 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj nadeszła 

wiadomość, że w Wiedniu zaginął naczelnik 
wydziału prawnego Funduszu Bezrobocia w 

Warszawie, p. Szturm de Sztrem. 
W dniu 16 bm. wyjechał on w sprawach 

osobistych do Wiednia i na drugi dzień po о- 
puszczeniu hotelu zaginął, Rodzina przypuszcza 
że padł on ofiarą jakiegoś nieszczęśliwego wy- 
padku. 

Bgraniczenie ruchu towaro- 
wego w okresie swiątecznym 

WARSZAWA. PAT. W okresie świąt Boże 

go Narodzenia zostaje ograniczony ruch towa- 

rowy na kolejach od godziny 18 dnia 23 grud 

nia do godziny 6-tej rano 26 grudnia. W tyar. 

czasie przewożone będą przesyłki pośpieszne, 

żywe zwierzęta i ładumki, ulegające szybkie- 

mu. psuciu. 

A JEDNAK 

HERBATA ,, 
„I KOPERNIKIEM" 
  

SŁOWO 

Uwagi N.l.K. o wykonaniu budźelu na 1931-32 r. 
WARSZAWA PAT. — W dniu wczorajszym budżetu za rok 1931-32. Uwagi te p. prezes ar. 

prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzemieński i 

wiceprezes Rugiewicz przyjęci zostali na au- 

djencji przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

któremu złożyli uwagi Kontroli Państwowej. o 

zamknięciach rachunków państwa i wykonaniu 

Krzemieński i wiceprezes p. Rugiewicz złożyli 

następnie p. prezesowi Rady Ministrów, panom 

marszałkom Sejmu i Senatu oraz p. ministrowi 

skarbu. 

Sprawy uposażeniowe 
WARSZAWA (tel. wi.) Uchwałone ostat- 

nio przez Radę Ministrów rozporządzenia do 
nowej ustawy uposażeniowej dotyczą: 

Sprawy zaszeregowania do nowych grup 

uposażeniowych  funkcjonarjuszów  państwo- 

wych i automatycznego przechodzenia nauczy- 

cieli do wyższych grup uposażeniowych; 

sprawy zaszeregowania do nowych grup 
sędziów, prokuratorów i aplikantów sądowych; 

sprawy zaszeregowania poborów połicji i 
straży granicznej. 

Czwarte rozporządzenie reguluje termin 

płatności uposażeń, przyczem rozporządzenie 

nie wprowadza żadnych zmian w dotychczaso- 

wym systemie wypłat (były pogłoski, że pen- 

sje będą płatne z dołu, co okazało się mie- 
prawdą). 

  

Komunistyczno-szpiegowska afera we Francji 
PARYŻ. PAT. 

szpiegowska zatacza coraz szersze kręgi. 

Wykryta wezoraj afera 

w 

samym Paryżu aresztowano już 12 osób, przy 

których znaleziono większe sumy pieniężne, 

korespondencję, plany i dokumenty wojsko- 

we. W tej organizacji szpiegowskiej brały u- 

dział osoby różnej narodowości — Rosjanie, 

Francuzi. Wśród aresz- 

towanych są również i obywatele polscy — 

Chana i Mojżesz Zalemanowie. Kierownicze 

stanowiska w szajce szpiegowskiej zajmowali 

dwaj Rosjanie: Rzeszecki i Stakowiez. U are 

sztowanych znaleziono wiele druków Xorauni- 

stycznych. 

Niemcy, Serbowie i 

Żydowski bojkot towarów niemieckich w Angji 
LONDYN PAT. — Na zebraniu urządzoo- 

nem wczoraj przez żydowską radę reprezenta- 

cyjną dla bojkotu towarów niemieckich w An- 

glji postanowiono ogłosić specjalny tygodnio- 

wy bojkot, który trwać będzie od 14 do 23-go 

stycznia 1934 r. 

Tydzień bojkotowy urządzony będzie w ca 

łej Wielkiej Brytanji i przeprowadzony przez 
propagandę zbiorową zapomocą zebrań i po- 

chodów, jak również przez propagandę *ndy- 

widualną drogą chodzenia od domu do domu 

i namawianie rodzin żydowskich do niekupowa 

nia towarów niemieckich. 
  

  

Śnieg w oazach Sahary 
LONDYN. PAT. Z Algieru donoszą, że w 

oazach Sahary spadł Śnieg. Od niepamiętnych 

lat nie przypominają sobie na Saharze tak 

srogiej zimy. 

PARYŻ. PA'F. 

dów w Algierze została uniemożliwiona wszel 

ka komunikacja z górską miejscowością Im- 

murzer, położoną w pobliżu Fezu. Władze woj 

Wskutek gwałtownych opa 

Przed WF "aji 

  

Mimo . ciężkiej zimy ruch przedświątecz- 

ny na targach warszawskich jest dość oży- 

wiony. Największa jest podaż a 

popyt na zabawki i ozdoby choinkowe. 

to wszak dzisiaj potrze- 

zarazem i 

Są 

artykuły pierwszej 

KSIĄŻKI DLA DZIECI i MŁODZIEŻY : 
TII. MŁODZI OBYWATELE. 

Życie spółczesne nie jest ani zbyt łatwe, 
ani zbyt powabne. Ostra walka o byt, pewien 
chaos w stosunkach ekonomicznych i społecz- 
nych — wszystko to utrudnia spokojne byto- 

wanie, — mic więc dziwnego, że tak lubimy 

narzekać na cały świat i na wszystkich ludzi, 
z wyjątkiem tylko siebie samych. A jednak to 
nasze twarde powojenne życie ma swój urox, 
bo zmusza do inicjatywy, bo kształtuje mocne 
charaktery, bo wskazuje na wielkie zadania, 
jakie mają do wykonania Polacy — i to w 

przyszłości bardzo bliskiej. 
Młodzież mmsi zdawać sobie sprawę @ 

wielkości i znaczenia dokonywujących się — 
przemian, — musi być przygotowana do czy- 
nów bohaterskich, które powstają nietylko na 
polach walk zbrojnych, ale przedewszystkiem 
— na tle pozornie szarego życia eodziennego. 
Życie współczesne wymaga od młodzieży moc- 
nych. prawych charakterów, które jedynie mo- 
gą być rękojmią jasnego jutra. 

Literatura dla młodzieży uwzględnia 
kształtowanie się takich charakterów, jako mo 

tyw powieściowy. 

Oto już w drugiem wydaniu ukazują się 

„Koledzy““ Marji Buyno - Arctowej (Arct), 
świetna powieść na tle stosunków szkolnych. 
Nierówna, nieraz zaślepiona jest przyjaźń ko- 

, leżeńska w szkole. Michaś nie orjentuje się, 
kto jest jego szczerym przyjacielem, a kto 
tylko udaje przyjaźń. Sam. przechodzi dość 
dziwne koleje, nim zdobywa sympatję klasy. 

Ale nikt do ostatniej chwili nie wie, jaki szla- 

chetny ezłowiek jest wśród nich: nie domyśla 

się nawet nikt, że Zygmuś, pragnąc ukryć swe 

dobre, ofiarne uczynki, znosi upokarzające po- 

dejrzenie o kradzież, naraża się na gniew ojca.. 

  j 

A gdy prawda wreszcie zatriumfuje, ten mały 
chłopak wyrasta na bohatera, zdolnego do wiel 
kich czynów w życiu eodziennem.... Takich 

obywateli potrzebuje Polska !.. 
„Hultaj'* Kazimierza Rosinkiewicza (Ks. 

$. W.) ukazuje się już w szóstem wydaniu! To 

świadczy o poczytności doskonałej powieści o 

„hultaju*, takim małym, zaniedbanym uliez- 

niku, który pod dobrą i serdeczną opieką szła- 
chetnej doktorowej  Budrewiczowej rozkwita, 
jak piękny kwiat i bardzo wcześnie zdradza 
zamiłowanie do zawodu lekarskiego, pozwala- 
jącego na oddawanie się służbie dla dobra bliź 
mieh. Dalsze dzieje „hultaja' i jego otoczenia 
opowiedziane są w powieści p. t. „Rogaty dja” 
bet i jego bajki““. 

„Haltaj'* możemy być spokojni! — wyroś 

nie na dzielnego obywatela i doskonałego leka 

rza, Ignaś — „Skrzydlaty chłopiec'* Kornela 

Makuszyńskiego (G. i W.) już wyrósł na bo- 
haterskiego lotnika! Jak „Hultaj““, dzieeko uli 

cy, Ignaś przygarnięty przez niezbyt mądrego, 

ale mającego złote serce korektora Raczka, 

miewiaaomo jak i dlaczego uskszydlił swoją du 

szę i od dziecka marzył o zawodzie lotnika. 

Ziściły się jego marzenia: po skończeniu szko- 

ły mechaników lotniczych, przypadkowo, w 

chwili tragicznej, mógł się wykazać zdolnościa 

mi lotnika, no i został skierowany do szkoły 

pilotów wojskowych, choć tam z wiekiem było 

trochę kłopotu. Ten pęd młodego chłopaka w 

przestworza, — ta twórcza tęsknota rodzącej 

się młodej siły, świadomej swych dróg, zosta- 

ła przez Makuszyńskiego zarysowana mocno, 
wyraziście, serdecznie. Właśnie: przedewszy- 
stkiem, — serdecznie akuszyński umie być 
djabelsko serdeczny, aż za grdykę chwyta !..,. 

Zna on niezawodne sposoby poruszenia serc 

  

  

by. 

czy na Święta, 

sobie widoku 

swych pociech. 

Rodzice odmawiają sobie niejednej 1zę- 

nie potrafią jednak odmówić 

uszczęśliwionych twarzyczek 

czytelników, — a najpewniejszym sposobem 
jest — szczerość i prostota. Tłem powieści są 

stosunki w pewnej redakcji warszawskiej, a 
przedewszystkiem dzieje kłótni i przyjaźni 
dwóch dziwaków, przypominających narwa- 
nych malarzy, bohaterów pierwszych powieści 
Makuszyńskiego. Korektor Kaczek i „redak- 
tor** Lepiajłło, specjalista od pogrzebów i ślu 
bow, zawzięty Litwin, — prowadzą ze sobą 
śmiertelną walkę, ogromnie się wzajemnie... ko 
chajac!... Serdeczna i opromieniona pogodnym 
humorem książka Makuszyńskiego stanowi do- 
skonałą lekturę, no i tak żywo i powabnie za- 

rysowuje postacie i życie lotników, że eud bę- 
dzie, jeżeli młody czytelnik ni zacznie marzyć 

odniebnych lotach i jeżeli nie wyrobi w so- 
bi szącunku i uznania dla pracy naszych dziel 
nych lotników... 

Doktór, łotnik, — czyżby zabrakło żołnie- 
rza, strzegącego spokoju granic Rzeczypospo- 

Nie! Romek Łęg, który uciekł z piekła 
zewiekiego i znalazł serdecznego opiekuna 

w majorze KOP-u Radłowskim, wychował się 
na prawdziwego rycerza i po skończeniu nau- 
ki wojskowej, jako podporucznik wszedł do 

szeregów „KOP. 
„Rycerze z KOP'* Juljana Podoskiego — 

(Atlas). zarysowują odpowiedzialną pracę i 
i ciężkie warunki życia obrońców naszych gra- 

nie. Romek dobrze poznał bolszewików, — to 
też wie, jak potrzebna jest obrona przed nimi. 
Ciągłe niespodzianki, grożące Śmiercią, stała 
gotowość do walki, przypominająca stosunki, 

jakie panowały na kresach polskich w wieku 

XVII, — wszystko to hartuje charaktery, wy- 
rabia siłę duchową. Śmierć ukochanego opieku 
na, który zginął w walce z bandą dywersyjną, 
sprawia, że Romek składa ślubowanie służby 
na pograniczu i jako młody oficer rozpoczyna 

ciężką pracę. Czeka go tragiczna niespodzian- 
ka: oto zostaje oskarżony o stosunki z bolsze- 

  

  

  

skowe postanowiły dostarczyć żywność miesz- 

kańcom tej odciętej od świata miejscowości 

samolotami. 

Po trzykrotnych próbach lotnicy zdołali 

zrzucić mieszkańcom  Immurzer kilkaset kiło 

chleba, zapasy konserw i 

mleka, ratująe w ten 

mieszkańców. 

skondensowanego 

sposób wygłodzonych 

JEST 

н ЛЕ 
ŻĄDAĆ 

a 6 

Kłopoty przedświąteczne 
Życiem naszem rządzą maksymy. Np. „czas 

to pieniądz”. Szczególnie przed świętami. Poza 
niezbędnemi sprawunkami spożywiczemi, mamy 
do załatwienia moc różnych innych drobiazgów 
Trochę galanterii, jakiś prezent dla bliskich, za- 
bawki dla dzieci, tradycyjny barchan dła słu- 
żącej, wreszcie. tysiące możliwych i niemożli- 
wych zleceń żoninych, które zdumiewają opty- 
mizmem co do wytrzymałości kieszeni mężow- 
skiej. Zdobywszy trochę pieniędzy, potrzebuje- 
my czasu na kupno tych wszystkich rzeczy.— 
Z pomocą przychodzi tu dom handlowy Braci 

błkowskich. Wszystko mamy na miejscu. — 
Od drobnych groszowych przedmiotów gospo- 
darskich, do gotowych ubrań i strojów. Firma 
solidnością swą daje gwarancję jakości towa- 
ru. W okresie świątecznym ceny są specjalnie 
skalkulowane i obniżone. 

