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Ku nowemu państw 
Trojakie są powody zniiany obecnego ży- 

cia jednostek, społeczeństwa, Państwa -- w 

stosunku do doby przedwojennej. 

1) Ogólny wstrząs psychiczny 1 ekoto- 
miezny, jakiego dokonała wojna. 

2) Olbrzymie zmiany geopolityczię wy- 
nikłe z traktatów pokojowych, z któremi naro- 
dy pokonane pogodzić się nie chcą. 

3) Powstanie nowej organizacji państwo- 
wej, wrogiej ustrojowi i kulturze całej prawie 

ładzkości. 
Organizacja ta z bezprzykładną w dziejach 

bezwzględnością wytępiła lub wygnała opor- 
nych obywateli, a przychylność mas biernych 
kusząc je kupiła. Zachłanność ludzką łab po- 
żądliwość, której niedostatek bodźea dodaje, 
łatwo otumanić pięknemi widziadłami. 

Kusił szatan Chrystusa. 
„Wziął Go na górę bardzo wysoką i uka- 

* m wszystkie królestwa świata i chwałę 
ich.'* 

„l rzekł mu, to wszystko dam tobie, jeśli 
upadłszy uczynisz mi pokłon.'* 

„Tedy mu rzekł Jezus — pójdź precz sza- 
tanie (Mat. 8/10 IV). 

Odegnał Mistrz Boski kusiciela, tłum pa- 

dłszy na twarz oddał mr się w niewolę. Nie 
mogli dotrzymać i nie dotrzymali władcy bol- 
szewiecy ułudnych obietnie rzuconych tłumowi 
— piekłem raj ich pachnie -— lecz w między- 
ezasie zdołali mu narzucić jarzmo, któremu 
uległszy, wyłamać się nie ma już siły. 

Z biernej masy ujętej w żelazne karby, 
władza bolszewicka stworzyła groźną siłę nie- 
wolniezo posłuszną. Mając ją w ręku stała się 
groźbą, niebezpieczeństwóm dła eałego świata. 

*Wyrzekła się, wprawdzie do czasu — i 
dla niej samej niebezpiecznych — wystąpień 

orężnych, natomiast wszełkiemi innemi sposo- 
bami niepokój wznieca. Jad. własnej myśli 
zdradłiwej w żyły ciał zdrowych przelewa. 

Państwom praworządnym domowych wrogów 
wznieca, wewnątrz ich twierdzy zdradę knuje. 

W moc wzrósł potwór wrogi, dla tego nikt 
się z nim mieczem w_ręku potykać nie pragnie. 
W układy wchodzi z wrogiem  zdradzieckim 
przeciętny mąż stanu, uprzejmym uśmiechem 

wita uśmiech obłudy a w cichości moe własną 
wzmaga, jeśli jest przezorny, by nie dać się 
zaskoczyć — gdy smok chwilę walki dojrzałą 
uzna. 

Na pozór śmieszne, rzucone w swoim cza- 

sie przez Trockiego hasło „ani wojny, ani poko 
ju'* stało się ciałem. Pod niepokojn grozą 
świat żyje. 

W podobnej dobie przezorny mąż stanu 
myśli o wyzyskaniu całej siły własnego narodu 
w 6eln obrony. Dąży do stworzenia organizacji 

eznjniejszej, sprężystrzej niż ta, która wystar 
«zala w dobie przedwojennej. Wobee stanu za- 

grożenia potrzebne stałe pogotowie obronne, 
naprężenie wszystkich sił .narodu. Tyłko w 
państwie mocnem, pod rządem moenym mogą. 

one rozwijać się pomyślnie. 
Mocne winno być Państwo Nowe — moe- 

niejsze niź w dobie minionej, bo wzmógł się 
napór sił wrogich. 

Pierwsze próby budownictwa Nowego Pań 
stwa ku ogólnej pomyślności jego obywateli 
podjął się Mussolini. Może poniekąd przykład 
rządów sowieckich ożywił w nim tę myśl, gdy 
tworzył pozycję obrotną, do pewnego stopnia 
na wzór ich własnej, jeno we wręcz przeciw- 

nym celu — w celu walki z anarchją. 
Silną dłonią jął torować drogę myśli no- 

wej przez las przesądów. Co mu szyki mąciło, 

usuwał bezwzględnie. — Ongi bałwochwalczo 

szczone bożki padały pod ciosami odnewiciela. 
Gaje święte, w których polityey starej szkoły 
sprawowali swoje gusła spalił, węże święte wy 
wędrowały na gorzki wikt emigraneki. 

Nie ostała się Świątynia swobody słowa, 
której myśl piękną niesumienni ludzie skazili, 

rozpowszechniając złe słowo — szkodliwsze od 

gazów trujących i jadu wszelakiego. 

Ani ta, której skarbem najdroższym byżv 
tablice równego, tajnego, powszechnego 5t050- 
wania, źródła znieprawienia parlamentaryzinu 
doby minionej i obecnej. 

Rozum stanu nakazuje, by cele do xtó- 

rych dąży władza państwowa byty zgodne & 

wolą narodu. Zgodność taka stwarza zdrową si 

łę. Rządzić wbrew wyraźnej woli jego, choćby 

umiejętnie, nie wróży dobrego wyniku. Jaką 
jest ta. wola? Ustalić w wielu wypadkach trad 
nem bywa. 3 

Wynik wyborów do izby poselskiej jest 
często jej odbieiem w krzywem zwierciadle. 

Masa daje w niej wyraz czasem przypadko- 
wym, czasem przelotnym nastrojom. 

„Zacny wieprz wygrał nam kampanję'* — 
zawołał kiedyś kanclerz Biilow, po wyborach 

do Sejmu Rzeszy za jego urzędowania, gdy 
pomyślna konjunktura w handlu wieprzowiną 
spowodowała przychylny nastrój wyborców. 
Od podobnych przypadkowości wynik wybo- 
rów często jest zależny. 

Nie wyjaśniało, lecz mąciło pojęcie © waż- 

nych sprawach dawne rozpasanie agitacji 
przedwyborczej. Nie uświadomiony, lecz otu- 
maniony oddawał często pod jej wpływem głos 

swój wyborca. ; 
Nie wyrazem woli, lecz odzwierciadleniem 

pomieszania pojęć bywały izby rozbite na 
drzazgi partyjne. To co widywaliśmy njęte w 
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Lu Wyniki wybor 
ramy sali sejmowej, -to nie było zwiereiadło jąc jakoby myśl jego. Nie baranek był mówee, 

woli naroau, leez żałosne jej szczerby. Kar przerwał swe wywody: „kiedy byłem w szko- BUKARESZT. PAT. — Dotychczaso- 
som wyborców i wybrańców kazała ule: łach uczono mnie „pissat* pod diktowku'* (nie We częściowe wyniki wczorajszych wy- 
rządom dawna praktyka parlamentarna. Ule- władając dobrze rosyjskim, źle słowo wymó- borów do parlamentu wykazują, że listy 
ganie to bywało zgubnem dla. Państwa. wił), — ale myśleć pod dyktando — tego się rządowe wszędzie zdobyły większość. Na 

Moeną winna być władza, gdy niebezpie- nigdy nie uczyłem** — rzekł gniewnie i zstą- Podkreślenie zasługuje sukces listy lbe- 
czeństwo groźne, a moeną być nie może, gdy pił z trybuny. ralnej w takich prowincjach, jak w Sie- 
jest zależną od licznego zespołu przypadko- Śl, która z obeęgami zżyć się zdoła, dmiogrodzie, uważanych przez opozycję 
wych wybrańców narodu, upstrzonego osobni- przestaje być myślą. Myśl kształtować to mi- Za twierdzę narodowej partji chiopskiei. 
kami o wątpliwej wartości moralnej i umysło- strzów zadanie. Nie rodzi ich dzień powszedni. Wyniki wyborów stwierdzają również 
wej. Tymczasem niewątpliwie jest jednym z po Słowo w karby ująć można i ujmować na spadek głosów „igrupowań, zarówno В 
stulatów dojrzałego narodu, by Państwo było myśl i uczucie jest trudniej uchwytne. wicowych, jak i lewicowych. Partja na- 
moenem. jak Proteusz łatwo kształty złudne przyj rodowo-chłopską znakdaje. się. na aru 

Myśl podobna ożywiała Mussoliniego, gdy mują ich uśmiech i oklask zawodny być о- В! MIEJSCU. я 2%: 
podjął się wielkiego zadania odbudowy ltalji że, Gdy kupiec ufny się znajdzie na rynku, ob w wyborach przeszli wszyscy mini- 
przez faszyzm. Faszyzm zapanował wiadea su fitą bywa ich podaż, jeno w obrotach kandlo- strowie obecnego rządu, oraz przywódcy 
rowy, bezwzględny, lecz on od anarchji kraj wych wartość ich ginie. Uczucie zjednane — opozycji. 3 r 

swój uchronił, najgorszej klęski. W siły wzra- to talizman, uczucie kupne — to Śmiecie, u- W. Bukareszcie na 66.928 głosujących 

sta naród w niezmiernym wysiłku pracy poko- czucie strachem wyzwane — trupem pachnie. 34.093 „głosów oddano na listę rządowej 
jowej. On chleb powszedni dał Italom dziś. Jak ślepa babka myśl wystraszona po no- Pat R obee. Pozóetake głosy przypa- i ERZE: е ЗЕ S 8 у žy w udziale innym stronnictwom. Jutro? Któż je odgadnie! W nieustannej o nie wych drogach się błąka. Nie w smak obywa- W dzisiej оЕЙ 

trosce żyją ludzie. telowi wszechwładza urzędów w Nowem Paris. d : ПЬ_\ЗХУС godzinach aps 
Nieznośne niedomagania uprzednich okre stwie, a sam mu szyję pod jarzmo nastawia. wiadome były. rezultaty obejmujące 

sów życia państwowego powodują powstanie 
władzy dyktatorskiej. Nie rodzi się dyktatura 
z dobrego dziwa, rozstroju wyrasta, by ru- 

szyć życie państwowe z ślepych torów, na któ 
rych zaplątało się beznadziejnie. Tylko z rąk 
bankrutów bywa władza wydartą. Impas rzą- 
dów parlamentarnych zmusił Mussoliniego do 

marszu na Rzym. Niesumienność i niezdarność 
wybrańców narodu skłoniło Primo de Riverę 

do podjęcia próby uratowania Hiszpanji przed 
anarchją. 

Sam Mussolini uważał w swoim czasie zą 
potrzebne głosić, iż Faszyzm to myśl, którą |. *. R: OŚ 
tyłko ziemia. italska wyłonić była zdolna. Sło- (1519 staje się nic 
wa te powtarzał z nim tuzinkowi mędrcy in- 

nych narodów. Charakter narodu daje pewne 
zabarwienie, jak sztuce, tak akcji politycznej, 
tak wielu innym objawom życia, leez myśl ich 
zasadnigza nie przestaje być ogólnie ludzką. 

Świadomość, że zmurszały podwaliny bytu pań 
stwowego doby minionej zatoczyła szerokie 
kręgi, nie ominęły ani H'rancji macierzy wy- 

uzdanego parlamentaryzmu, ani Anglji, ponie- 
kąd zrównoważonego. 

Za likwidatorskiemi atrybutami (fasces) 
jęły się oglądać rządy wielu narodów. 

Upadł parlamentaryzm w Jugosławji pod 

ciosami zabójczych argumentów, jakie wymie- 
rzył przedstawiciel większości w Radzieza i 
jego zwolenników. I „fasces'* dyktatorskiego 
rządu jęły szerzyć srogie spustoszenie śród opo 

zycji chorwackiej. ^ 

mitlerowi, który wyraźnie czerpał nat- 
chnienie z italskich wzorów, przypisywano rów 
nież metody ściśle niemieckie. Oduczył się dzi 
wić, kto śledził uważnie dzieje świata w ostat- 

nich lat dziesiątkach. A jednak... ktoby śmiał 
wczoraj przewidzieć rozmiary i formę przew- 
rotu hitlerowskiego? 

Wobec zmienionych warunków szukania 

dróg wyjścia z impasu powojennego, budowni- 
ctwo Nowego Państwa jest nieodzowne. Ręka, 

która się ima tego zadania, musi być mocna, 

a błogosławioną będzie, jeśli nią rządzi myśl 

zdrowa, podniosła. ” 
Nowy gmach państwowy tylko wtedy bę- 

dzie można nazwać udanym, gdy się jego loka- 
tor — przeciętny obywatel będzie czuł w nim 
jak w domu, a nie w twierdzy lub w koszarach 

Gdy się naród nie rozszezepi na dwa odłamy 
rządzący i rządzony, władny i niewolny. 

Przykłady podobnego rozdziału nawet w 
starożytności nie dawały wyników pomyśl- 
nych. O Sparcie pamiętamy wszyscy, że ze 
spartańskiego słynęła obyczaju. Karny, wy- 

trwały, zahartowany był Spartanin, odporny 
ua mnogie pokusy uostatniego życia. To wszy- 

stko dziś przeżytek zamierzchłej przeszłości. 
Mniej nam pamiętny jest jej ustrój wewne- 

trzny, przypomina on pod wielu względami No 
we Państwo Europy powojennej. Spartjaei rzą 
dzili życiem państwowem, społecznem, wnika- 

jąc nawet w życie rodzinne, jak nowoczesna 

biurokracja w Italji i w Niemezech. 

Znošny mieli żywot Lakoni, pozbawieni 

wpływu na bieg spraw politycznych, jak dziś 

masa nieurzędujących zwolenników rządu. 

Dla Helotów prawe pisane nie było, to 

przeciwniey istniejącego porządku rzeczy. -— 
Tych, pozbawionych opieki prawa, obywateli 

nazywają dziś bolszewicy „liszeńcami'*. 
Wszakże do czarnej roboty na pożytek 

państwa, pod kierunkiem rządzącej oligarchji 
pociągani byli wszyscy. Tylko pod jej kierun- 

kiem. Samodzielna praca niezależnego obywa- 

tela dziś mało ceniona. 

Człowiekowi wychowanemu w duchu libe- 

ralizmu przedwojennego trudno się oswoić z 

tą nową praktyką — a więc winien być prze- 
szkolony. Niech się zaciągnie do jakiego eywil- 

nego plutonu, kompańji, baonu — tam refe- 

rent — dowódca za niego pomyśli. p 
Na urzędy spada ten obowiązek. Urzędują 

cy obywatel obok zwykłego pełnienia obowiąz 
ków, wobec społeczeństwa jeszcze i wychowa- 

wey gra rolę. Na kowadle urzędowem złożona, 

ujęta w mocne obcęgi, ulega myśl ciosom wy- 
chowawezego młota. Czy ją kowal urzędujący 
pomyślnie ukształtować zdoła? 