Uczyniwszy zadość maksymie „czas to 
pieniądz", udając się po zakupy do Br. Jabł- wni 
kowskich realizujemy także zasadę „kupujesz, 
co widzisz”. Pomijając już bardzo gustowne if 
atrakcyjne wystawy zewnętrzne (ruchoma Wy- ska 
stawa gromadzi tłumy!), każdy może obejrzeć 
wewnątrz wszelki towar, nagromadzony w wie! 
kim wyborze. Duże domy handlowe mają tę 
właśnie dobrą dla kupującego stronę, że zbli. 
żają go do przedmiotu kupna. Zagranicą panie 
chętnie odbywają spacery po wszystkich dzia- 
łach jakiegoś „Reaumure'a* lub innych „Ga- 
leries Lafayette", Świąteczne zapasy u Braci 
Jabłkowskich warte są obejrzenia. 

wikami, jest aresztowany, wywieziony do War 
szawy. Bezgranieznie mu oddany sierżant Prze 
piórka, który przyczynił się do jego aresztowa 
nia (honor żołnierski ponad uczucie przywiąza, 
nia), nie mogące znieść hańby, strzela się, lecz 
zostaje uratowany. Wkrótee sytuacja wyjas- 
nia się: bolszewikiem, z którym komunikował 
się Romek Łęg, okazuje się jego rodzony brat 
Stefan, znajdujący się w wojsku  bolszewie- 
kiem, tylko w eelu ratowania Polaków, dążą- 

cych do powrotu do Ojezyzny. Wszystko koń- 
czy się jak najlepiej. Stefan Łęg wraca do 

Polski, Roman żeni się z uroczą Hanką i znaj 

duje w miej mężną towarzyszkę, umiejącą po- 

sługiwać się karabinem! 
„Rycerze z K. O. P.* zarysowują życie 

„pokojowe! ', kiedy strzały karabinowe nie cich 

ną, a krew się leje. W tych warunkach dojrze 
wa młody obywatel - żołnież. O bohaterstwie 

młodocianych obrońców Ojczyzny i o przygo- 

dach i trudach młodych ofiar gwałtów bolsze- 

wiekich mówią inne powieści. 

IV. BOHATERSKA MŁODZIEŻ. 

  

Dlaczego w tyle lat po zakończeniu wojay 
polsko - bolszewickiej ukazało się kilka po- 
wieści dla młodzieży na temat wojny? Jedna 
powieść, coprawda, nie jest nowością: jest to 
czwarte wydanie poleconej przez Min. WR 1 

OP dla bibljotk szkolnych powieści Heleny Za 
krzewskiej — „Białe róże'* (D. K. P.) Treś- 
cią są przeżycia Wandzi, która przypadkowo 
znalazła się na terenie walk zbrojnych i któ- 
rej dwaj bracia: dziewiętnastoletni Stefek i 
szesnastoletni harcerz Janek poszli do wojska. 

Bohaterski Janek zginął podezas ataku na oko 
py bolszewickie... Wątek powieściowy jest ży- 
wy, — styl prosty a wyrazisty. Dobra książka. 

O przeżyciach już z okresu wojny świato- 

wej innej dziewczynki polskiej opowiada <zy- 
telnikom Janina Rościszewska w powieści p. t. 

  

Z POBYTU BENESZA W PARYŻU 

  

Prerajer i minister spraw zagranicznych Cze- 
chosłowacji dr. Benesz po złożeniu oficjalne; 
wizyty prezydentowi republiki opuszeza w to- 
warzystkie posła Czechosłowacji Osusky*ego, 

Pałac Elizejski. 

  

TELEGRAMY 
WRĘCZENIE HONOROWEJ 
LOPP MARSZAŁKOWI PIŁSUDSKIEMU 

WARSZAWA PAT. —. W dniu wczorajszym 
przybyła do Bełwederu delegacja LOPP w о- 

sobach prezesa Rady Głównej LOPP b. mini- 
stra Kuehną oraz prezesa Zarządu Głównego 

ODZNAKI 

LOPP gen. Berbeckiego, celem wręczenia p. 
Marszałkowi Piłsudskiemu dypłomu i odznaki 
honorowej Ligi Obrony Przeciwłotniczej i Prze- 
ciwgazowej. 

POBYT P. CALONDERA W WARSZAWIE 
* 

WARSZAWA. PAT. Bawiący w Warsza 
wie prezes Górnośląskiej Komisji Mieszanej 
p. Calonder przyjęty był w dniu 20 b.m. na 
audjeneji u p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
który następnie zatrzymał go na śniadaniu. 

Ww godzinach popołudniowych p. Calon- 
der udał się na Bielany, gdzie zwiedzał Cen- 
tralny Instytut W.F. Wieczorem na cześć p. 
Calondera wydał pożegnalny obiad R 
tarz stanu w M.S.2. p. Szembek. Odjazd р 
Calondera do Katowie nastąpi o godzinie 0. 15. 

WYSTĄPIENIE ZE STRONNICTWA 
LUDOWEGO 

WARSZAWA. PAT. Poseł Jan Duto na- 
desłał do marszałka Sejmu pismo, zawiada- 
miające o swem wystąpieniu ze Str. Ludi 

NIESPODZIANKA ROOSEVELTA 

LONDYN PAT. Prezydent Roosevelt 
sprawił wszystkim niespodziankę przez nagłe 

utworzenie nowej nadzwyczajnej Rady Naro- 
dowej i powołanie na prezesa tej Rady zu- 
pełnie nieznanego człowieka, nie będącego na- 
wet członkiem Kongresu. Jest nim Frank Wal 
ker. 

Do atrybucyj jego należy skoordynowanie 
i skonsolidow rozmaitych organów odbu- 
dowy oraz wydawanie zarządzeń nadzwyczaj 
nych, dotyczących wszystkith tych organów. 

Powołanie do życia Nadzwyczajnej Rady Na 
rodowej i postawienie na jej czele Walkera 

stanowi poważne ograniczenie kompetencyj 
dotychezasowgo dyktatora. przemysłowego A- 

gen. Johnsona, który stoi na czele U- 
rzędu Odbudowy Narodowej. 

„PROJEKT REFORMY IZBY LORDÓW 

LONDYN PAT. Odbyte wczoraj w Iz- 
bie Lordów pierwsze czytanie projektu refor- 
my lzby Lordów, wniesionego przez lorda 
Salisbury, nie posiada znaczenia praktyczne- 
go, gdyż gabinet brytyjski, traktując ten pro- 
jekt jako prywatną propozycję jednego z lor 

dów, nie ma zamiaru nadawać mu charakteru 
ku popieranego przez r Gabinet 

przeciwny jest w chwili obecnej wszelkiej re- 
izby Lordów. Wobec takiego stanowi- 

adu, wątpliwe jest, aby wniosek Salis- 
bury*ego doszedł wogóle do drugiego czytania. 

O:DUFFY W WIĘZIENIU 

DUBLIN. PAT. Przywódea organizacji 
niebieskich koszul gen. O,Duffy przewieziony 
został dzisiejszej nocy pod silną eskortą po- 
liejantów i żołnierzy z Westport do Dublina, 
gdzie oczekiwać będzie decyzji wyższego sądu 

        

   

       

     

  

„Panienoczka“* (G. i W.) Sam tytuł wskazuje 
a to, że mamy do czynienia z ludźmi „tutej 

zemi'*. Tak jest. Mińszczyzna, Połock, W: 
saczyzna — oto tereny, ua których odgrywa - 
się akcja. ' Zaczyna się powieść, pisana w for- 
mie dzienniezka, dn. 15 V. 1915 r., kończy się 
4. Н 1921 r. Dzienniczek „panienoczki** ujmu- 
je swoją szczerością, ale nieco denerwuje nad- 
miarem zwrotów białoruskich i gwarowych 
(my to rozumiemy, ale do użytku Polaków z 
iunych terenów są tłumaczenia, które z powie 
ści robią jakieś dzieło naukowe, upstrzone od- 

syłaczami i przypisami), — oraz brakiem szer 

szego tła. „Panienoczka** weale nie zauważy- 

ła up. akcji I Korpusu gen. Dowbora - Muśnie 
kiego, niebardzo się orjentowała w zmianach 
politycznych, zachodzących na eałym Świecie i 
t. d. Bonaterka była pochłonięta dramatem ro 
dzinnym,: rozejście się rodziców, rozbicie ro- 
dziny — to też troski i bóle najbliższe uwy- 
pukliła mocno. Książka nadaje się tylko dla 

starszej młodzieży. 
О bohaterskich chłopcach mamy dwie pier 

wszorzędne książki. Bohaterem jednej jest— 
Zbych, drugiej Zdzich. W „Naprzełaj przez 
świat'* Janiny Horoch - Lieslowej (Aret) opo 
wiedziane są niezwykłe przygody Zbyszka 
Czarnoleskiego, harcerza, który, wyjeżdzająe 

      

z rodzicami z Kijowa do Polski (bolszewicy 7 

już otaczali Kijów), zgubił w drodze pociąg 

z reemigrantami  (tragiezne gapiostwo!) i, 

mie moge dostać się do kraju, odbył paroletnią 

tułaczkę po świecie. Z kozakami syberyjskimi, 

których poznał w drodze wyjechał na Syberję, 

zamieszkał w stanicy kozackiej, skozaczał nie- 

eo. Nieoczekiwane ukazanie się Polaka inżynie 

ra Swederusa, który przedzierał się do Polski 

i który trafił do cichej wioski kozackiej, wzbu 

dziło w chłopcu energję. Razem z inżynierem 

wyruszył więc w szaleńczą podróż przez Tybet 

£ Himalaje. W drodze umarł inżynier, który 

  

W WIRZE STOLICY 
MOŻNA SIĘ ŻENIĆ JAK SIĘ MA PIEMĄDZE. 

Cztery lata temu Mojsie Frydman pracował 
w jednej z hurtowni węglowych na Śląsku ja- 
ko bardzo podrzędna figura: spitał wagony na- 

ładowane węglem. 
Pewnego dnia Mojsie zarobił 250.000 zt. 

Wykorzystał panujący wówczas brak węgla, 

kupił kilkaset wagonów „na ślepo”, nie wkła- 
dając w kupno żadnego kapitału, dzięki dobrej 

koniunkturze Frydman został odrazu bogatym 
człowiekiem. 

Czując w kieszeni gotówkę, Mojsie rozpo- 

czął starania o rękę córki swego pryncypała, 

bogatego hurtownika mieszkającego stale w 

Warszawie. Ale mimo, že panna sympatyzowa- 

łą z Mojżeszkiem, ojciec jej stanowczo sprze- 

ciwił się związkowi małżeńskiemu i wydał cór- 

kę za młodego inżyniera. Nowożeńcy wyjechali 
do Paryża, a zbołały Frydman ruszył do Beł- 
gii, gdzie wkrótce na handlu węglem dorobit 
się wiełkiej fortuny. 

Minęły trzy lata. Warszawski hurtownik 
węglowy wskutek kryzysu zupełnie zubożał. 
Nie powiodło się też jego zięciowi, którego in- 

teresy w Paryżu szły bardzo kiepsko. Młoda 

para wróciła do stolicy, gdzie utrzymywał ją 
2 resztek majątku stary ojciec. 

Tydzień temu przybył do Warszawy i Fryd 

man. Dowiedział się od znajomych, że były 

jego chlebodawca jest w ciężkich warunkach 

materjalnych i że była jego ukochana cierpi 
nędzę. 

Natychmiast Mojsie złożył wizytę ex-hur- 
townikowi. W ciągu paru dni odżyła dawna 
miłość pomiędzy Frydmanem a córką pryncy- 
pała. Postanowili się pobrać. Młody inżynier 
nie sprzeciwiał się rozwodowi pod warunkiem, 
że Frydman wypłaci mu sumę potrzebną na 
wyjazd do Algieru, gdzie liczy na otrzymanie 
posady przy przeprowadzanych tam robotach 
publicznych. 

W najbliższych dniach zostaną przeprowa- 
dzone formalności rozwodowe, a Mojsie Fryd- 
man, odtrącony przed trzema laty przez boga- 
tego swego chlebodawcę, stanie pod bałdachi- 
mem ze swą dawną ukochaną. K. 

EJ Z 

Mecz piłkarski Kraków 
—Zwalunen 4:3 

HAGA. PAT. We wtorek późnym wieczo- 
rem, przy oświetleniu elektrycznem, na wiel- 
kiem boisku w Hadze odbył się mecz piłkar- 
ski pomiędzy reprezentacją Krakowa a dru- 
żyną Zwalunen, będącą zespołem reprezenta- 
cyjnym Holandji. Mecz zakończył się zwy- 
cięstwem Krakowa w stosunku 4:3 Do przer- 
wy utrzymał się wynik remisowy 3:8. 

  

  

Śmierć znanego profesora 
W Paryżu zmarł profesor Paweł Richer, 

członek Instytutu i Akademji Medycznej, 
prezes towarzystwa historji medycyny, czło- 
nek tow. biologicznego, b. prezes tow. neuro- 
logicznego, członek rady głównej nauczania 
sztuk pięknych, inspektor generalny naucza- 
nia publicznego, oficer Liegji honorowej. 

Urodzony w Chartres w r. 1849, Paweł 
Richer był uczniem doktora Charcot'a słya- 
nego ze swych prac nad chorobami nerwowe- 
mi, potem kierownikiem laboratorjum w kli- 
nice neurologicznej. Później jako profesor ana 
tomji w szkole Sztuk Pięknych w Paryżu, wie 
le czasu poświęcał rzeźbie i rysunkowi, osią- 
gając w tej dziedzinie poważniejsze > 
ty artystyczne. 

‚ Samo!otem do więzienia 
Po raz pierwszy użyto w Kalifornji samo- 

totu dła transportu więźniów. 
Więzienie w Rouyn jest tak przepełnione, 

że zaszłą potrzeba wywiezienia kilkudziesięciu 
zbrodniarzy do Ville Mary. Do przewozu sześć- 
dziesięciu więźniów użyto. czterech samołotów, 
które za trzema nawrotami uskuteczniły trans- 
port. Koło piłota siedział mocno uzbrojony po- 

liejant, L. 