Kiedyś przemawiał Hipolit Milewski w 
rosyjskiej radzie państwa. Przewodniczący, 
srogi Akimow, ciągle mu przerywał, porządku- 

  

   

    

     

W potrzebie gospodarczej i innej, wnet rząd uzyskał 58 proc. nar., partja chłep- 
pomocy jego wzywa, © samopomocy niepomny. ska 13 proc., resztę zdobyły mniejsze 
Niech sam sobie wystarcza, 0 ile meżLości, stronnii 
niech silną będzie jednostka, a myśl spalecz- BUKARESZT. PAT. — Oficjalny ko- 
na w niej żywą, w ten sposób niech służy Pań- munikat, ministerstwa spraw  wewrięfrz- 
stwu. Niech wartość w sobie ezłowiek wyra- nych, wydary po wyborach do parlamen- 
bia, by cenną była i stara się ją uchronić -— tu, stwierdza, że udział obywateli w wy- 
choćby nie miał „miejsca'*. borach wynosił 75 proc. uprawnionych 

„Nie miejsce zdobi ezłowieka, ale czło- do głosowania. Wybory odbywały się w 
wiek miejsce'* — powiada stare przysłowie. 
Odwraca się dawne pojęcie — dziś miejsce 
nietylko zdobi człowieka, ono go robi. Uzło- 

ść, gdy siądzie ua urzę- 
dowym stoleu wysokim, zdobywa wielkie zna- 
czenie, natchnienie w nim czerpie i rozum, 
nieomylności blaśk ją otacza. Aż spadnie ze 
stolea i znowu wraca do rzędu nicości... z 
emeryturą. politycznym przeciw katolickiemu Vołksvereino- 

Mnożą się emerytury. może wreszcie i wi, toczącym się przed sądem w Monachjum- 
Iatnik podatków doczeka się tego, że pój Gladbach, ogioszono wczoraj wieczorem wyrok 
dzie ns emeryturę? У 7 uwalniający od winy i kary głównych oskarżo- 

Czarne koszule, brunatne koszule, — wszy Tych prof. Dessauera i Knechta. Koszta procesz 
stko to urzęduje w Italji i w Niemezech. po bryczka 4 i 

: Błąka się myśl po torach. podwójnyci, M — adis szoł 
jak ślepa babka. „Oszezędność! wołają, 0- prasowej sensacyjne oświadczenie, że za obroń- 
szezędność! bo ezasy są ciężkie'*. Kasują jed- cą oskarżonych, adw. Thormannem, który wczo- 

ne urzędy, a tworzą nowe na miejsce starych. raj па rozprawę nie przybył rzekomo z powodu 
Mnożenie urzędów zwiększa wypadki państwo niedyspozycji, władze rozesłały listy gończe. 
we, a to wzmaga ciężar podatków. Bez pienię- Dr. Thormarn jest poszłakowany o zdradę 
dzy nie rozwinie żaden urząd działalnośc: 
twórczej, a twórczość jego zazwyczaj kosztow 
na bywa. 

Patrzy obywatel 
gmach wspaniały Nowego Państwa i wzdycha : PARYŻ PAT. — Dzienniki w- dalszym cią- 
„Aby ono nie zgniotło mnie swoim ciężarem, g. ujawniają ORA WŁOSA wykrytej 0- 
zby nie przywróciło pańszezyzny — dziś juź statnio afery szpiegowskiej. Okazuje się, że raj- 
dla wszystkieh'*. większą rolę odgrywała w szajce Rosjanka Li- 

Amerykańskie tętno życia ogarnęło świat dja Stahl, która od roku 1924 pozostawała w 
stary, ścigamy się w budownictwie. Na wscho Zażyłych stosunkach z tłumaczem ministerstwa 
dzie w gruzy się wali cenny dorobek wieków, Tiarynarki i profesorem języków obcych Marti- 
na zachodzie przebudowa pragnie być oględ- Tem. Przez jego ręce przechodziły ważne doku- 
na. Zły przykład mocne miewa blaski, po- ZWB aa ughargio 

> bv i Jį — . nętny bywa. W lItałji, w Niemczech czasem ozima Ija aćycołe dala ką GCK 

"Wielka 
PARYŻ PAT. — Londyński korespondent 

„Journal des Debats“ donosi, że minister Simon 

nie jest urocze. Ten i ów patrzy na nią lub A ao wad 22 R: 

w niej udział przyjmuje, zgrzytając i stęka- spotkanie Simona z Mussolinim nastąpi dopiero 
jąc — czasem słusznie, Praca twarda moenych w drodze powrotnej, gdy Simon będzie już po- 
"wymaga nerwów. , 

Sarkali Izraelici na Mojżesza, gdy ich dora Wielkiej Brytanji Phippsa z Hitlerem. 
wiódł wśród utrapień ku Ziemi Obiecanej. Roz W Iondyńskich kołach panuje przekonanie, 

proszyliby się bez niego, zmarnieli, nie do- że gabinet brytyjski w czasie wczorajszego po- 
szedłszy do celu. Władza Wodza bardzo twar- Siedzenia wyraził Simonowi zauianie i połecił 

i mu kontynuowanie przedwstępnych rozmów, w 
których Wielka Brytanja zachowałaby ściśle ro- 
k medjatora. 

W Londynie uważają kwestję Saary za pro 
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BERLIN PAT. — W sensacyjnym procesie 

upiór ezerwony błyska w białem zwierciadle. 

Zamęt pojęć łatwo się wkrada w szeregi pra- 

cujących w ukropie. Pewien generał rosyjski 

cy na zjawisko podobne w walee Kot- 

czaka z Sowietami, zło wróżył wołając: „Tam 
bolszewizm czerwony, tu biaty““. I biały jest 

zgubny, jak jego pierwowzór. 

Jednocześnie z sąsiadami z zachodu i 

Folska buduje gmach Nowego Państwa. Ży- 

cie pod znakiem przebudowy, pod dźwięk kiel- 

ni i łomu, wśród kurzu i śmiecia gruzów 

    

dą bywa, ciężką miewa rękę. Inaczej nie mo- 

że — gdy spełnia wielkie posłannictwo. 
Króle-Duchy, które wygniatają w swem 

rękn losy narodu, inaczej myślą, inne mają 

troski, jak ezłowiek przeciętny. 

Brną ludy świata przez pustynię i morze 
Czerwone ku lepszej doli. Italja, Niemey i 
inne narody — in exitu wszyscy... Nasza dro- 
ga mniej uciążliwa, bo Wódz wybrał iepszą. 

Nowy szef rząd 

  

Liczne niedomagania są nieodłącznym to- 
warzyszem życia, stała walka z niemi prze- 
znaczeniem człowieka. Żadnego z wielkich 
zagadnień życia nie rozwiąże człowiek osta- 
tecznie i bez ułamku, póki trwa w niedosko- 
nałości więzach tego świata. 

Pojęcia w wiecznym trwają ruchu, jak 
fale na morzu. Jedna w drugą uderza, rozbi- 
ja lab w większą się zlewa i ta' trwa chwi- 

lęi ginie. Na miejsce jej nowe powstają. I 
trwa bez końca ich taniee zamienny. 

  

Jednak są prawdy, które nazwać możemy 

wiecznie trwałemi. Znajdujemy ich zaczątki w 
naukach najlepszych ludzi, najodleglejszej 

przeszłości, m Konfucjusza i Mencjusza, u 
mędrców hebrajskich i starogreckich, a peł- 
ną ich syntezę w Ewangełji. Im wierniej ich 

słuchać będziemy, tem lepsze będzie życie. 
Boman Skirmunt. 

Nowy szef rządu hiszpańskiego Lerroux 

%MOŁODECZNO — Księgarnie T-wa „Ruch”* 

RZEŚWIEŻ — #, Ratuszowa — Księgarnia šežwijakiego. 
NOWOGRÓDEK — Kłosk St. Michalskiego. 
W.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

CENY UŁOSZEN: wiersz milimenowy jednoszpaitowy ma sironie Z-ej i 
nadeslanė milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąłacznych oraz z prowincji 0 25 proc „drožaj. 
zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabełaryczne o 56 proc. śrejnj, 
<e do miejsca, Terminy druku mogą być przez Admiaistrację zmieniane dowołzia. Za dostarczenie n-ru dowodowego 29 gr. 

1.400.000 głosów. Wynika z nich, że w 

ytanja w roli medjatora 
Podróż Simona do Włoch 

PODBRODZIE 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICIE — i. Szeptyckiego —— A. Łasziik.. 
GŁĘBOKIE — «l, Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Bowńkia, 
OSZMIANA —- księgarnia Spółdz. Naucz. 

— « Wiieńska 15 T. Gurwicz 
‚ PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — 

WQŁGZYŃ — 
WARSZAW: 

  

ów w Rumunji 
Listy rządowe zdobyły większość 

całkktwitym spokoju. Obliczenia trwają w 

dalszym ciągu. 
Z tymczasowych danych wynika, że 

prawie wszystkie partje, które przystąpi- 
ły do wyberów, będą reprezentowane w 
nowej łzbie. 

Według dotychczasowych wiadomo- 
ści opozycja nie uzyskała absolutnej więk 
szości głosów w żadnym z departamen- 
8 teens im rządowa uzy 

8 więj w całym szeregu depar- 
tamentów. 

SKŁAD NOWEJ IZBY 

Nowa Izba prawdopodobnie składać 
się będzie z 305 liberałów, 28 posłów par 
tji narodowo-chłopskiej; grupa chłopska 
dr. Lupu i secesja liberaina Jerzego Bra 
tianu otrzymają po 10 mandatów; partja 
chłopską prof. Cuza i partia narodowo- 
rolnicza Gogi — po 6 mandatów, partja 

i — 28 mandatów, grupa Junia 
па — 5 mandatów, partja Argetoianu 4 
mrancaty; partja ludowa marszałka Ave- 
resco, partja socjal-demokratyczna, oraz 
Żydzi — o ile nie uzyskają jeszcze po- 
trzebnych im 2 proc. głosów — mogą ро- 
zostać bez mandatów w nowej Izbie. jest 
możliwe, że przypuszczenia te ulegrią 
zmianie po obliczeniu ostatecznych wy- 
ników. 

  

Proces katolickiego Velksvereinu 
achjum 

UNIEWINNIENIE GŁÓW NYCH OSKARŻONYCH 

stanu, Jak wykazały dochodzenia, do ostatnich 
dni pozostawał on w kontakcie z przebywają- 

cym zagranicą głośnym pacylistą prof. Hen- 
rykiem Forsterem. Prezydent 'policji zapowie- 
dział również aresztowanie wielu wybitnych 0- 
sób z pośród inteligencji niemieckiej, nie wy- 
meniając ich nazwisk, Śledztwo prowadzone 
jest również w kierunku ustalenia, czy prof. Des 
sauer by! wmieszany w tę aierę. 

BERLIN PAT. — Obrońca oskarżonych w 
procesie przeciwko katolickiemu Volicsvereinowi 

dr. Thorniann, za którym władze rozesłały listy 
gończe, został aresztowany w Frankfurcie nad 
Menem. 

  

way « paiwem «  ŚZCZEGÓłY afery szpiegowskiej w Paryżu 
Pismia donoszą, że szpiedzy często wyjeż- 

dżali z Paryża, m. in. do Finlandji. Sledztwo na- 
prowadziio władze па rozgałęzioną międzynaro- 
dową organizację szpiegowską, która zbierała skiego. 
materjały o życiu armji i marynarki. 

Główni agenci tej organizacji — Rosjanie 
Raszewski i Mackiewicz zdołali uciec z Francji 
w lipcu br., powierzając kierownictwo szajki 0- 

obywatelowi niemieckiemu Berkowiczowi, który 

obecnie wpadł w ręce policji trancuskiej, wraz 
z innymi członkami bandy. 

  

biem, interesujący wyłącznie Francję. Niema 
więc powodu do poruszania tego zagadnienia 
bezpośrednio w rozmiowach dyplomatycznych 
między Anglją a Rzeszą. Stanowisko rządu an- 
gieiskiego zostanie sprecyzowane w połowie 
stycznia, w przeddzień podjęcia prac konierencji 

iniormowany o rezunautach rozmowy ambasa- .rozbrojeniowej, po zapoznaniu się z wnioskami 

Simona, którego powrót do Londynu oczekiwa- 

ny jest 7 stycznia. 

MIN. SIMON O SWEJ PODRÓŻY. 

LONDYN PAT. — Omsawiając sytuację 0- 

gólną na posiedzeniu Izby Gmin, Simon w dak 

szym ciągu oświadczył, że konieczne jest osiąg- 

nięcie rzeczywistego porozumienia. Wyraził on 

u hiszpańskiego    
w rozmowie z dziennikarzami. 

ul. Mickiewicza 16. M — Księgarnia j. Ryppa 
SMORGONIE -—- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. , 

Lewin — Bwro gazetowe uł 3 Maja A 

Liberman, Kiosk 
„— Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

BTA OAS 

B-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Graz 

Administracja nie przyjmuje zastrzażnń 

  

TELEGRAMT 
MIN. BECK BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ 

LIDZE NARODÓW 

PARYŻ. PAT. — Dzienniki podkreślają, . 
że najbliższej sesji Rady ligi Narodów w Ge- 
newie przewodniczyć będzie polski minister 
spraw zagranicznych Józef Beck. Obrady tej 
sesji rozpoczną się 13 stycznia roku przy- 
szłego. 

ODZNACZENIA KRZYŻEM  NIEPODLE- 
GŁOŚCI 

WARSZAWA. PAT. „Monitor Polski'* 
z dnia 21 b.m. zamieszcza listy osób, odzna- 
czonych krzyżami niepodległości z mieczami, 
krzyżami niepodległości i medalami za prace 
w dziele odzyskania niepodległości. 

TERMOMETRY O DWÓCH SKALACH 

WARSZAWA. PAT. Minister przemysłu 
i handlu rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 
1933 roku zezwolił na to, aby termometry po- 
zostałe na składzie u sprzedaweów, które obok 
skali Celsjusza posiadają jeszcze inną skatę 
i. zaopatrzone są w plomby Urzędu Miar, mo 
gły być jeszcze sprzedawane do dnia 30 czerw 
ca 1935 roku. ‚ 

ZAPBOSZENIE TITULESCU DO PARYŻA 

PARYŻ. PAT. — Paul Boncour zaprosił 
rumuńskiego ministra spraw zagranicznych 

Titulescu do Paryża. Wizyta ministra Titule- 
scen będzie miała charakter oficjalny. 

ODROCZENIE OBRAD IZBY GMIN. 

LONDYN. PAT. — Izba Gmin odroczy- 
ła się do 21 stycznia. 

BISKUP BERLINA 

BERLIN. PAT. — „Germania** donosi, 
że Stolica Apostolska mianowała dotychezaso- 
wego biskupa w Hedesheim dr. Mikołaja Ba- 
resa. biskupem Berlina. 

SESJA C.I.K. UKRAINY SOWIECKIEJ 

MOSKWA. PAT. — W Charkowie otwar 
ta została sesja Centralnego Komitetu Wyko- 
nawczego Ukrainy Sowieckiej. Po zagajeniu 

obrad przez prezesa Centr. Kom. Wyk. Ukrai 
ny Sowieckiej Petrowskiego, expose w spra- 
wach planu gospodarczego na rok 1934 wy- 

głosił prezes rady komisarzy ludowych Ukrai- 
ny Czubar. 

ESKADRA GEN. VUILLEMIN. 

PARYŻ. PAT. — Eskadra gen. Vaiile- 
min wyleciała z Algieru dziś o godz. 3.50 w 
kierunku Casablanca. : 

— 0бо— 

Pytanie posła Róga 
CZY MARSZAŁEK PIŁSUDSKI ZAAKCEPTO- 

WAŁ TEZY KONSTYTUCYJNE. 

Przed zamknięciem obrad komisji konstytu- 

cyjnej, na której wicemarszałek Car przedsta- 
wił tezy konstytucyjne, poseł Róg (Str. Ludo- 
we) zwrócił się do wicemarszałka €ara z za- 
pytaniem, czy przedstawione przez niego tezy 

akceptowane zostały przez Marszałka Piłsud- 

  

Poseł CAR: Zapytanie jest niedyskretne. — 
Mógłbym na nie może odpowiedzieć w prywat- 

nej rozfnowie, gdyby prywatne rozmowy były 
między nami możliwe. Na oficjalne zapytanie na 
tem forum uchylam się od odpowiedzi. 