CL 
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się załamał pod ciężarem trudów. Samotny 
pak szedł dalej, doznając niezwykłych wra 

ń i przygód. Wreszcie trafił do Kalkuty, — 
zobaczył okręty, które mogłyby zawieźć go do 
Europy. Ponieważ nie miał przy sobie żadnego 
dokumentów, przekupił jakiegoś majtka, któ- 
ry zapewniał go, że zawiezie do Marsylji. Dzie 
sięć dni trwała uciążliwa podróż, a gdy suto 
opłacony majtek wysadził go na brzeg, dowie- 
dział się przerażony Zbyszek, iż znajduje się 
W. Nowe przeżycia i przygody 

nowa podróż, aż wreszcie drogą przez Amery- 

kę trafił dzielny chłopak do Polski, gdzie od- 

razm znalazł swego ojca, który był ministrem. 
„Naprzełaj przez świat'* jest jedna z najlep- 
szych i najbardziej zajmujących nowych po- 

wieści dla młodzieży, — to też zasługuje na 
szczególną uwagę rodziców i opiekunów, Któ- 
rzy cheą sprawić przyjemność chłopeom, szu- 
kających dobrej lektury. 

Zbliżona tematem jest powieśćJima Poke- 
ra — „Zdzich szuka ojca** (G. i W.) Ojciec 
Zdzicha, inżynier, w swoim czasie pracował w 

Gdyni, kiedy port dopiero powstawał. Taza 
poznał agenta bolszewickiego, który namówił 

inżyniera do wyjazdu do Rosji. W Rosji uczei 
wy „spec'* łatwo się naraził bolszewikom i 
trafił na. Sołowki. Zdziech pod wagonem pocią- 
gu przyjechał do Polski i stąd zorganizował 
pełną nadzwyczajnych przygód wyprawę, ma- 
jąca na celu znalezienie i uratowanie ojca. 

Świetne są rozdziały powieści, opisujące wra- 
żenia Zdzicha, który po paroletniej niebytno- 
ści w Polsce nie poznaje swego kraju. 

      

     

      

Szezególny zachwyt budzi w nim Gdynia, któ- 
ra wyrosła jak z pod ziemi!.. To spojrzenie 
na Polskę oczami chłopca, kochającego swój 
kraj i odkrywającego w nim coraz większe 
wartości, jest wyjątkowo ujmujce. Dalsze przy 
gody Zdzicha: podróż morska, jazda samolo- 
tem, poznanie następcy tronu szwedz: 

wreszcie znalezienie ojca, uciekajeego z W 
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wyniki uzupełniających wyborów do rad 

gromadzkich w powiecie wileńsko - trockim 
W rezultacie przeprowadzonych w ūbic- 

głym miesiącn na terenie, powiatu wileńsko- 
go wyborów do rad gromadzkich w 

gromadach, władze starościńskie otrzy 
35 protestów. Po bližszem zbadaniu tych 

protestów okazało się, iż wpłynęły na ich po- 
wstanie względy personalne i lokalne, W ża- 
dnym wypadku założony protest nie miał cha- 
rakteru politycznego. W 8-miu wypadkach 
protesty zostały uwzględnione zaś w 27-miu 

jako bezpodstawne zostały oddalone, poczera 
starostwo zarządziło powtórne wybory główne 
w 4-ch gromadach i uzupełniające również 

w 4-ch. 

Wybory te odbyły się w następującym po- 
rządku: dnia 24 ub. m. w gromadzie Połuk- 
niańskiej, gm. Rudziskiej ponownie, a to z te- 
go względu, iż przy pierwszych wyporach za- 

równo lista BBWK, jak opozycyjna ze 
względów formalnych zostały unieważnione. 
Przy ponownych wyborach na skutek żądania 

wyborców, przewodniczący zarządził głosowu- 
nie tajne. W wyniku tego głosowania ze zgło- 
szonych 2-ch list, 15 mandatów przypadło na 
listę prorzadową i 5 mandatów na — opozy- 
cyjną. 

Dnia 4 b.m. w gromadzie Piełokańskiej 
gm. Śolecznickiej w wyborach ponownych 

wszystkie mandaty w ilości 16-tu przypadły 

BBWR, a to z tego względu, iż konkurencyj- 
nej listy nie byto. Tegoż dnia odbyły się : 
zupełniające wybory na jednego radnego 
gromadzie Barskuńskiej gm. Mejszagolskiej. 

Mandat otrzymał kandydat z listy Nr. 1 BB 
WR. W ten sposób gromada ta posiada kom- 
plet radnych w ilości 16-stu z ramienia BB. 

Dnia 6 b.m. w gromadzie Świętniekiej gw. 
Niemeńczyńskiej w uzupełniających wybo- 
rach na 3-ch kandydatów wszystkie mandafy 
przypadły BBWR i tegoż dnia 1 uzupełnia- 
jący mandat przypadł BBWR w gromadzie 
Gryciuńskiej, gm. Niemenczyńsk. Znazuaczyć 
należy, iż zarówno gromada Świętnieka, jak 
i Gryciuńska liczą po 16 mandatów. Wszyst- 
kie one przypadły na listę Nr. 1. 

Również 6 b.m. odbyły się ponowne wy- 
bory w gromadzie Kosińskiej gm. Szumskiej. 
Zgłoszone tam zostały 3 listy: BBWR, dzika i 
endecka, z których ostatnia jako nieformalna 
została unieważniona. W jawnem głosowaniu 
na listę BBWR przypadło 15, a na dziką 5 
mandatów. 

W dniu 7 b.m. gromada Wizułańska gm. 
Podbrzeskiej uzupełniona została jednym maa 
datem, który powiększył stan posiadania BB 
WR do l6-stu mandatów. W tymże dniu t 
sw. akeja „protestacyjna'* została zamknięta 
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ponownemi wyborami w gromadzie Tarłac 

gm. Rzeszańskiej. Do konkurencji stu 
listy: BBWR i dzika. W głosowaniu 
pierwsza uzyskała mandatów 14, druga 

Przytoczone powyżej wyniki ponownych 

uzupełniających wyborów potwierdaja w c 
ści niepodzielność wpływów BBWR we wsz 
kich gromadach powiatu wileńsko-trockiego, 
oraz rozwiewają plotki opozycji o rzekomej 
sztuczności tych wpływów. Obrazu wyborów 
do rad gromadzkich nie podważa oczywiście 
tych kilka sporadycznych wypadków, gdzie 
jednostki ambitne z pobudek raczej osobi- 
stych, niż politycznych usiłowały zam 
przebieg akcji przez forsowanie swych list i 
zakładanie protestów. * 

    

   

  

    

    

  

Kursy dla radnych gromadzkich 

W związku z zakończeniem  pierwszycł 
dwóch etapów w wyborach sdfmorządowych, 
władze BBWR dbając o poziom pracy na t 
renie najniższych komórek samorządo 
przeprowadzają akcję kursów informacyjny 
dla radnych gromadzkich na terenie gmin wo- 

jewództwa wileńskiego. Na kursach tych wy- 
kładają doświadczeni działacze samorządowi 
1 na tematy ogólne nauczyciele z szeregów 
Z.N.P. Program kursów jest wszędzie jedno- 
lity; obejmuje on następujące zagadnienia, co 
to jest samorząd, samorząd a państwo, dlacz>- 
go samorząd wychowuje i kształci umysły oby 
wateli, zadania rady gromadzkiej, obowiązek 

  

  

  

  

        

radnych gromadzkich, dlaczego i w jakiek 

kierunkach winna być wyrażana inicjatywa 
rady gromadzkiej, obowiązki sołtysa, zadania 
i obowiązki członków gminnego kolegjum wy 
bęrczego, oraz przeprowadzana jest dyskusja, 

jakie są najbliższe zadania danej rady gro- 
madzkiej. 

Jak się dowiadujemy, kursy te cieszą się 
dużem zainteresowaniem ludności i mają po- 
kaźną frekwencję. Zasadniezo biora w nich 
udział w charakterze słuchaczy radni gromadz 
cy, i ci wszyscy działacze, ktrzy praca swo- 
ją są związani z samorządem. 

Podkreślić należy, iż ta pożyteczna i 
niemalże zupełnie nie reklamowana akcja, od- 

bywająca się w okresie wyborczym, wnosi na 
naszą wieś zdrową atmosferę i wpływa gruu- 
townie na przeobrażenie poglądów ludności na 
znaczenie i cele samorządów, które w myśl 
realizowanych założeń i wytycznych, wpro 
wadzanej w życie ustawy, mają stać się o- 
środkami twórczej pracy obywatelskiej ua 

rzecz państwa i społeczeństwa. 

ODEZWA 
1 

Od dwóch przeszło lat, tzn. od chwili kie- 
dy ogólne przesilenie gospodarcze osiągnęło 
swój punkt kulminacyjny, przyjął się w Po':ce 
godny naśładowania zwyczaj, składania wża- 
mian życzeń świątecznych, ofiar na rzecz bez- 

robotnych. 
W imię zatem dobrze zrozumianego obo- 

wiązku obywatelskiego i tradycji — Komitet 
Lokainy Funduszu Pracy Województwa Wileń- 

skiego w Wilnie zwraca się z gorącym apelem 

de całego społeczeństwa, aby wzorem iat u- 
biegłych, powstrzymało się również i w roku 
bieżącym od' przesyłania życzeń .świątecznych 
i noworocznych, a przeznaczone na ten cel 
kwoty złożyło jako ofiary na rzecz akcji po- 

mocy bezrobotnym, prowadzonej przez Komi- 

tet Lokalny. 
Komitet Lokalny wyraża nadzieję, że ape! 

jego spotka się z najnajprzychylniejszem uzna- 

niem całego społeczeństwa. 

Wszystkie ofiary pieniężne składać można 
na konta czekowe Komitetu Lokalnego Fundu- 

Szu Pracy Województwa Wileńskiego w Wilnie 

w Banku Gosp. Kraj. oddział w Wilnie — 
(rach. bież. Nr. 638), 

w KKO m. Wilna (rachunek Nr. 472), 
w PKO (Konto Nr. 180610). 

Przewodniczący Komitetu (—) Wł Jaszczołt 

wojewoda. 

Nieudany podstęp z książeczką P.K.0. 
WILNO. Wczoraj wieczorenu w urzędzie 

pocztowym Wilno 1, zatrzymano jakiegoś 0- 

sobmika, podającego się za Jana Szałkowskie- 

go, który mając podrobioną książeczkę PKO, 
ma 150 zł., usiłował podjąć sumę 100 złotych. 

Urzędnikowi, który załatwiał wypłaty, książecz- 

ka wydała się podejrzaną, więc sprawdził w 
oddziale PKO konto Szałkowskiego i wówczas 

okazało się, że wpłacił on w grudniu zaledwie 

2 złote. 

Oddano go w ręce policji. 

  

Fałszywy wywiadowca 
WILNO. Do trzech furmanek, naładowa- 

mych spirytusem, jadących ulicą Kościuszki do 

święcian, zbliżył się dnia 19 bm. około godz. 

20,30 jakiś osobnik, zatrzymał furmanki ; powia 

dając, że jest wywiadowcą, przystąpił do rewi- 

zji wozów. Eskortujący transport Józei Foltyń- 
ski, któremu zachowanie się rzekomego wywia- 

dowcy wydało się podejrzanem, zażądał od 

miego okazania legitymacji służbowej, a otrzy- 

mawszy odpowiedź odmowną, wezwai na po- 

moc posterunkowego Kłukowskiego. 

Ten zatrzymał rewidenta i odprowadził do 

komisarjatu. Zatrzymany osobnik podał tam, 

że nazywa się Józef Anc i mieszka na ul. An- 
tokolskiej 14. W sprawie tej policja wdrożyła 
dochodzenie, 

Anc był kiedyś pracownikiem miejskim, a 
ostatnio ubezpieczał na życie. 

T S DA PEEK KIE, T BROK SN SRO DUO UART IT ZA CWA OTB ETAT LISA 
Solowieckich — są bardzo zajmujące, choć 
niestety mało prawdopodobne. Ale któżby od 
ciekawej, świetnie napisanej i doskonale ilu- 
strowanej powieści, która jest opromieniona 
tak szlachetną ideą, — domagał się protokó- 
larnego ujęcia zdarzeń i faktów ścisłych ?...... 

Książka jest dobra, — to jest ścisły fakt. 

V. KSIĄŻKI HISTORYCZNE. - 

Opisy bohaterskich przygód młodzieży 
mają tło historyczne, zarysowując czasy nie- 
dawne. Do historji właściwej przenosi nas 
Wacław Gąsiorowski, który dał trzecie bogato 
ilustrowane, wydanie dziejowej opowieści p. t. 
„Samosierra'* (D. K. P.) Opowieść ta zawie- 
ra ścisłe dane historyczne i wprowadza wą- 
tek powieściowy tylko w celu łatwiejszego 
przyswojenia treści. Portrety bohaterów walk 
pod Samosierrą, mapki terenu i plan sytua- 

eylmy bitwy, — wszystko to sprawia, że po 
przeczytaniu książki młody czytelnik będzie 
miał w pamięci dokładny i żywy obraz history 
eznęgo czynu naszych bohaterskich szwołeże- 
rów. 

Młodzieży, interesującej się dorobkiem li- 
terackim polskich żołnierzy, można dać „Pieś- 

/ni poległych'', zestawione przez Kazimierza 
Tułacza - Wiśniewskiego (W. I. N. W.) Jest 
to wybór poezyj żołnierzy polskich, poległych 

w walee za Ojczyznę. Antologja nie odznacza 
się konsekwencją. Obecność hetmana Żółkiew- 
skiego, który przecież wierszy nie pisywał 
Żuławskiego, który zmarł w szpitalu, brak Ma 

łaczewskiego, który miał nie mniejsze prawa 
do zabrania głosu w antologji, niż Żuławski, -- 
iw. in. pozwala na wypowiadania pewnych za 

strzeżeń. Ale sam pomysł zestawienia głosów 

poetów - żołnierzy z podaniem ich portretów 
i krótkich życiorysów jest bardzo dobry. 

KSIĄŻKI RÓŻNE. 

Tegoroczny plon wydawniczy, przedswią- 
ieczny jest bogaty. W cełu ułatwienia zorjen- 

towania się w wartości tak znacznej ilości ksią 

      

żek podzieliłem je na grupy, zgodnie z zasad- 
niezą treścią. Trzy książki nie podpadają pod 
ustalone przeze mnie rubryki, wymagają więc 
osobnej wzmianki. 

A więc młode czytelniezki, które już się 
zaprzyjaźniły z „Anią z Lechiekich pėl“* w po 
wiešciach „Dziecigetwo““ i „Miodošė““, niech 
zwrócą baczną uwagę na ukazanie się trzeciej 
i niezawodnie najciekawszej części trylogii 
Marji Dunin-Kozickiej p.t. „Miłość Ani' (D, 
K. P.) Ten tytuł jest natyle frapujący, że nie 
wymaga komentarzy. Powieść ta nie jest prze- 
znaczona wyłącznie dla młodzieży, — lata stu- 
denckie Ani i jej przeżycia na tle miłości mo- 
gą zainteresować tylko młodzież dojrzalszą, 
no i dorosłych. 

© „Skowronku'' Johna Bennetta (Atlas), 
który przenosi czytelnika do czasów szekspi- 
rowskich, jużeśmy kiedyś pisali. Należy teraz 
jeszcze raz wskazać na tę ciekawą powieść. 

Pozostaje jeszcze jedna książka. Jest nia 
„Godzina anielska', opowiądania o ulubio- 
nych świętych Zofji Eltz (Ks. św. W.). 

Na treść tej miłej książki składają się 
żywoty świętych Maurusa, Placyda, Tareyzju- 

sza, Elżbiety, Hermana-Józefa, Teresy od 

Dzieciątka Jezus, Antoni, Bernadetty, Seba- 

stjana, Scholastyki, Franeiszka z Assyżu, 
Immeldy i Piotra Klawera. 

Dlaczego nikt z polskich autorów nie na- 
pisze podobnej książki o polskich świętych? 

Ale nie narzekajmy znów tak stanowczo 
na polskich autorów: obeeny przegląd wyda- 
wnietw dla młodzieży dowodzi, że polscy pi- 
sarzo © młodzieży pamiętają i chętnie dia 
niej piszą. 

Niech tylko młodzież czyta. I niech rodzi- 
ce i wychowawey zachęcają ją do tego. 

Jeszcze raz: nieodzownym prezentem x 
choinkę musi być książka!.. 

W. Charkiewicz. 

  

  

SŁOWO 

   CZWARTE: 

    
Dziś 21 Wscbód słońca g, 7,42 

Zig robie Zachót słańca g. 251 

Zenona 
ееа 

RUMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WIŁNIĘ, 

z dnia 20 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura Średni 

Temperatura najwy 
Temperatura najni 

Opad w mm.: 0,2 

Wiatr: północno-zachodni. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: śnieg z przerwami. 

PROGNOZA. 

Chmurno i mglisto, z rozpogodzeniami w 
ciągu dnia. Nocą kiłkustopniowy mróz. We 
dnie temperatura w pobliżu zera. Umiarkowa 
ne wiatry północno-zachodnie. 

NABOŻEŃSTWA 

— Ogėiao Cirzešcijanskie Roraty. Niniej- 
szem uprzejmie zapraszamy swych kolegów i 
kołeżanki do wzięcia jaknajliczniejszego udzia- 
łu w dniu 24 grudnia br. w ogólno-chrześcijań- 
skich roratach, celebrowanych przez jego Eks- 
celencję Arcybiskupa Wileńskiego. Chrześcijań- 
ski Związek Krawców i Krawczyń w Wilnie. 

Ё URZĘDOWA 
— Komcesje widowiskowe. Zezwolenia ro- 

czne na prawo urządzania w lokalach publicz- 
nych występów artystycznych, muzycznych, 
tanecznych itd. tracą ważność z dniem 31 bm. 
Podania o nowe zezwolenia należy złożyć do 
Starostwa Grodzkiego. 

— Termometry Reaumura. Od Nowego Ro 
ku wolno jest sprzedawać termometry wyłącz- 
nie ze skałą Celsiusa. Termometry z podwójną 
skalą są w handlu zakazane. 

MIEJSKA. 
— Przedstawiciele Saurera w Wilnie. Ba- 

wią w Wilnie przedstawiciele Saurera, którzy 
w związku ze złożeniem przez ich mocodaw- 
cę oferty na prowadzenie komunikacji autobu- 
sowej w Wilnie, nawiązali z magistratem kon- 
takt w tej sprawie. 

' Przebieg tych pertraktacyj wskazuje, że 
sprawa uregulowania komunikacji autobusowej 
w mieście napotyka w dalszym ciągu na po- 
ważne trudności, wobec wysunięcia warunków, 
na które magistrat nie może się zgodzić. Cho- 
dzi w pierwszym rzędzie o sumę dzieriawną, 
od żądania której miasto nie odstąpi. 

— Maksymalne ceny na ryby. Dnia 20 b. 
m. pod przewodnietwem starosty grodzkiego 
p. Kowalskiego odbyła się konferencja z przed 
stawicielami branży rybnej. Na konferencji 
tej ustalono na okres przedświąteczny, od 
dnia 20 do 24 b.m. następujące maksymalne 
ceny na ryby w Wilnie: 

Karpie drobne do 1 zł, 80 gr. za kilo. 
Karpie średnie 2 zł. klg. 

Karpie duże 2 zł 20 gr. 
Szezupaki duże 2 zł. 30 gr. 
Szezupaki małe, po 3 —- 4 szt. 

2 zł 20 gr. 
Sandacze mrożone rosyjskie 2 zł. 80 gr. 
Sandacze Świeże krajowe 3 zł. 25 gr. 

Ceny te moga ulee dalszej zniżce, jeżeli 
zależnie od warunków atmosferycznych zwięk- 
szy się podaż ryb na rynkach wileńskich. 

POCZTOWA 

— Listy wagi 1 kg. Poczynając od stycz- 
nia do obrotu pocztowego będą dopuszczone 
listy wagi do 1 kg., zamiast do pół kg., jak to 
było dotychczas. Opłata za taki list będzie wy- 
nosić 60 gr. i zł. 1,20 (zamiejscowy). 

— Rejestracja radjoaparatów. Wobec pro- 
jektu zróżniczkowania opłat za korzystanie z 
aparatów lampowych i detektorów, w niedale- 
kiej przyszłości poczta przeprowadzi rejestrację 
wszystkich aparatów radjowych. 

icy pocztowi wileńskiego okrę- 
gu pocztowego, skupieni w 6 organizacjach, 
dzięki poparciu i przewodnictwu prezesa Dyr. 
Poczt i Telegrafów w Wilnie p. inż. Karola 
Żuchowicza, uchwałą powziętą w dniu 1-go 
grudnia br. postanowili jednomyślnie i dobro- 
wolnie opodatkować się na okres od I stycznia 
do 1 września 1934 r. włącznie, na cele mię- 
dzynarodowego Challenge'u o utrzymanie w 
rękach polskich puharu, zdobytego w 1932 r. 
przez śp. por. Żwirkę i śp. inż. Wigurę. Z ak- 
cji tej pocztowcy spodziewają się uzyskać о- 
koło 5.000 zł. 

AKADEMICKA 
— Ak. Koło Kownian zawiadamia swych 

członków i sympatyków, że dnia 22 bm. o 
20 w lokalu przy ulicy W. Pohulanka 19—7 
odbędzie się tradycyjna Wilja Koła. 

ŻYDOWSKA 
— Pustki w kasach Gminy Żydowskiej. — 

Wczoraj odbyło się zebranie zarządu Gminy 
Żydowskiej. Na zebranie przybyło około 15 de- 
legacyj różnych instytucyj żydowskich, doma- 
gając się wypłacenia przyznanych ira subsy- 
djów, wynoszących w sumie około 40 tysięcy 
złotych. Wielu ubogich żydów, przyszło rów- 
nież prosić o wydanie paliwa na okres panują- 
cych mrozów. Prośby ji żądania nie odniosły 
żadnego skutku wobec braku pienięlzy w ka- 
sach gminy. ‹К.) 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
— Zarząd Zwiazku Absolwentow gimnaz. 
tów powiadamia Kolegów, że dnia 22 bm. 

o godz. 16-tej odbędzie się zebranie ogólne. 
Po zebraniu o godz. 18,15 odbędzie się „Tra- 
dycyjny Opłatek". Ž 

RÓŻNE 
— Wybory do Izby Rzemieślniczej, W przy 

sziym miesiącu odbędą się wybory do Wileń- 
skiej E pzwięślniczej, 

— dla Sióstr Pogotowia Sanitarne- 
g0 Polskiego Czerwonego Krzyża rozpocznie 
się w pierwszej połowie lutego 1934 r. 

= Podania o przyjęcie na kurs przyjmuje i 
bliższych informacyj udziela Okręgowa Sekcja Sióstr PCK w Wilnie, ul. Tatarska 5, codzien- 

S godz. 10 do 13-tej do dnia 10 stycznia 
13 T. 

— Goriwość nie na miejscu. Wczoraj w 
czasie eksportacji zwłok śp. ks, Zygmunta Le- 
wickiego przykre wrażenie wywołała gorliwość 
przodownika policji Nr. 96, gwałtownie regu- 
lującego ruch uliczny w czasie posuwania się 
żałobnego konduktu. Gorliwość ta tembardziej” 
była nie na miejscu, gdyż przestrzeń dzieląca 
dom żałoby od kościoła św. Jakóba, dokąd kie- 
rował się kondukt była tak niewielka, że zatrzy 
manie dwóch autobusów j kilku dorożek po- 
trzebne było na kilka zaledwie minut, co rzecz 
jasna, żadnego zakłócenia normalnego ruchu 
spowodować nie mogło, a umożliwiłoby jedy- 
nie oddanie w spokoju ostatniej posługi licznie 
przybyłym wiernym. 

   

   

  

na kil. 

   

„KRONIKA (w 
BALE I ZABAWY 

— Wielka zabawa świąteczna. Dnia 25-go 
grudnia br. o godz. 8 wiecz. w Małej Sali Miej- 
skiej (Końska 3) dane będą atrakcje Jasełkowe 
i kolendy w wykonaniu chóru:„Akord* pod 
dyrekcją j. Arcimowicza, poczem zabawa ta- 
neczna do rana przy dźwiękach Jazzu. Czysty 
zysk przeznacza się na obóz łetni dła groma- 
dy Zuchów przy 4-tej drużynie harcerskiej. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dziś, 

czwartek 21 bm. o godz. 8,30 wiecz. po raz 
trzeci sztuka w 4 obrazach „Miriam”, osnuta 
na tle epoki herodowej w Judei, wileńskiego 
autora F. Halperina, w przekładzie Ar. Marka, 
w reżyserji W. Czengerego. W wykonaniu u- 
dział biorą pp.: Skrzydłowska, Jasińska-Det- 
kowska, Wilińska, Ściborowa, Górska, Tatarkie 
wicz, Gliński, Neubelt, Dejunowicz,  Kersen, 
Pawłowski, Dobrowolski. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, czwartek 21 
bm .(pocz. seansów o g. 4-tej) film „Wiara, 
Nadzieja, Miłość”. Na scenie „Rewizor* Gogola 
— skrót sceniczny. 

— TEATR MUZYCZNY įLUTNIA“. 0- 
statnie przedstawienie przed Świętami. Dziś 
po raz drugi pełna uroku, melodyjna operetka 
jacobi'ego „Targ na dziewczęta”. W rolach 
głównych:  Halmirska, Kaupe, Dembowski, 
Szczawiński, Tatrzański i Wyrwicz-Wichrow- 
ski, tworzą świetnie zgrany zespół. Zespół ba- 
letowy z udziałem Martówny i Ciesielskiego, 
wystąpi w nowych tańcach: „Rewia floty” i 
tańce cowboyów. Zniżki ważne. — Dzisiejsze 
przedstawienie będzie ostatniem w okresie 
przedświątecznym. W piątek, sobotę i niedzie- 
1 — teatr nieczynny. 

: Poranek dla dzieci w „Lutni“, Premjera 
baśni fantastycznej „Dziadzio-piernik i babcia- 
bakalja“ 26 bm. o g. 12,30. Na scenie ukaże 
się tak dobrze znana dzieciom z filmu Betty 
Boop! Prócz tego wiele, wiele miłych niespo- 
dzianek. Ceny miejsc zniżone od 25 groszy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Dziwolągi. 
ROXY — Maleńka z Montparnasse 
CASINO — Dzika dziewczyna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Skradł kożuch. Zatrzymano Pleskaczew- 

skiego Michała, ul. Werkowska 30, który skradł 
kożuch wartości 100 zł. z niezamkniętego 
przedpokoju w domu przy ul. Archanielskiej 2. 
Kożuch odebrano. 

— Przegrał w trzy karty. W pobliżu rynku 
drzewnego pewien chłop z gm. mickuńskiej 
przegrał do oszustów rynkowych około 20 zł. 

— Fałszywe 10-złotówki. W urzędzie pocz 
towym Nr. 10 przy uł. Zawalnej zakwestjono- 
wano u jednej z osób, wysyłających pieniądze, 
dwie fałszywe monety 10-złotowe, a do ko- 
misarjatu 6-g0 przyniesiono jedną fałszywą mo 
netę 1-złotową. 

ŚWIĘCIANY 
— POŻAR. We wsi Litwiany, gminy kie- 

mieliskiej, spaliły się dwa domy mieszkalne na 
szkodę Feliksa Narejki i Aleksandra Grunta, — 
Straty ich wynoszą około 5.000 złotych. Przy- 
czyną pożaru był zły stan pieca w domu Na- 
rejki. 