Poset RÓG: Dziękuję. Wystarczy mi ta od- 
powiedź. 

  

zadowołenie, że jutro zobaczy się z Paui-Bon- 
courem , albowiem jest rzeczą niezmiernie waż- 
ną osiągnięcie porozuminia między dwoma rzą- 
dami w sprawie oceny propozycyj niemieckich. 
czy dadzą się one pogodzić z polityką i intere- 
sami państw, sąsiadujących z Niemcami. 

Odpowiadając na krytyczne uwagi w spra- 
wie zamierzonej wizyty do Włoch, Sinon za- 
znaczył, że tego rodzaju rozmowy dwustronne 
nie naruszają w niczem systemu rokowań mię- 
dzynarodowych. 

Należy przypuszczać — powiedział Simon 
— że Hitler zwrócił się ze swą propozycją rów- 
nież i do Francji, a prawdopodobnie i do innych 
państw i dlatego wskazane jest, byśmy byli w 
ścisłym kontakcie ze wszystkimi, którzy propo- 
zycję otrzymali. Simon oświadczył dałej, że 
ma on podstawy do przypuszczenia, by jakie- 
kolwiek państwo wystąpiło z jakiemikołwiek o- 
kreślonemi propozycjami w sprawie rewizji sta- 
tutu Ligi Narodów. 

, Odpowiadając na uwagi Lioyd George'a, 
Simon podkreślił z naciskiem, że posiada wia- 
domości, iż żadne konkretne propozycje odnoś- 
nie zmiany statutu Ligi nie zostały przez niko- 
go wysunięte. Co się tyczy rokowań z Rosją So 
wiecką, to mają one przebieg całkowicie zada- 
walniający, tak że istniejące trudności nie po- 
winny być przeszkodą na drodze do osiągnięcia 

porozumienia. ! 
W sprawie austrjackiej Simon oświadczył, 

że polityka rządu brytyjskiego była i pozostanie 
bez. zmiany. Wielka Brytanja użyje całego swe- 
go wpływu, ażeby nie dopuścić do naruszenia 
calości i niepodległości Austrji, stojąc przytem 
twardo na stanowisku niemieszania się do wew- 
nętrznych Spraw innego kraju, mimo że niepod- 
ległość Austrji jest istotnem dzielem polityki 
brytyjskiej. 

SIMON WYJECHAŁ DO PARYŻA. 

LONDYN PAT. — Simon wyjechał wczo- 
raj do Paryża.



        

ЗМА RERUE 
FERJE ŚWIĄTECZNE 

Młodzież szkolna rozpoczyna ferje świątecz- 

ne. W zeszłym roku ferje te po raz pierwszy 

trwały dłużej, niż dotychczas i nie udały się 

zamiast zimy młodzież miała jesień, pełną 

błota i wilgoci. W tym roku, zdaje się, zima 

dopisze i nowy podział roku szkolnego zostanie 

zrehabilitowany. 

Trzy tygodnie odpoczynku — to okres nie 

mały, ale należyte wyzyskanie go nie jest rze- 

czą zbyt łatwą. Wypoczynek, jak praca, wy- 

maga dobrej organizacji. 

Tę kwestję porusza Kurjer Poranny (353) 

Zwykła rzecz w czasie ieryj to — że się 

tak wyrażę — „bałagan* w rozkładzie dnia, 

Nie mamy nic do roboty, a więc od zdarzenia 
do zdarzenia — z dnia na dzień. Dzieci kładą 

się później spać, a jeszcze później wstają, zaja- 
dają przysmaczki w różnych porach, chociażby 

przed samym obiadem i w gruncie rzeczy nudzą Fata mrozów, która przeszła nad całą Eu- 
się niepomiernie, A tymczasem regularny SEN ropą, nie oszczędziła także Włoch. W Wenecji 
i odżywianie są zarówno ważne w czasie wezbrane wody zalały płac św. Marka. 

Niez 
TTT      

  

wykty wygląd piacu Św. 

SŁOWO 

Marka 

З 

Zdjęcie nasze przedstawia płac tea pod wo- 
dą, na której pływają większe i mniejsze grudy 
zlodowaciatego śniegu. 

  

żna polecić o jedną godzinę więcej snu, ale 
nie przesuwajmy pory kładzenia się do spo- 
czynku, gdyż najcenniejszym jest sen do 
północy. Tak samo musimy zwrócić uwagę, 
ażeby posiłki były regularnie przyjmowane, co 

zresztą jest zasadą higjenicznego życia, ale 

męka Pa uj mar WYKWINTNA KOŃ 

  

FEKCJA DZIECINNA 
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  od której najczęściej odstępujemy w czasie 

, wakacyjnym, 
Przy tak chaotycznem ujęciu okresu feryj 

odpoczynek nie zostaje należycie wyzyskany, 

a przecie właśnie o dobre wyzyskanie wolnego 

czasu chodzi przedewszystkiem! ; 

Niekoniecznie w czasie wakacji, ale i w WARSZAWA PAT. — W dwóch pismach, 

Okresie pracowitego dnia szkolnego, pożądane wychodzących w Pradze Czeskiej, ukazała się 

jest, ażeby dziecko robiło sobie rozkład zajęć wczoraj publikacja, podpisana przez Witosa, 

na dni następne. 
Stałemi pozycjami będą: sen, posiłki, (a w 

dniach lekcyjnych — zajęcia szkołne), resztę 
projektuje samodzielnie i w ten sposób pozwoli 
sthaje się panem swego życia, uczy się ce- 
mić czas, a więc umiejętnie go zużytkować, 
Z początku możemy pomóc dziecku rozwiązać 
to trudne nieraz zadanie, stopniowo jednak 
będziemy spostrzegać, że przeważnie bardzo 
dowcipnie układa ten budżet czasu. 

"Sam fakt zastanawiania się dziecka nad 
tem, jak ma spędzić czas, jest bardzo kształ- 
cący, jeszcze większe jednak korzyści płyną z 
zorganizowania życia ito zarówno w czasie 
pracy jak i odpoczynku. 

Nietylko rozkład dnia podczas feryj świąte- 

cznych może sprawić pewien kłopot, — są 

związane z interesem świątecznym, troski o 

wiele poważniejsze. Chodzi mianowicie o ko- 
nieczność zaopiekowania się dziatwą biedniej- 

52а.. 
Mtodzież żegna się ze szkołą, aby powró- 

cić do niej po trzech tygodniach feryj Świą- 
tecznych. Dla wielu uczniów okres ten będzie 
pasmem nieprzerwanych przyjemności: wyjazd 
na wieś tub w góry, gwiazdka, sanie, śliz- 
gawka, narty.. Twarze tych szczęśliwych 0- 
promienia uśmiech radości już dzisiaj, na samą 
myśl o oczekiwanych z utęsknieniem chwilach 
podróży, wycieczek, sportów i o miłym wy- 
poczynku w serdecznej atmosferze rodzinnej. 

Ale ituž jest takich, którzy o trzech tygodniach 
przerwy w chodzeniu do szkoły myślą ze smut- 
kiem i niepokojem, którzy z zazdrością  słu- 
<chają wesołych projektów swiątecznych Sswo- 
ich kolegów? To młodzież niezamożna, to dzie- 

ci biednych rodziców: bezrobotnych, wyrob- 
ników i całej masy ofiar kryzysu, Dla tych 
dzieci, stanowiących większość uczniów w 
publicznych szkołach powszechnych i duży 
odsetek w szkołach średnich, ferje świąteczne 
nie są zapowiedzią uciech i przyjemności, prze- 
ciwnie, mcgą pozbawić ich tego, Co im daje 
szkoła, a czego nie mogą dać rodzice. 