POSTAWY 
— ŚMIERTELNY UPADEK. w kolonji 

Kobajły, gm. hruzdowskiej, w dniu 16 b. m. 
mieszkanka kolonji Borodowa Marja, schodząc 
ze strychu, poślizgnęła się i spadła z drabiny 
tak fatalnie, iż doznała pęknięcia czaszki, gi- 
nąc na miejscu. 

SAMOBÓJSTWO UPOŚLEDZONEJ 
OD URODZENIA. W Łasicy, w powiecie pos- 
tawskim odebrała sobie życie esencją octową 
Aleksandra Kodłubowska, — Kodłubowska, Ii- 
cząca lat 26, była zupełnie głucha, eo powodo- 
wało ciągłe niesnaski rodzinne.— Niedola iej 
przyczyniła się do rozpaczliwego kroku. 
LRS neo о КЕЧОЙ 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

Dziš ю 
Ostatnie przedstawienie przed 

Świętami 

TARG 
NA DZIEWCZĘTA 

operetka w 3-ch aktacn 

W. JACOBI'EGO 
5 LÓD i СдаНЕий 

Choinka dla dzieci bezrobotnej 
inteligencji 

A inicjatywy zarządu koła BBWR dzie'- 
niey Śródmieście w Wilnie, ukonstytuował się 

  

E dniu 18 b.m. Komitet Gwiazdkowy, złożony 
wyłącznie z pań, które podjęły się urządzenia 
na 3-ch Króli choinki i zabawy dziecięcej dła 
dziatwy bezrobotnej inteligencji. } 

Do Komitetu weszły panie: Borowiezowa 
—przewodnicząca, — Bajerowa — sekretarka, 
Jutkiewiczowa —skarbniezka, Izydorezykowa, 
Kowalska i Żmigrodzka. 

Wybrany Komitet podzielił wśród swych 
członkiń funkcje w działach zakupu podarków 
1 atrakcyjnym. 

Do tej informacji dodać należy, iż zapo- 
czątkowana na zebraniu plenarnem koła dziel 
niey śródmieście zbiórka na cel choinki, pro- 
wadzona jest nadal intensywnie przez zarząd 
koła wśród członków BBWR. Spodziewać się 
należy, iż choinka i zabawa wypadną iinpo- 
nująco. 

   

Pe от е 

W MAUZOLEUM KÓLEWSKIEM PROWADZI SIĘ JE DALEJ 

Stan robót restauracyjnych w Bazyli- 
ce wileńskiej przedstawia się w danej 
chwili w sposób następujący: 

Roboty nad umacnianiem Bazyliki 
zzewnątrz zostały przerwane spowodu о- 
strych mrozów, które panowały w ostat- 
nich dniach. Przerwano je w chwili, gdy 
116 palów betonowych wpuszczono już 
pod zachodnią ścianę świątyni. Pozosta- 
ło do wykonania jeszcze 30 procent pa- 
łów zewnętrznych. Prace nad niemi po- 
djęte być mogą dopiero z wiosną. 

Obecnie przeprowadza się w zwolnio 
nem tempie roboty wewnątrz Bazyliki: 
mianowicie umacnianie wewnętrzne tejże 
zachodniej Ściany, jak również wspiera- 
nie fundamentów kaplicy im. Marji i ka- 
plicy Władysławowskiej oraz galeryj bo- 
cznych. W Kaplicy Władysławowskiej 
pozostają do wykonania wszystkie pale 
wewnętrzne. Belkowanie  żelbetonowe, 
które ma podtrzymywać całą Ścianę za- 

chodnią, zaledwie rozpoczęto: z siedem- 
nastu przewidzianych w płanie bełek wy- 
kończono dopiero cztery. 

Natomiast roboty w mauzoleum kró- 
lewskiem nie ustają. Przekuto już wszyst 

kie dojścia do mauzoleum i wkrótce 
przystąpi się do wykonywania  izołacji 
murów. Potrzebne do izołacji materjaty 
już nadeszły. Ułożenie jej potrwa około 
dwóch miesięcy, poczem rozpocznie się 
betonowanie konstrukcji Ścian mauzo- 
łeum. Roboty te nie ulegną żadnej przer- 
wie z wyjątkiem kilkudniowej świątecz- 
nej. 

Jakie są przyczyny zwolnienia prac w 
Bazylice? Na to pytanie otrzymujemy 
wyjaśnienie ze źródła miarodajnego: — 
brak funduszów. Środki materjałne Komi- 
tetu Ratowania Bazyliki wyczerpały się 
zupełnie, i w najbliższym czasie nawet 
zwolnione roboty będą całkowicie pow- 
strzymane. 
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GLOSY CZYTELNIKOW 

Nie kijem go, to pałką 
„Szkoła dawniejsza“ j „szkoła dzisiejsza”... 

Jakże często słyszy się to zestawienie! Szkola 

dawniejsza to ponura katownia, piekło roz- 

brzmiewające jękami torturowanych dwójka- 

mi niewiniątek; szkoła dzisiejsza to ziemia 

obiecana, raj, gdzie pod grozą nagany ze 

strony wizytatora, nauczycieł nie odważy się 

postawić uczniowi dwójki. 

Dwójka?! Fe, jakżesz można! To bai- 
barzyństwo! Obecnie dwójek nie stawia się 
zupełnie, tylko... „nd”. 

Szałona różnica, nieprawdaż? 
To też teraźniejszy, uczeń nie uczy się, 

jak to dawniej nieraz bywało, dla piątek, lecz 

dla... „b. d.“ Niestety teraz taksamo trudno 
o „b. d.*, jak niegdyś o piątki, bo tak jak da- 

wniej Pan Bóg umiał na piątkę, nauczyciel na 
czwórkę, a uczeń najwyżej na trójkę, tak te- 

raz Pan Bóg umie na „b. d.*, nauczycie! na 
„d“, a uczeń na „dst”. Trudno — czasy się 

zmieniają! Sam Pan Bóg musi się do tego 
zastosować. 

Dawniej niektórzy nauczyciele mieli zasa- 

żeby po dwójce nie stawić odrazu piąt- 

ki. jeżeli uczeń, który poprzednio miał 
dwójkę, zasłużył następnie na piątkę, to do- 
stawał trójkę, ale co najwyżej czwórkę. — 
(Ałe odwrotnie: po piątce dwójkę można było 

stawiać). Jaka się kryła*w tem racja — trud- 
no dociec. To już tajemnica naszej świętej 

pedagogiki 
Teraz zdarza się to samo. Uczeń zrobił 

jklasowe zadanie niedostatecznie, _ nauczyciel 

stwierdza to skrótem „nd”* i wszystko jest w 
porządku. Następnym razem ten sam uczeń 
robi zadanie bez żadnego błędu — bardzo do- 

brze. Nauczyciel jednak nie stwierdza tego 
skrótem „bd”*, jakby, z punktu logiki i uczci- 
wości biorąc, należało, lecz pisze „dst*. Dla« 

czego? Bo ma zasadę.. Nic, nie mam__poe 
jęcia, jaką ma zasadę! Jakąż może mieć za- 

sadę człowiek, który na czarne mówic zarne, ale 

na białe, nie mówi białe, tylko — szare? 

Albo te oceny za sprawowanie! Wielebym 

dała, żeby poznać tego pana, który je wymy- 
šlil. "To dopiero musiał być figlarz! Bo рго- 
szę tylko zauważyć: jeżeli uczeń ma za spra- 

wowania „odpowiednio”, to znaczy, że zacho- 
wuje się nieodpowiednio, jeżeli ma  „dobrze” 
to znaczy, że zachowuje się niedobrze (gdyby 
się zachowywał dobrze, to miałby „bardzo 

dobrze”). Źle wogóle nie może się zachowy- 
wać, bo gdy sprawuje się „odpowiednio“ już 
go mogą wydalić z gimnazjum. 

Zupełnie tak, jak z tą znaną „kwestją ba. 
ranią". Gdy zwykły śmiertelnik <chce pon. 
czyć, ile w stadzie baranów, to liczy je . 
koniec, a gdy nauczyciel chce się tego dowie- 

dzieć, to liczy nogi baranie i dzieli je przez 
cztery. Żeby było trudniej. 

A teraz o jeszcze jednej 

w dzisiejszej szkole. 
Uczeń „w dawnych czasach* miał dzien- 

nik, w którym co sobotę wychowawca WP 
sywał stopnie z całego tygodnia. Rodzice kła. 
dli swój podpis w dzienniku na dowód, że 
stopnie widzieli i, jeżeli dziecko miało -z 
czego dwójkę, mogli mu natychmiast pomóc 
i braki usunąć. Sposób ten jednak okazał się 
widocznie wysoce niepedagogiczny, skoro teraz 
nawet wspomnieć o nim nie wypada. 

— Pani apoteozuje metody dawnej szkoły! 
Dzienniki teraz — kiedy istnieją wywiadówki, 
taki idealny sposób komunikowania sę rodzi- 
ców z ciałem profesorskiem? 

Na takie dictum acerbum dyrektora kładę 
pokornie uszy po sobie i idę komunikować 
się idealnie. 

Na „wywiadówce* stoję parę godzin w 0- 
gonku, jak po chleb kartkowy w czasie wojny, 
i doczekawszy się wreszcie swojej kolei, 
wpadam do wychowawcy po informacje, jak 

po ogień. O tem, żeby spokojnie porozma- 
wiać niema mowy: wychowawca co raz Spo- 

gląda niecierpliwie na drzwi, a i „rodzice*, gdy 
dłużej posiedzisz, przeszywają cię nienawi- 
stnem spojrzeniem. 

Jeżeli z tych błyskawicznych  informacyj 

wypadnie, że syn ma z jakiegoś przedmiotu 
niedostatecznie, to trzeba szukać profesora, 

    

dę, 

ważnej zmianie 

Odwołanie pociągów na okres świąt 
W związku z przewidywanem  zmniejsze- 

niem się ilości podróżnych w pociągach pod- 
miejskich w okresie świąt Bożego Narodzenia, 
na podstawie zezwolenia Ministerstwa Komnu- 
nikacji odwołuje się kursowanie następuj?- 
cych pociągów podmiejskich w niżej podanych 
dniach: 

1) Poc. Nr. 733 na odcinku Grodno — Ora 
ny odwołuje się w @шт 24 1 25 grudnia r.b. 

2) Pociąg Nr. 734 na odcinku Orany -— 
Grodno odwołuje się w dn. 25 i 26 grudnia 
bież. roku. 

3) roc. Nr. 758 na odcinku Wilno — Du- 
kszty odwołuje się w dn. 24i 25 grudnia 1.b. 

4 Poc. Nr. 754 na odcinku Dukszty 
Wilno odwołuje się w dn. 25i 26 grudnia r.b. 

5) Poc. Nr. 1714/1715 na odcinku Wil- 
no — Rudziszki odwołuje się od dnia 23 gru- 
dnia r.b. do 15 stycznia 1934 r. włącznie z 

wyjątkiem sobót roboczych. 
6) Poc. Nr. 1737/1740 na odcinku Wiino 

— Nowowilejka odwołuje się od dnia 23 gru- 
dnia r.b. do dnia 15 stycznia 1934 r. włącznie. 

7) Poc. Nr. 534/535 na odcinku Królew- 
szczyzna — Głębokie odwołuje się od dnia 23 
grudnia r.b. uo dnia 15 stycznia 1934 r. włą- 
cznie. 

8) Poc. Nr. 351 na odcinku Wilno — Li- 
da odwołuje się w dn. 24 i 25 grudnia r.b. 

9) Poe. Nr. 452 na odcinku Lida — Wil- 
no odwołuje się w dniach 25 i 26 grudnia 
1933 r. 

10) Poc. Nr. 331/882 na odcinku Wilno 

— Bieniakonie odwołuje się od dnia 23 grud- 
nia b.r. do dnia 15 stycznia 1934 r. włącznie. 

11) Poc. Nr. 32/83 na odcinku Czerem- 
cha — Bielsk Podl. odwołuje się od dnia 23 
grudnia do dnia 15 stycznia 1934 roku włącz- 

nie. 
12) Poc. Nr. 3032/3035 na odcinku Bia- 

łystok — Starosielee odwołuje się w dniach 
24, 25, 26 i 31 grudnia r.b. oraz 1, 6i 7 
stycznia 1934 roku. 

  

Juł czss pomyśleć 

o cgloszeniach świątecznych 
Ogłosz*nia do „SEOWA“ I innych pism — 
orzyjmuie na baidzo dogodnych warunkach 

ВЫВ © REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

TEATR na POHULANCE 
„MIRJAM“ — sztuka w 4 obrazach na tle epoki 

herodowej w Judei Fałka Halperina. Przekład 
Ar. Marka. 

Jeżeli. Kilka , jeżeli”:-: 
Jeżeli tło historyczne w „Mirjam* zostało 

oddane wiernie, — wówczas z całą pewnśocią 
stwierdzić nałeży, iż narzekania na gadatliwość 

współczesnych żydów są niesłuszne „bo ich pra 

przodkowie odznaczali się ełokwencją, budzacą 

prawdziwy niepokój!... 
Jeżeli w trzech pierwszych aktach widz 

nie znajduje nic oprócz nużacych rozmów па 

temat, czy Miriam kocha Heroda (nie wie tego 

Herod, nie wie jego siostra Salomea, nie wie 

Aleksandra — matka Mirjam, nie wie sama 
Mirjam), jeżeli nawet w czwartym akcie już 

nieboszczka - Mirjam ukazuje się w nieziem- 
skiem świetle tylko poto, aby jęknać i potwier- 
dzić domysły widzów, że pani Herodowa, jako 

kobieta, — i owszem kocha swego małżonka, 
nawet bardzo, natomiast, jako przedstawicielka 
rodu Hasmoneuszów. płci nijakiej, wręcz nie- 

nawidzi go, — wówczas czy można się dziwić, 

że widz, jako osoba dobrze wychowana płci 
nijakiejj zachowuje całkowitą obojętność, na- 
tomiast, jako mężczyzna czy kobieta zdradza. 

niepokojące zdenerwowanie, które przybiera ró- 
żne formy-... 

Jeżeli „Mirjam* naprawdę jest dramatem, 
wówczas łudząco do tej sztuki podobna (stroje, 

zbroja, akcja) słynna „Wampuka* jest bardzo 
dramatyczną opera. ы 

Jeżeli wreszcie „Mirjam* jest najdolrzał- 
szym owocem trzydziestopięcioletniej działałno- 

ści literackiej p. Halperina, wówczas wielka ra- 

cję mają panie H. Skrzydłowska i ł. Jasińska - 
Detkowska, które, zwracając się do widzów, 

wołają w akcie H i II: „Biada wam, biada!”... 

W. Ch. 

RZESZA RCK POŁAKOSFE ZERO OORKASDORZE RZA 

który to „nd”* postawił, aby się dowiedziec, 

jakie mianowicie chłopiec ma braki. Bardzo 

często się zdarza, że wogóle niema go już 

w gimnazjum. Odwalił swoich rodziców i po- 

szedł na kolację. Jeżeli jednak profesor nałeży 

do tego rodzaju „„przyjemniaczków*, co to z 

zasady robią 90 proc. „nd-ekėw“, to oczywi- 

Ście, że się go zastanie. Nawet trzeba będzie 
znowu z godzinkę postać w ogonku. Żeby się 
nie nudziło, można sobie zanucić „U drzwi 

Twoich stoję, Panie*... Gdy wreszcie, po dłu- 

gich i ciężkich cierpieniach, staniesz nieszczę- 
sna matko przed obliczem pana profesora, do- 

wiadujesz się, że syn ma „nd”, bo... nie umiał. 

— Ale czego nie umiał, panie profesorze, 

gramatyki, czy słówek, albo może... 

— Nie umiał iekcji. Poprostu nie umiał 

lekcji. Mam tu zanotowane 11. XII „nd“ — 

widzi pani? : 
Oczywiście, że widzę — „nd* stoi jak 

wół. l cóż tu więcej mówić? Przepraszam pa- 
na profesora, że go fatygowałam i wycofuję się 

żeby czasu innym nie zabierać. 

Uf- Nastałam się kilka godzin w ogonkach 
i z tego osobistego skomunikowania się nie do- 
wiedziałam się więcej niż z dawnego poczciwe- 

go dzienniczka, który przynajmniej przycho- 
dził dą mnie sam i zawiadamiał natychmiast po 
wypadku, że ratunek potrzebny. 

Powie ktoś, że i teraz można, nie czekając 
na wywiadówkę, dowiedzieć się o postępy 
dziecka, ponieważ każdy z profesorów ma w 
pewne dni godziny przyjęć. 'Bardzo to pięk- 
nie, ale po pierwsze nie dla wszystkich rodzi- 
ców ta jest dostępne, bo wiele z nich także o 
tej porze pracuje, a pe drugie... Nie wiem, 
czy to tylko ja mam takiego pecha?  Zdarzy- 
ło mi się bowiem już kilka razy, że uzyskaw- 
szy z trudem zwolnienie ze swego zajęcia, po- 
szłam do gimnazjum i... nie uzyskałam „aud- 

jencji*. Raz wypadło profesorowi coś ważnego 
i musiał wyjść, innym razem robi!  repetycję 
przedmaturalną z uczniami VIll-ej klasy, kie- 
dy - indziej zdarzyło się jeszcze coś innego 

Wobec tego przyszłam nie w godzinach 
przyjęć i przyłapałam profesora w czasie pauzy 

Szedł wielkiemi krokami po korytarzu, a ja 
pokornie biegłam truchcikiem obok niego. Tru- 

dno — trzeba zrzucić pychę z serca, jak się 

ma doczynienia z takim potentatem, który 

w swem ręku dzierży łosy syna. 

Pan profesor objaśnił mię łaskawie, że 

niepotrzebnie go nachodzę, . bo skoro mój syn 
nie mial „nd“ na wywiadowkę, to znaczy, że 
ma „dst“, a į dostanie „nd“, to dowiem 
się o tem za miesiąc na następnej wywiadów- 
ce. 

Ponieważ jednak chodziło © przedmiot 
którego mój chłopiec powinien stać zupełnie 
idohrze, ogromnie mnie  korciło zapytać, w 
czem właściwie szwankuje, że ma  załedwie 
trójkę, ałe pan profesor nie miał miny, któraby 
zachęcała do rozmowy. Zresztą, mój Bože! I 
tak wiem, coby mi odpowiedział: 

— Na „d”, proszę pani, to ja umiem, na 

„bd Pan Bóg. a uczeń najwyżej na „dst“. 

„Matka“ 

  

  

   

y restauracyjne w Bazylice | 
będą przerwane
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6 MIESIĘCY ZA BIGAMJĘ 
Wezoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał spra 

wę o dważeństwo przeciwko niejakiemu Wło- 
dzitmierzowi Szadkiewiczowi. 

Przed kilku łaty Szadkiewicz wzi 
w kościele Św. Ducha ze starszą od siebie o 

12 lat Weroniką Jawniszkówną. 
On był wówezas bezrobotnym, a ona 

wdową, lecz po pierwszym mężu, stolarzu, mia 
ła przyzwoicie urządzone mieszkanie i więk- 
szą sumę gotówki. 

To zadecydowało o ich ślubie. 

Niestety, pożycie małżeńskie trwało króż- 
ko. Szadkiewicz zaczął zdradzać żonę i 
wreszcie podając się za kawalera ożenił się po 
raz drugi z niejaką Jadwigą Wiszniewską. 

Ostatecznie bigamja się wykryła i właś- 
nie wezoraj posiadacz dwu żon zasiadł na ła- 
wie oskrżonych. 

Dlaczego oskarżony ożenił się po raz dru 

    

gi? 
= Wysoki Sądzie! Cóż miałem robić, Gd; 

żeniłem się po raz pierwszy, żona wymagała 
ode mnie tylko dschowania wiary. Ja jej tej 
wiary dochowywałem, lecz gdy pewnego razu 
spotkała mię idącego w towarzystwie pewnej 
zmajomej, to nie wpuściła do mieszkania. — 
W ten sposób się tłumaczył. 

Niestety, ową znajomą okazała się druga 
żona oskarżonego i to zadecydowało o wy- 
roku. 

Sąd skazał bigamistę na 6 miesięcy wię- 
zienia, lecz karę darował na skutek amnestji. 

dn. 

SPORT 
— Hallo! Tu AZS. Uwaga radjosłuchacze 

sportowcy. We czwartek dnia 21 b.m. o godz. 
19,25 radjostacja wileńska nada kwadrans aka 
demieki, poświęcony działalności AZS. Udział 
w kwadransie wezmą kol. kol. Stankiewicz, 
Trościanko i  Umiastowski. 

— Kursy narciarskie AZS. AZS, komu- 
nikuje, że w bieżącym sezonie organizuje na- 

stępujące popularne kursy narciarskie dla 
wszystkich. Kursy tak zwane „śródtygodnio- 

we'* we środy, piątki i niedziele. Zbiórka 
o godz. 11 w schronisku narciarskiem AZS na 
Antokolu. 

Instruktorzy: kol. Grabowiecki Jan, kol. 
Stankiewicz Wiktor. 

Drugi kurs t. zw. świąteczny w niedzie- 
lei wszystkie święta. Zbiórka o godz. 10 w 
schronisku na Antokolu. 

Instruktorzy: kol. Pietkiewicz Konstanty, 
kol. Puchalski Kazimierz. 

Kursy będą prowadzone przez eały 
zon. Kurs śródtygodniowy 
Kurs t. zw. świąteczny również. 

Bliższe informacje i zapisy na kursy 
«codziennie w sekretarjacie AZS., Gmach Głów 
ny USB, oraz w schronisku narciarskiem na 
Antokolu w dniach i godz. kursowych. 

Šw eta na wsi 
idłażej nawet stale można zd owo, tanio 
przyjemnie spędiić w maj. Anie inie. — 
Miejscowość gó zysta, lasy so nowe, rzeka 
Możl. sporty saneczk., narty, wyc eczki koń 
mi. St koł. i poczta Gudogrie Zapolska 

ofiary 
Zamiast kwiatów na grób Śp. Józefa Ry- 

chłewicza, składa Szymon Meysztowicz na her- 
baciarnię dła inteligencji zł. 10. 

Zamiast kwiatów na grób śp. Wł. Butkie- 
wicza, na fundusz jego imienia zł. 12 gr. 20 
koledzy z klasy 8-mej gimn. Adama Mickiewi- 
cza w Wilnie. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych złożyli: 

Dla wdowy z 4 dzieci po Śp. por. rez. Ko- 
zakiewiczu gen. dyw.  Dąb-Biernacki Stefan, 
inspektor armji 50 zł. 

Na gwiazdkę dla najbiedniejszych dzieci 
szkół powszechnych: gen. bryg. Przewłocki Ma 
rjan, dowódca Sam. Bryg. Kaw. zł. 10, płk. 
Pakosz Michał, dowódca Obszaru Warownego 
Wilno 20 zł, płk. dpi. Krzyżanowski Bolesław 
ł oficer sztabu insp. armji 10 zł., ppłk. dr. Do- 
baczewski Eugenjusz, naczelny lekarz gar. Wil- 
no 10 zł., kpt. Andrzejewski Józefat, delegat 
szef. bud. OK III w Wilnie zł. 5, oficerowie ko- 
mendy miasta Wilno zł. 10, dowódca i korpus 
oficerski 6 pp. Leg. zł. 25, oficerowie, podofi- 
„cerowie i urzędnicy Wojsk. Sądu Okr. III zł. 
17,90, oficerowie, podoficerowie i urzędnicy W. 
Szpitala OWar. Wilno zł. 25, płuton żandarmerji 
Wilno zł. 10. Ё 

Restauracja „Palais de Danse“ na szkolę 
powszechną nr. 30 zł. 50, na szkołę powszech- 
ną nr. 13 zł. 50. 

Na rzecz budowy szkoły powsz. w Rykon- 
tach pow. wileńsko-trockiego: kpt. Siwkowski, 
kpt. Osipowski, kpt. Łobza i por. Laurentowski 
z Brygady KOP zł. 15. 
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już się rozpoczął. 
   

  

  
  

  

EARL DERR BIGGERS 

# # 

Chińczyk — 
— A, tak, zegarek, — kiwnął głową Chiń- 

<czyk. į 

— Człowiek, który był przyzwyczajony 
przez całe życie do noszenia zegarka w kieszon- 
ce kamizelki, zmieni ten zwyczaj i zacznie no- 
sić go na ręku, zapytany znienacka, sięgnie 
napewno do kamizelki, starym odruchem. 

— Tak, właśnie to zauważyłem! 
— Nie wątpiłem w to. Jaka szkoda, że 

to, doskonale udane, doświadczenie, została 
strącone na człowieku niewinnym. 

— Będą jeszcze inne doświadczenia, — za- 

pewnił detektyw. 
— Mam nadzieję. Ale mogę zapewnić 

pana, że kupiłem zegarek na rękę przed 5a- 
mym wyjazdem w tą podróż. į 

‚ — Przed wyjazdem? — pierwszy wyraz 
był lekko zaakcentowany. 

'  — Właśnie! Mogę tego dowieść przy 
świadectwie Mr. Kennawaya. W każdej chwi- 
ji on to poświadczy. 

— Narazie przyjmuję pańskie 
nie. 

— Dziękuję. Mam nadzieję, że będę о- 

becny, przy następnych eksperymentach pana! 
— Niech się pan nie niepokoi. . Może pan 

być pewien, że bez pana się nie obejdziemy. 
— Dobrze. Lubię przyglądać się pańskiej 

robocie. | 
Tait wyszedł swobodnie z pokoju, a za- 

myślony Chan przyglądał mu się. Gdy tak 

szedł korytarzem do swojej kajuty, stary pra- 

wnik zrobił na Chanie wrażenie człowieka 

tłumacze- 

R K i L a I A T i WARSA a NO TNS AIK S KINO   

NOWOGRÓDZKA RADA WOJEWÓDZKA 
W dniu 16 grudnia br. pod przewodnictwem 

p. wojewody Świderskiego odbyło się doroczne 
piąte z kolei" posiedzenie Rady Wojewódzkiej 
w Nowogródku. W posiedzeniu oprócz człon- 
ków Rady Wojewódzkiej wzięli udział naczei- 
nicy władz niezespolonych Il-giej instancji. 