Losem młodzieży niezamożnej należy tro- 
skliwie się zaopiekować. Dla tej młodzieży 
szkoła ma znaczenie wyjątkowe, gdyż w zna- 

_ cznym stopniu „zastępuje dom rodzinny. 
Zamknąć drzwi szkolne przed temi dzieć 

mi na okres ieryj, zmaczyłoby, to tyle, co 
skazać ich na głód oraz na wałęsanie się bez-. 
czynnie i miarźnięcie na ulicy, bó ciemia, ciasna,. 
1 zimna izba dziecka w swych ścianach długo 

“ mię zatrzyma. 

Rozumiejąc, jak wielkim ciosem dia mło- 
dzieży niezamożnej byłoby przerwanie akcji 
dożywienia i opieki przez szkoły, kiwatorzy po 
szczególnych okręgów szkolnych zwrócili się 

z apelem do dyrektorów i nauczycieli, aby nie 
zaprzestali podczas feryj pracy w tym charak- | 
terze. Zgodnie z poleceniem wiadz szkoła nie 
powinna przerywać dożywiania uczniów, pro- 
wadzenia świetlicy, bibljoteki, oraz urządzania 

zajęć ruchowych. 
Ale ciężar prowadzenia tej akcji nie może 

spocząć wyłącznie na barkach dyrekcji i nauczy- 
cielstwa. 

Społeczeństwo musi zainteresować się nad 
tą sprawą i dopomóc władzom szkolnym w or- 
ganizowaniu opieki nad dziećmi, którym rodzi- 
na nie może zapewnić należytego wypoczynku. 

Lector 

Kiernika, Bagińskiego i Libermana. 
Zawiera ota szereg niewybrednych w tonie 

i treści inwektyw pod adresem sądów Rzeczy- 

Wyrok w procesie 0 

Antypaństwowa publikacja zagraniczna 
witosa, Kiern ka i Libermana 

pospolitej, rządu, 4 nawet państwa, Autorowie 
deklaracjł próbowałi zamieścić ją w całym sze- 
regu organów prasowych zagranicą, lecz pra- 

wie wszędzie spotkali się z odmową, przyczem 
nie ukrywano zdziwienia i niesmaku, jaki ogół- 
nie wywołać musała treść odezwy. 

napad na posterunek 
w Nowosiołkach 

KOBRYŃ PAT. — W dniach między 13 a 
17 bm. Sąd Okręgowy w Pińsku, wydział za- 
miejscowy w Brześciu Litewskim, na sesji wy- 
jazdowej w Kobryniu rozpatrzył sprawę 25 о- 

skarżonych o nałeżenie do organizacji komunis- 
tycznej i współudział w napadzie na posterunek 
PP w Nowosiółkach. 

4 oskarżonych skazano na 12 łat więzienia 
i pozbawienie praw obywatelskich na przeciąg 

fat 10, 14 skazano na 10 lat więzienia i pozba- 
wienie praw obywatefskich na 10 lat, 2 — na 

jeden rok więzienia z zawieszeniem 
Kary na dwa lata, z pozbawieniem: praw обу- 

watelskich na trzy łata. 

Dwóch oskarżonych sąd uniewinnił, a w sto 
sumku do jednego oskarżonego sprawę wydzie- 
lił, z powodu obłożnej choroby oskarżonego, 

  

Pomnik | Bolivara 
Przypominamy sobie na wystawie dziet Ar- 

tura Szyka cały cykl przepięknych obrazów, 
poświęcony Simonowi Bolivarowi, 

Kto był ów bohater, zwany „Waszyngto- 
nem Ameryki Południowej?* Jako generał i mąż 
stanu uwalnia z pod panowania hiszpańskiego 
Venezuelę i Nową Grenadę, z której uczynił re- 

publikę Kolumbję (rok 1819). W roku 1824 za- 
kłada nowe państewko Górne Peru, czyli Boli- 
wię. Posądzony o to, że chce zostać dyktato- 
rem, abdykuje w chwili połączenia się stanów 
łacińskich Ameryki Południowej. 

Jako bojownik za wolność narodów, zapi- 
sal swe imię nieśmiertelnie u potomnych. Koło 
roku 1820 był do tego stopnia populamy we 
Francji, iż imieniem jego ochrzczono modne na- 
ówczas fryzury męskie, niezmiernie wysokie, 
które miały imitować formę kapelusza, jakiego 
stale używał. 

17 grudnia dokonano w Paryżu uroczystego 
odsłonięcia konnego pomnika Bolivara. Jest to 
wyraz hołdu dła miasta Paryża od Republik Po- 
fudniowo-Amerykańskich. Wyraz cokolwiek spó 
źniosy, jeśli chodzi o czas w historji, jednakże 

  

Wśród tegorocznych 
podarków gwiazdkowych, 

w żadaym domu nie może zabrakaąć 

KSIĄŻKI 
Szczegółowy katalog ks ążek dla dzieci 

* i młodzieży wyd je bezpłatnie: 

slęgarnia GEBETA" ERA 6 WOLFA i 8-1 
wiLNO, UL. MICKIEWICZA 7. 

Ceny znacznie zniżere 

PO CENACH ZNIŻONYCH 

PIERNIKI 
MARCEPANY 

KARMELKI 
FABR. ODDZIAŁ MICKIEWICZA 4 | 

  

  

      

25 LAT CIĘŻKICH ROBÓT 
, Film polski mógłby w roku 1933 święcić mu. 'Nakręcał krótkie „żywe obrazy'* zapo- 

- swój jubileusz. Srebrne gody nie zostały jed- mocą wynalezionego przez siebie „Pleograia““. 

ы Skromność jest ozdobą charakteru. Chwa 

" się, Że polska Filmja, to weale dorodne dziew- 

_ naprawdę, to już jest dobrze trzydziestoletnia. 

- wytwórnia p.n. „Sfinks (istnieje ona dotąd). 

  

nak uczczone hucznym obcnodem. Pomyśluno 
sobie w duchu, że prawdę mówie niema 
znów specjalnego powodu do .aduści i odło- 
żono uroczystość na następne dwadzieścia pięć 
lat, Do tego czasu niewątpliwie wykaraskamy 
się z powijaków i coś niecoś wyprodukujemy. 

Obrazy te były mało skomplikowane jak świad 
czą tytuły: „Połewanie kwiatów**, „Pomnik 
Miekiewicza'', „Mazur w cztery pary““ i t.p. 

Krótkometrażowe te obrazki były udręką dla 

oczu. Migały straszliwie, ale ściągały tłumy. 

Inż. Prószyński zastosował także kino do 

dekoracyj operowych. W r. 1904 warszawski 
Teatr Wielki wprowadza połączenie filmu «0 

sceną. W latach następnych cała sprawa spo- 

wszędniała, różne powagi orzekły, że kino się 

skończyło, aż dopiero w 1908 r. okazało Się, 

że wogóle zaledwie się zaczyna. Technika 

zdjęć i projekcji została udoskonalona. Stwo 

rzył się teren rozwoju. Od tej chwili trwa 

nieprzerwany wzrost kinematografji. Z zagra- 

nicy przychodzą coraz doskonalsze wzory. Wy 

twórczość polska stara się im dorównać, ale 

na przeszkodzie stale stoi szczupłość środków 

technicznych I brak poważniejszych kapita- 

łów. kowstają wprawdzie różne wytwórnie, 

ale wszystkie obliczone na krótki dystans. 

Przeprowadzały one kalkulację, opartą na 

kasowości filmów, nie troszeząc się zbytnio 

o poziom artystyczny. W onych czasach zresz- 

li się ona naszym filmowcom jeszcze i dlate- 
go, że powstała z samokrytycyzum. Wszyscy 
bowiem zdają sobie sprawę, że kasowe filmy 

polskie może i są, ale artystyczne niekonie- 

Jakkolwiek rzecz się ma, publiczność 
uw. „szersza'* nie bez zdziwienia dowiaduje 

+ i. 

czę. Oficjalnie ma lat dwadzieścia pięć, ale 

Polska produkcja filmowa na równą dro- 

gę wyszła w 1908 r. W Warszawie powstała 

Na czele stał: Aleks. Hertz, reżyserem był 

Kdw. Puchalski, operatorem inż. Gniazdowski, 

dziś jeden z lepszych polskich operatorów. 