Po zagajeniu przez p. wojewodę, poddano 
szczegółowej dyskusji opracowane przez Wy- 
dział Samorządowy i rozesłane członkom Rady 
i naczelnikom władz ll-giej instancji szczegó- 
łowe sprawozdanie o ogólnym stanie woje- 
wództwa, pracy administracji i samorządów w 
roku 1932-33 oraz ważniejszych zamierzeniach 

Zarówno w zagajeniu, jak i w dyskusji nad 
sprawozdaniem dominowały sprawy gospodar- 
cze województwa. W wyniku zaś dyskusji nad 
sprawozdaniem oraz działalnością dotychczaso- 
wą Funduszu Pracy Rada Wojewódzka w kon- 
kretnej uchwale stwierdziła, iż ciężki stan go- 
spodarczy Nowogródczyzny dałby się w znacz- 
nej mierze złagodzić przez większą niż dotych- 
czas pomoc ze źródeł Funduszu Pracy. Bowiem 
zdaniem Rady Wojewódzkiej, pomoc zużyta 
na dalszą budowę koniecznych dróg oraz nie- 
zbędne inwestycje poza korzyściami natury о- 
gólno-gospodarczej, przyczyniłyby się przede- 
wiszystkiem do zatrudnienia ludności małorolnej 
dziś wyjątkowo biednej, powiększając jej zdoł- 
ność konsumcyjną i płatniczą. Poza tem cały 
szereg drobnych warsztatów rzemieślniczych 
odczuwających brak pracy, zwiększyłoby za- 
trudnienie swych członków. W referacie „O- 
chrona interesów producentów surowców roi- 
niczych* omówiono to zagadnienie na tle ist- 
niejących stosunków handlowych w Połsce. — 
Stwierdzono, że dziedzina ta wymaga czujności 
i stałych zabiegów czynników decydujących dla 
należytego zachowania ustawowego uprzywile- 
jowania krajowych surowców pochodzenia roi- 
niczego. W wyniku dyskusji Rada Wojewódz- 
ka powzięła następujące uchwały: 

1) Specjalnie doniosłe znaczenie zarządzeń 
chroniących produkcję surowców krajowych, a 
zwłaszcza lnu, wełny, tłuszczów roślinnych i 
zwierzęcych ma dła województwa nowogródz- 
kiego znaczenie decydujące. W dalszym ciągu 
Rada Wojewódzka stwierdza, że wydawane ze- 
zwolenia na przywóz bawełny, surowców о- 
leistych i tłuszczowych koliduje z interesem 
produkcentów i nie zawsze jest wywołane rze- 
czywistą potrzebą gospodarczą. 

2) Podkreśla się specjalne ekonomiczne 
znaczenie sadownictwa dla województwa no- 
wogródzkiego. W tym celu Rada Wojewódzka 
prosi czynniki rządowe, by nie ulegały stara- 
niom importerów owoców południowych i nie 
obniżały cła na wwóz owoców. 

3) Zwrąca się uwagę na katastrofalne 
zmniejszenie się pogłowia owiec i Rada Woje- 
wódzka prosi rząd o poczynienie energicznych 
zarządzeń chroniących hodowię owiec. 

W dziedzinie drogowej województwo no- 
wogródzkie poszczycić się może w roku spra- 
wozdawczym znacznym dorobkiem. Wybudo- 
wano bowiem 87 km: dróg o twardej nawierz- 
chni w stosunku do 47 km., wybudowanych w 
roku ubiegłym. Również rzuca się w oczy kwo- 
ta 2,312.000 złotych, za jaką w roku sprawo- 
zdawczym wykonano robót na drogach, z cze- 
go na roboty szarwarkowe przypada okrągło 
'1,427.000 złotych. Z kredytów państwowych 
wydano na cele drogowe 300.000 złotych, a kre 
dytów zaś samorządowych 542.000 złotych. — 
Za zaległe podatki odrobiono kwotę 10.000 zł.; 
z sum opieki społecznej wykonano robót dro- 
gowych w gotówce za kwotę 29.000 złotych, w 
naturze za 4.000 złotych. 

Uchwałono przenieść niektóre drogi samo- 
rządowe do kategorji państwowych, oraz drogi 
państwowe do kategorji dróg samorządowych. 

W celu zmniejszenia kosztów  ponoszo- 
nych przez zainteresowanych właścicieli grun- 
tów przy robotach meljoracyjnych oraz prze- 
budowie ustroju rolnego, Rada Wojewódzka 
wypowiedziała się za koniecznością stosowania 
w jaknajszerszym zakresie szarwarku, przy 
wykonywaniu najniezbędniejszych robót meljo- 
racyjnych na objektach podlegających przebu- 
dowie ustroju rolnego. W związku z tem Rada 
Wojewódzka wypowiedziała się za przeprowa- 
dzeniem programu prac meljoracyj podstawo- 
wych zgłoszonego przez Okręgowy Urząd 
Ziemski do wykonania w roku 1934-35 na te- 
renie województwa nowogródzkiego, obejmu- 
jącego regulację rzek: Niewisza, jJelnia, Bułła 
z Bulanką, Brodoh, oraz Lidzieja w obrębre 
miasta Lidy i Wołożynka w obrębie miasta 

Wołożyna. ‚ 
Dokonano wyboru senatora Konstantego 

Rdułtowskiego na delegata województwa no- 
wogródzkiego do Rady Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie. 

Wreszcie poświęcono wiele czasu dla о-- 
mówienia akcji w dziedzinie oświaty pozaszkoł 
nej, nakreślonej przez komisję oświaty poza- 
szkolnej w dniu 3 grudnia 1933 roku. 

— Urzędowa. W dniu dzisiejszym powra- 
ca ż Warszawy p. wojewoda Świderski. 

—Białopiotrowicz — osadzony w więzie- 
niu. Dowiadujemy się, że Antoni Białopiotro- 
wicz, który przed paru dniami dopuścił się pro- 
fanacji Najśw. Sakramentu w kościele św. Mi- 
chała w Nowogródku, został na mocy decyzji 
sędziego śledczego osadzony w więzieniu śled- 
czem, do czasu ustalenia przez właściwych le- 

karzy stanu unfysłowego przestępcy. 

  

46) 

Zwyciezca 
młodego jeszcze. Chińczyk nie miał tego ranka 

wielkiego powodzenia, ale uważał, że począ- 

tek był dobry. Miał przynajmniej zupełnie 
określone pojęcie o zdolnościach i charakte- 
rach wszystkich „wycieczkowiczów*. Miał na- 

dzieję, że do następnego dnia zrobi wielki krok 

naprzód! Na okręcie znajomości zacieśniają 
się tak szybko! 

Rozmyślania jego przerwał boy z radjo- 
gramem. Chan rozdarł kopertę i przeczytał: 

„Charle, jako przyjaciel, błagam: rzuć 
tą sprawę. Poprawiam się wspaniale i prędko 
pogonię za niemi. Sytuacja jest zbyt niebez- 
pieczna, żebym mógł przyjmować od ciebie 
taką usługę. Wierz mi, że tylko w malignie mo- 
głem prosić ciebie o zajęcie się tą sprawą. Duff" 

Charlie uśmiechnął się do siebie i usiadł 
przy biurku w bibljotece. Po namyśle ułożył 
odpowiedź: : 

„Nie byteš w malignie wtedy, ale jesteš w 

niej teraz. Bo jakże bym miał nie gonić za 
tą ciekawą sprawą? Bądź spokojny, przyjdź 
prędko do zdrowia, tymczasem ja z radością 
ciebie zastąpię. W nadziei, że prędko wyzdro- 
wiejesz, pozostaję twym wiernym przyjacielem 

C. Chan“ 
Po lunchu, Charle spędził kiłka godzin na 

rozmyślaniach w swej kajucie. To była sprawa 

której pragnął. Teraz miał sześć długich dni 

do przeprowadzenia poszukiwań, podczas, gdy 

osoba, której szukał, znajdywała się w najbliż- 

szem otoczeniu. 
Tego wieczoru po obiedzie inspektor po- 

  

NA GWIAZDKĘ! 
J. SZAMBEDAŁ 

W. POHULANKA 14, tel. 14 89. 

Ostatnie nowości z perfum i wód 
kwiatowych. Kosmetyki, przedmioty 

gospodarskie, karty do grr. 

Przy każdem kupnie premja 

gwiazdkowa. 

grodžiėju 
—Uruchomienie tanieį kuchni miejskiej — 

Wczoraj otwarta została przez Zarząd miejski 
tania kuchnia dła ubogiej ludności miasta. Ku- 
chnia mieści się w tokalu miejskim obok teatru 
miejskiego i wydaje dziennie po 60 obiadów 
po cenie 25 groszy. 

— Zgon ofary katastrofy samochodowej. 
Podawaliśmy już o katastrofie, która miała 
miejsce w ubiegły piątek z samochodem pana 
Wiktora Jankowskiego, który wraz z szoferem 
Morde!tewiczem odwoził dra Neumana do cho- 
rego w. Krynkach. 
W czasie tej katastrofy p. Jankowski został 
ciężko poraniony i przewieziony do szpitala. 
Jak się dowiadujemy, p. Jankowski zmarł od 
otrzymanych ran. 

— Wiec protestacyjny. W tych dniach w 
lokalu Związku Kupców odbył się wiec protes- 
tacyjny przeciwko władzy mandatowej w Pa- 
lestynie, która ograniczyła ostatnio emigrację 
żydów. Wiec ten zorganizowany został przez 
Gminę Żydowską wraz z organizacjami gospo- 
darczemi żydowskiemi i organizacjami sjonis- 
tycznemi. 

Po wysłuchaniu przemówień organizato- 
rów tego wiecu, uchwalono odpowiednią rezo- 
lucję protestacyjną. 

— Nowy zarząd T-wa  bezprocentowych 
pożyczek. W tych dniach odbyło się doroczne 
ogólne zebranie członków T-wa bezprocento- 
wych pożyczek, na którem wybrany został no- 
wy zarząd towarzystwa w następującym skła- 
dzie: dr. Bryzman, dr. Lewin, O. Żurawski, 
Sz. Mander, J. Efroimson, M. Buraków, l. - 
delewicz, D. Lwowicz, Z. Kagan, J. Efrom, Į. 
Gołub, ]. Meczyk, A. Chanuł, L. Gelgor i F. 
Trop. 

— Qiiara bójki. Do szpitala miejskiego w 
Grodnie przewieziony został mieszkaniec wsi 
Dąbrowa gm. Hoża, Józef Owluk, u którego 
stwierdzono 3 rany kłóte bagnetem. Według ze- 
znań poszkodowanego, został on pokłuty przez 
braci Antoniego, Mikołaja i Michała Markiewi- 
cZÓw. 

— Pożary. W nocy na 18 bm. we wsi Ste- 
faniszki Małe gm. mostowskiej wybuchł pożar. 
Pastwą ognia padła doszczętnie stodoła ze zbio 
ram Józefa Zdanowicza, powodując znaczne 
straty. Przyczyna pożaru nie ustalona. , 

* * * 

  
  

  

W. dniu 18 bm. wskutek wadliwej budowy 
komina w mieszkaniu Heleny Szyszko miesz- 
kanki wsi Zawadzicze gm. żydomiańskiej wy- 
buchł pożar, skutkiem czego zajęły się deski 
leżaka przewodu kominowego. 

Ogień w porę zauważono i stłumiono. — 
Straty nieznaczne. 

  

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W. dniu 19 
bm. odbyło się w Baranowiczach posiedzenie 
Rady Miejskiej. Na ławach radzieckich wobec 
zbliżających się Świąt — pustki. Po odczyta- 
niu protokułu poprzedniego zebrania przyjęto 

bez dyskusji uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Funduszu Pożyczkowo-Zapomogo- 
wego. Pozatem uchwalono wyłonić komisję Z 
trzech osób, w skład której weszli pp.: Bu- 
kowski, lzykson i Machay. Komisja ta ma za- 
łatwić sprawę sporu o rynek 3-go Maja z p. 
Górską. Pewnem urozmaiceniem posiedzenia 
były popisy oratorskie radnego Machaya, który 
wystąpił z krytyką „Komitetu Bezrobocia“, mi- 
mo że taki komitet, jak wyjaśnił burmistrz, nie 
istnieje a sprawy zatrudnienia i opieki nad bez- 
robotnymi należą do Funduszu Pracy. Przy tej 
okazji burmistrz zakomunikował, iż w piątek 
nadchodzący bezrobotni otrzymają zasiłki w 
produktach. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
— Z działalności Ogniska K. P. W. 

Dzięki ruchliwemu Zarządowi K. P. W. w 

Baranowiczach przystąpiono w r. b. na te- 

renie Ogniska, do ożywionej pracy kuitu- 

talno - ošwiat., urządzając pogadanki z dzie- 

dziny kteratury, historji i geografji, celem pod- 
niesienia ogólnego poziomu swych człon- 

ków i ich rodzin. 
W. tym celu zaproszono do współpracy 

profesorów miejscowego gimnazjum państw., 

którzy chętnie zaofiarowali swoją pomoc. 

W niedzielę dnia 17 b. m. w sali Ogniska 
odbyło się pierwsze z tego rodzaju zebrań. 

W mocnych słowach zagaił je p. Kowalewski 

oświadczając wkońcu, iż główną myślą Za- 
rządu organizującego powyższe, było obok 

podniesienia intelektualnego, urabianie u swych 

dszedł do Miss Pameli i Marka  Kennawaya, 
którzy pili kawę w kącie pokładu. Na zapro- 
szenie młodej panienki, przysiadł się do nich. 

— Cóż, Mr. Chan, — zapytała Pamela, — 
jeden z pana drogocennych dni już minął! 

— Tak, i do czego pan doszędł? — zainte- 
resował się Marek. 

— Do dwuchset pięćdziesięciu mil od Ho- 
nolulu i posuwamy się dalej równie szybko, 
— rozešmiai się Chan. 

— Niewiele się pan dowiedział dziś rano? 

— Marek nie dał się zbyć żartem. 

— Dowiedziałem się, że morderca nadał 

usiłuje przerzucić podejrzenia na kogo innego, 

jak zrobił to już raz, kradnąc rzemień Doktora 
Loftona w Londynie. 

— Pan mówi teraz o tej historji z Rossem? 
— zapytała dziewczyna. 

Chińczyk kiwnął głową twierdząco. 
— Niech pani mi powie, czy pani myśli te- 

raz tak samo, jak Mrs Luce? 
— Tak, odrazu miałam wrażenie, że 

ten człowiek o wiele więcej, niż Mr. Ross. 
Kto by to mógł być? 

— Mógł to być każdy z nas! —— Kennawya 

spojrzał na Chana z nad filiżanki. 
— Ma pan rację, jeden z was, z tych, któ- 

rzy spacerowali po mieście pod deszczem, ©- 

pierając się na sticku. 
— Albo mógłby to być również ten je- 

gomość, który nie mógł oderwać się od książ- 

ki, — przypomniał Marek — a raczej twierdzi 
że nie mógł. Mówię o kapitanie Keane, nie- 
poprawnym amatorze książek- 

— O, tak, Keane! Czy kto kiedy domy- 

Śli się, jakie pobudki zmuszają go do stałego 

guzdrania się przed cudzemi drzwiami? 