Rok 1908 to data ofiejalna, od której liczyć 

należy wszelkie jubileusze. Grubo jednak tą kino uważane było za rozrywkę taką, jak 

przedtem, bo. już w roku 1896 inż. Kazimierz Luna-Park. Głównie ulica zasilała kasę TOŻ 

Prószyński eksperymentował w dziedzinie fił- maitych „Iluzionów'*, „Mirażów'* i innych 

* 

data odsłonięcia pomnika mniej waży niżli data 
powstania projektu. 

Otóż już w roku 1908 Venezuela, Kolum- 

bja, Boliwja, Ekwador, Peru i Panama 
nowiły ofiarować Francji statuę „Liberatora“, 
Rzeźbiarz Fremniet, któremu powierzono wyko- 
nanie dziela, zmarł w dwa łata później. jednakże 
projekt pomnika był już gotowy, jak również 
forma odlewnicza. 

A potem przyszła wojna... 

Dziś dopiero Paryż podziwia na płacu de 

ła Porte de Champerret wyniosłą postać na ko- 
niu, zwróconą twarzą w stronę Ameryki. Jest 
to najwyższy pomnik paryski, większy nawet 

od monumentów Henryka IV i Ludwika XIV. L. 

  

Monstrum w Jeziorze . 
Anglja i Szkocja bardzo są poruszone 

odkryciem w jednem z odludnych jezior 
szkockich, loch Ness, dziwacznego — ройбтога, 
który zdaje się być czemś pośredniem pomię- 
dzy wężem morskim a diplodokusem. 

Władze postarały się o zabezpieczenie te- 
go okazu przed prześladowaniem gapiów. бе- 
kretarz stanu dla spraw szkockich wyznaczył 
w tym. cełu patrole policyjne. 

Mało tego, w Izbie Gmin debatowano nad 
tym dziwem natury. Jeden z posłów zapropo- 
nował porostu, aby loch Ness wydrenowano, 
wtedy potwór będzie zmuszony wyleźć na 
powierzchnię i dać się sfotografować. Inty 
znów poseł zwrócił się do ministra z proje- 
kiem, aby zmobilizować kilka samolotów woj 
skowych w celu zrobienia zgóry zdjęć dziwo- 
twora. й 

Niejaki pan Ross twierdzi, iż widział go 
na własne oczy po.raz siódmy czy ósmy koło 
południa dnia 9 b.m. Woda jeziora była wzbu 
rzona na pokaźnej przestrzeni. Zwierzę ma ja- 
soby głowę podobną do końskiej, cielsko przy 
pominające węża, zaopatrzone w dwa wielkie 
garby. 

Nauka nie neguje, że jakieś zwierzę mor- 
skie mogło się znaleźć nagle w jeziorze, gdyż 
wiadomo, iż jest ono połączone z morzem: prą 
dami podziemnemi. Chodzi widocznie o ma- 
łego wieloryba czy kaszalota. Sceptyków jest 
wielu, ale reklama dla turystyki szkockiej do- 
skonale wyszła na tem zdarzenin. L. 

„Lun. Powoli zdobywa kino lepszą publicz 
ność, powoli zatacza coraz szersze kręgi aż 
opanowało życie codzienne, stało się czemś 

nieodzownem. b 

Filmy polskie od początku swego istnie- 
nia miały powodzenie kasowe. Niektóre robi- 

ły klapę, ale były to nieliczne wyjątki. Prze- 
ważająca większość miała zapewnione wzięcie. 
Murowaną kasę miały filmy z Jadwigą. Smo- 
sarską. Aktorka ta występuje w filmach 
polskich od początku ich istnienia. „Tajemni- 
ca przystanku tramwajowego'*, „Iwonka'*, 
„Tredowata““ a później „Na Sybir**, „Księż- 
na Łowieka'* i wiele innych filmów zawdzię- 
cza swe powodzenie głównie Smosarskiej. 

Gust publiczności minorum gentium zna- 
lazł swe bóstwo. ‚ в 

Aktorką na większą, prawdziwie świato- 

wą skalę była Pola Negri. Jej pierwsze wy- 
stępy łączą się z początkiem polskiej produk- 
cji filmowej. Apolonja Chałupiee rychło jed 

nak porzuciła krajowych filmowców i wyje- 

chała zagranicę, gdzie otrzymała korzystne 
engagement. Romantyczna jej karjera sięgnę- 
ła mitry książęcej, niestety, ostatnio skompre 
mitowanej, gdyż były mąż Poli Negri książę 
Mdivani oskarżony został o nadużycia i oszu 
stwa pieniężne. Bądź co bądź Pola Negri ma 

sławę światową. Wogóle z pośród gwiazd poł 
skiego ekranu raczej kobiety miały szezęście. 

Z mężczyzn bowiem tylko Igo Sym otarł się o 

wytwórnie zagraniczne. Prócz Poli Negri zna 

R 

Znizka epłat patentowych 
na napoje alkoholowe 

; ' WARSZAWA (tel wł.) W najbliższych rytusu, wódek itd., oraz napojów zimnych wy- 

dniach wejdzie w życie rozporządzenie Minister- nosić będą dla zakładów sprzedających w miej- 

stwa Skarbu w sprawie zniżki w opłatach pa- scowościach I kategorji od 20 do 24 procent. 
tentowych od hurtowej i detalicznej sprzedaży Dla zakładów sprzedających w miastach Il ka- 

spirytusu i napojów ałkoholówych. Rozporzą- tegorji, do której również wliczone jest Wilno 

dzenie to zacznie obowiązywać z dniem 1 stycz- od 28—52 procent, wreszcie dła trzeciej kate- 

mia 1934 r. Ulgi w opłatach od sprzedarzy spi- gorji (guniny miejskie) od 40—64 procent. 

Uchylenie 10 proc. obniżki rent inwalidzkich 
' WARSZAWA. PAT. — Jak wiadomo, formacyj obcych, współdziałających z połską 

na mocy dekretu z 2% października 1933 roku siłą zbrojną, którzy utracili zdolność zarobko- 
nowelizującego ustawę inwalidzką, przewi- wą od 85 proe. do 100 proc. 

dziana była z dniem 31 marca 1934 r. 10 pro- — 
centowa obniżka rent zasadniczych w stosun- 

ku do wszystkich iimwvalidów 2 armij byłych B. poseł Mastek prosi o uriop 
państw zaborczych i formacyj obeych, które z więzienia 
współdziałały z polską siłą*zbrojną. 

Obeenie liczące się z trudnem położeniem WARSZAWA (tel. wł.) Prasa opozycyjna 
najeiężej poszkodowanych inwalidów  wojer- donosi, że w związku ze znacznem pogorsze- 
nych tych armij, Rada Mimistrów na ostat- "em Się zdrowia b. posła Mastka, obrońca te- 
niem swem posiedzeniu uchwaliła rozporządze 60% zwrócił się do władz z prośbą o zezwolenie 
nie, uchylające tę decyzję w stosunku do tyeh Przeniesienia więźnia do szpitala, bądź udziele- 
wszystkich inwalidów b. państw zaborezych i nią mu urlopu wypoczynkowego. 