(D. C. N.) 

  

Statystyka wykazuje przyrost kobiet! 
Co będzie, gdy zabraknie mężczyzn? Gdy zostanie tylko jeden? 

Porypetje takiego nieszczęśliwca ukazuje najnowszy przebój Foxa 

„ŚWIAT BEZ KĘŻCZYZN 

Dziś premjera. Podwójny program. 

1) Plojada gwiazd: WALLACE BE. 

Wkrótce — w jakiem 

ERY, JEAN HARLOW, LEWIS STONE, CLARKE GABLE w 

ne -«<FAJEJĄMICZA SZÓSTKA” 
2) Niezrównana, przepiękna CLARA BOW. w filmie pełnym wzruszeń 

„DZIKA DZIEWCZYNA 

kinie? 

doskanałyni 
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Dzš! U+AGAI Film, ktėry entuzjazmuje caly šwiat 

KAPITAN DREYFUS 
arcydzieło, osnute ma tle słyn. szpiegowskiej afery we Francji. — W rol. główn. 

naiwyb. artyści europ. Koncert gry, niespot. w żadaym filmie. Katdy pow. widzieć. Nadpr.: Atrakcje 

  

Daśl Podwójny program! Dramat dziwów i n'esamowitości „DZIWOLĄGI* oraz żywiołowa 
komedja „NABIERALSKI i S-ka“ 

NA ŚWIĘTA TvLko u nas POLSKI FILM 
Najnows y sukces roku 1933 

„WYKO 
W rl. gł. 

  

członków charakterów, cechujących dobrych о- 

bywateli — wzorem czego jest dła nas niestru 
dzony w pracy dla Państwa — Wódz. 

Następnie p. Ryszkowski skreślił program 

pracy kulturalno - oświatowej Ogniska po- 

czem pani prof. Nagurska w bardzo ładnie u- 

jętem i rzeczowem przemówieniu przedstawiła 

dzieje literatury polskiej od wieku XVI po 

czasy dzisiejsze, podkreślając jej zależność 

od życia. Prelegentkę nagrodzono hucznemi 

oklaskami. 

— Niefortunna wycieczka wileńskich zło- 

dziei. W dniu 18-go b. m. policja została za- 

wiadomiona że w pustych wagonach na za- 

pasowych torach ukrywają się złodzieje. Wy- 

słany na miejsce przod. Bobrowski odnalazł 

ukrywających się i w chwili gdy wezwał do 

opuszczenia wagonu został napadnięty. w 

celu samoobrony przodownik użył broni  ra- 

niąc jednego z napastników w udo. Drugi sko- 

rzystał z zamieszania i zbiegł. Raniony w udo 

jest notowany w rejestrach policyjnych  zło- 

dziej Kancler Aleksander z Wilna w wagonie 

znaleziono szereg przedmiotów / pochodzących 

z kradzieży. 

Radje wiieńskia 

CZWARTEK, 21 grudnia 1933. 

1,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 
poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom., 11,40 
Przegląd prasy, 11,50 Muzyka z płyt, 11,57 

Czas, 12,05 Romantyczna literatura fortepiano- 

wa (płyty), 12,30 Dziennik poł., 12,35 Poranek 

szkołny z. Filharmonii, 14,00 Kom. meteor. 

15,10 Program dzienny, 15,15 „Siostra Marja 

na wyspie trędowatych* pog., 15,25 Wiad. o 

eksporcie, 15,30 Giełda rolnicza, 15,40 Koncert, 

16,10 Audycja dla dzieci, 16,40 Przegląd cza- 

sopism kob., 16,55 Koncert, 17,50 Program na 
piątek i rozm., 18,00 Odczyt o funduszu pracy, 
18,20 Słuchowisko, 19,00 „Skrzynka pocztowa” 
19,20 Rezerwa, 19,25 Kwadrans akademicki, 

19,40 Sport, 19,45 Wil. kom. sport., 19,47 Dz. 
wieczorny, 20,00 Godzina życzeń (płyty), 

21,00 „Boże Narodzenie w poezji ludowej" re- 
cytacje, 21,15 Koncert, 22,00 „Znaczenie gospo 
darcze budowy portu w Drui* odczyt, 2215 
Muzyka taneczna, 23,00 Kom. meteor., 23,05 
Koncert (płyty). 

PIĄTEK, dnia 22 grudnia 1933 r. 

1,00 Czas Gimnastyka Muzyka Dziennik 

poranny Muzyka Chwilka gosp. dom. 11,40 

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

Czas, 12,05 Muzyka żydowska (płyty). 12,30 
Dziennik południowy, kom. meteor., 12,38 U- 
twory Ketetbeya (płyty). 15,10 Program dzien- 
ny. 15,15 Pogadanka LOPP, 15,25 Wiadomości 
o eksporcie. 15,30 Giełda rolnicza, 15,40 Kon- 
cert dla młodzieży (płyty), 16,10 Koncert, 16,40 
„Elementarne formy muzyczne* odczyt. 16,55 
Melorecytacje, 17,10 Koncert, 17,50 Program 
na sobotę i rozmaitości, 18,00 Wartości wycho- 

wawcze koedukacji, odczyt. 18,20 Koncert, 
19,00 Ze spraw litewskich, 19,15 Codzienny od- 
cinek pow., 19,25 Odczyt aktualny, 19,40 Sport 

19,45 Wil. kom. sportowy. 19,47 Dziennik wie- 

czorny, 20,00 Pogadanka muzyczna, 20,15 Kon 
cert symfoniczny z Filharmonji, 21,00 „Bóg się 
rodzi, moc truchleje* fel. 21,15 d. c. koncertu, 
22,45 Muzyka cygańska, 23,00 Kom. meteorol. 
23,05 dalszy ciąg muzyki cygańskiej. 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 20 grudnia 1933 x. 

Belgja 123.75 125.06 123.44 
Gdańsk 173.18 173.61 172,75 
Holandja 357.60 358,50 356,70 
Londyn 29.10 29.24 28,86 
Nowy York czek 5.68 5.71 5.65 
Nowy York kabel 5.69 5.72 5.66, 
Paryż 34,88 34.97 34,79. 
Stokholm 149.85 150.10 150.75 149.25 
Szwajearja 172,10 172.53 171.67 

« Włochy 46,78 46,90 46.66 
Berlin w obrotach prywatnych 212.35. 

Dolar w obr. prywatnych 5.63 
Rubel złoty 4.65 

PYTYYYYYTYYYTYYYYYVYTYYYYYYYTYVYYYVYTTYYYYYYY 

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, zam. 
w Wilnie, przy uł. Subocz 9—3, na zasadzie 
art. 602 K. P. C. obwieszcza, że w dniu 21-go 

grudnia 1933 r. od godziny 10-tej (nie później 

jednak niż w dwie godziny), w Wiłnie, Rudnic- 

ka 3 odbędzie się licytacja publiczna ruchomoś- 

ci, składających się z gałanterji damskiej, osza- 

cowanych na łączną sumę zł. 600. na zaspoko- 

jenie wierzytelności Gustawa Knocha. A 

Powyższe ruchomości można oglądać w 

dniu licytacji pod wyżej wskazanym adresem. 

Wilno, dnia 2 grudnia 1933 r. 

Komornik (—) A. Łenartowicz. 

| PIECE przenośne B 
ŁYŻWY | 

największy wybór i najtaniej 
w firmie p 

Š. H. KULESZA 
WILNO, ZAMKOWA 3. TEL 14-06. i 

  

  

Kwiat aktorstwa p Iskiego: 
Mundurkų“, IRENA EICHLEROWNA g'n. wyk. roli, 

is TA Ni k TAI A IA ATS 

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka od odcisków 

  

LONDON 
Niezrównan: | d: broci preparaty „„Ve- 
netian“ do pielęgnowania i udel.kat- 

niacla cery 
poleca 

Wyłączna Agentura w Wilnie 
PERFUMERJA 

„J. Pružan 
UL. MICK EWICZA 15 

vis a vis Hotelu „Georges“ 
Egz. od r. 1890. Telefon 4:82 

Sprzedzż detzi'czna według cennika 
1. brycznego. 

  

Dr. Janina 
PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

SKA 34. 
Od 5 — 7 wiecs. 

Kuruo 
i SPRZEDAŻ 

WFTTYWTYTTTEWYYCYTOT 

Przed załatwieniem 
świątecznych zakupów 
radziłbym Pani spraw- 
dzić ceny w składzie 
spożywczo kolonjalnym 
Wł.Czerwiń:k'ego 01. 
Wil ń ka 42 vis-a vis 
placu Orzeszkowej. 0 
ннн к == == == „— 

ЗАЗА 
Świeże codziennie 

z maj. Rakańc 

Sklep WĘCESICZA 
Mickiewicza 7. 

  

  

Potrzebne 
ewentu'lnie od zaraz 

5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
suche, łoneczne, cie” 
płe, z wszelkiemi wy” 
gedami, przy *nokojnej 
ulicy środm'eś ia, 
Zgłoszenia  ,rz,jmuje 
Administracja „słowa* 
pod W. M. 
a - 
MIESZKANIE 
6 pokojowe ciepłe, sn= 
che, ze wszelkiemi wy- 
godami, wysoki parier, 
z powoda wyjazdn do 
Warszawy do wynajęcia 
Dobroczyuna 2a u do- 

zorcy. 0 

4 ZYCIA (Ata winien?) 
JADZIA ANDRZEJEWSKA niezapomniane „Dziewczę w 

„F'duleia Doktai*', craz Dobiesław DAMIĘCKI. 
i ii i iii iii i ZR NOWEM" 

   

  

          

     NOWYVYTPFTEGE CEGO 

Wychowawczyni 
wyjedzie do starszych 
d.ieci, lnb w mieście, 
Swiad-ctwa b. dobre— 
Referencje sslidne, — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Słowa* pod „Wyche- 
wawczyni“ 

  

Buchalter 
dokładnie obeznany z 
rachankowością prze- 
mysłową, rolną, ku- 
piecką, samorządową | 
państwową, przysięgły 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wieczo- 
rową w Wiluie, Prze- 
prowadza rewizjebiłen- 
sów i rachunkowości 
Zgłoszenia do Admini- 
stracji „Slowa“ — pod 
„Rzeczoznawca“ 
— — — — — — — 

ROLNIK 
w starszym wieku 1 
dłagoletnią praktykę i 
szkołą nukoń zonę rel- 
niczą, znajdujący się w 
krytycznych wa unkach 
materjalaych, szaka je- 
kiegokolwiek miejsc 
na wsi za nejskromuniej- 
szą ordynarję. Leskawe 
olerty proszę składać 
do red:kcji pob.Kryty- 
czny rolnia“ 

  

_ 

Inteligentny 
rządca z  kilkołetnię 
praktyką roluą i ze 
skończ. szkołą peszn- 
koje posady w majątka 
jako rządca, również 
może prowadzić książki 

sp darsta rolnego. — 
wentualnie zna się 

dobrze w leśnictwie, — 
Nieświeska 22 mieszk, 7 
Wilao. 

Na Kursy Krefu 
i szycia prayjmję we 

ezenice za R 

płatą. Nauka 

  

m — — — — —Królewska 5 —. 
— — — — — — — == — 

  

wo 

DO LITWY 
przesyła listy szybko © 
sumionnie Biaro L. Taic 
Ryg', Skr. poczt. 5114 
Przy zapytaniach dolą- 
czyć znaczek wy 
na odpowiedź za 60 gr. 

Modystka 
przyjmaje wszelką re- 
botę w zakres kapełe- 
sznictwa wchodzącą. = 
Wykonaje tanie £ ele- 
gancko. Wielka 3 m. 16 
tam, im WG. WB 

Uczeń 
ostatniego karsn Szkały 
Zawodowej pozbawiony 
wszelkich środków pre- 
si o pomoc materjalną 
ta opłstę czesnego. — 
Oliary dla „K. G ® 
muje Admin. „Słowa* 

Zguby 
- Kalekie iske 

Wracając 
1 boista ul. Pio omont 
zginą! pies miody wil- 
czak imieniem „Djans“ 
Znalazca proszony jest 
za wynsgrod eniem 
zawiad: mić 3 Bit, Sap. 

    

  

      

  

MLM APTECLN We R ARZZWT Ši Jil I ti. 42 
Perfumerja. Wykwintne kosmetyki. 

NA GWIAZDKĘ: **" wybór czdób choinkowy'h i prezantów.— 
Ceny niskie i stałe. 

  

| HALLO! 
Na „GWIAZDKĘ prosimy 

Paryżskim, 

DAMSKIE I MĘSKIE p.t. gg 

  
PANIE I PANOWIE 
odwiedzić w godz. 8—21 codziennie, urządzone w styim 

Najelegantsze w Wilnie Sslcnv Fryzjerskie ; 

CARMEN—LUDOMIR" 
przy ulicy MICK.EW.CZA 4-2 telefon 17-54 (przyjmu emy zapisy telefonicznie) — 

W firmie pracują pierwszorzęóne Si 

Salony damskie: pp. PA: ea M 

с męskie pp. Józeł, Arkadjnsz z tirmy 

Trwała Cadnikeja nóvym zagranicznym aparstem „Princess. — Maniciar i gabinet kos 

metyczny na miejscu. — Specjalnie wyg 

„Carmen Ludomir" 

I S TOO I S III ks 

lachowe 
sła» i Witold. 
irmy K. MURAL 

odne hsbiny do farbow:nia włosów, 

HaLLol 

Z poważaniem 

  słrukarnia „Słorza” Wilna Zamkowa 2 Wydawca: Stanisław Mackiewicz 
Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńcik „ 

 