E EEE ZEREM posiedzenie naczelnego Komi- 
GOEBBELS 0 USTROJU HIFLEROW- tetu Funduszu Pracy 

SKIM WARSZAWA PAT. W czwartek w godzi 
BERLIN PAT. — Minister propagandy nach popołudniowych w pałacu Rady Mini- 

Goebbels wygłosił na konfer: cji oxręgowych strów odbyło się posiedzenie Komitetn Naczeż 
szefów partji narodowo-socjaistycznej mowę, nego Funduszu Pracy, pod przewodnictwoni 
w której nazwał obecny ustrój Niemiec najno- prezesw inż. Czesława Klarnera. 
wocześniejszym na świecie. W posiedzeniu udział wzięli: prezes Ra- 

Minister twierdził, że żaden system politycz dy Ministrów Jędrzejewicz, minister  epieki 
my nie jest tak trwały jak :żemiechi i že naro- społecznej dr. Hubieki, oraz wszycy członko- 
dowi socjaliści zdobytą wiadzę prafia utrzy- wie Komitetu, m. in. wiceminister Lechnieki, 
mać w swem ręku. Partja hitlerowska chce zbu- Dolanowski, Doleżal, Kamiński, Piasecki 
dować nietylko nowe Niamcy, ale również na- Duch, oraz gen. Zamorski. 
dać nowe obłicze duchowe całej Europie. Prezes Klarner scharakteryzował wyniki 

W niedałekiej przysziości doxonane zosta- finansowo-społeczne i techniczne akcji Fun- 
nie zespolenie narodu nietme.kiego -— oświad- duszu Pracy w roku 1933, poczem naczelny dy 
czył minister — a wówczas nie będzie dla na- rektor Funduszu Pracy pos. Madeyski przed- 
redowych socjalistów nic niemożliwego. stawił przebieg prae nad przygotowaniem уАа 

4 nu robót na rek przyszły, oraz zasad; ki ZMIERZCH DYKTATURY PRZEMYSŁO nsnis tego planu. Przedstawiony program ro- 
WEJ GEN. JOHNSONA bót na rok 1934 — 35, wymagający 60 mi- 

PARYŻ. PAT. — Z Waszyngtonu dono- ljonów zł., został przez Komitet Naczelny 

523, že dyktatura przemysłowa gen. Joknso- PTZYJĘtY. 
na, niechętnie była znoszona przez wielu przed 
kwókiali przemysłowców. Również i Le „Niedžwiadek“ 71-g0 pułku 
nicy nie byli zadowoleni z niego,gdyż odmówił piechoty 
im udziału w radzie National Recovery Aet. LIDA. — Z inicjatywy oficerów rezerwy, 

Dyktaturze Johnsona położyła ponadto odbywających ćwiezenia w 77 p.p, przy 
kres decyzja. prezydenta Roosevelta połącze- współudziale dowódey pułku, korpusu ofieer- 
nia Special Industrial Recovery Bord z Na- skiego i podoficerskiego słażby czynnej, z0- 
tional Emergery Countil. stał zakupiony młody niedźwiedź i sprowui- 

BEZROBOCIE W STANACH ZJEDNO- dzony do Lidy. Ma on być żywym symbolen: 
CZONYCH „niedžwiadka““, noszonego przez oficerów i 

szeregowych tego pułku na naramiennikach, 
PARYŻ. PAT. — Według doniesień 2 zamiast cyfry 7%. Jest to herb Ziemi Kowień- 

Waszyngtonu, w okresie od 15 października skiej, na której 77 pułk się formował: dlate- 
do 15 listopada straciło pracę 234.000 osób. go też i nazwa pułku brzmi dotąd „77 p.p. 

strzeleów kowieńskiel*. 
ZGON SYNA DICKENSA Niedźwiadek, którego przybycie wzbudzi- 

LONDYN. PAT. — Zmarł tu dziś w wie ło duże zainteresowanie, oddany został pod 

ku lat 85 sir Henri Dickens, syn sławnego opiekę jednemu z podoficerów, specjalisty w 
powieściopisarza. Sir Henri Dickens został zakresie tresury tych zwierząt. Po wytreso- 
najechany przez motocykł i zmarł 2 odnic- wania będzie prawdopedobnie podczas defi- 
sionych Tan. lad nosił będen za orkiestrą pułkową. 

Zamach kolejowy w H szpanii 

     

  

villi._ Ofiarami zamachu padło pięciu zabitych i 

około czterdziestu rannych 
Zdjęcie nasze przedstawia miejsce 

strofy 

W pobliżu Walencji grupa  terorystyczna 

anarchistów - syndykalistów wysadziła w po- 

wietrze żelazny most kolejowy w chwili, gdy 

przejeżdżał tamtendy eksperes, idący z Se- 

| 0d Administracji 
Uprzedzamy naszych 52.52. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go stycznia 1934 r. wstrzymamy wysyikę pisma wszyst- 

kim zaiegającym do tego dnia w opłacie. 

  

kata: 

  

  

ne są zagranicą nazwiska Lyi Mary, Heleny Pracuje młoda awangarda, poszii po rozam 

Makowskiej, H. Napierkowskiej, (pierwsza do głowy producenci, zresztą publiczność sta- 

wersja „Atlantydy““) a ostatnio Tali Birel. 

Wszystkie one jednak nie dorównują sławie 

Poli Negri. 

Jeżeli chodzi 0 nazwiska aktorek, wystę- 

pujących tylko w filmach krajowyeh, to naj- 

popularniejsze były: M. Malicka, M. Gorczya 

ska, Z, Batyeka, £. Pogorzelska. Z wyjątkier 

Batyekiej, która weszła na ekran jako Miss 

Polonia, wszystkie główniejsze polskie aktor- 

ki filmowe grają jednocześnie w teatrze. Wo- 

góle łącaność ceny z ekranem jest u nae moc- 

na. Przynajmniej, co do obsady czołowej. Ta- 

cy aktorzy, jak Stępowski, Węgrzyn, Bodo, 

6а jednocześnie gwiazdorami filma i  asami 
sceny polskiej. 

Wyłącznie kinu zawdzięczają swą popular- 

ność Bogda i Brodzisz. Jednak po stosunkowo 

krótkim okresie powodzenia, zgasły ich gwiaz- 

dy. Brodzisz przynajmniej pozostawił jeden do 

bry film („Uroda žyeia““), pozatom był wie* 

cznie uśmiechnięty i niemrawy. Bogda prócz 

rozczulującej naiwnością minki nie wniosła 

nie wartościowego na ekran. 

Podobnie jak aktorzy, tak samo i filmy 

polskie służyły gustowi publiczności przecięt 

nej. Niemało z tego powodu było oburzenia, 

drwin i zjadliwej krytyki. Mówić o polskim 

filmie znaczyło wymyślać. Wołało się i wo- 

ła nada! o kulturę. Pewne oznaki poprawy są. 

nęła na wyższym poziomie. Nie dlatego bynaj 

mniej, by gust ulicy miał się zmienić, ale dla- 

tego, że. inteligencja stanowi tek samo poważ- 

ny odsetek widzów, co i niedzielny tłum. 

Tematyka polskich filmów? Tyle się o 

niej mówiło i pisało. Falami zjawiały się fil- 
my osnute na jakiejś powieści znanego auta 

ra, który albo się w grobie przewracał, albo 

kładł się do grobu, ujrzawszy film według 
swego dzieła. Inna grupa to filmy patrjotycz- 

ne. Cukierkowo-ułański partjotyzm, biały dwo 
rek, tajemnica starego rodu i tam wkėtko.., 

Inny znów rodzaj — to szmoncesy. Udał się 
jeden (kasa!), już jest drugi, trzeci, dziesiąty. 

To samo z filmami egzotycznemi, komedjami 

muzycznemi i t.d. 
Na tle szarzyzny były rzeczy lepsze. Od- 

razu je zresztą wyróżniano. Były i tam wa- 

dy, ale przynajmniej coś pozatem się wyróż - 
niało. Z dawniejszych niezłe pod względem 

ujęcia filmowego, choć naiwne w treści były 

„Wampiry Warszawy** nakręcone przez W. 
Biegańskiego. — Dobre zdjęcia, to jedna z 

murowanych zalet filmu polskiego. Szkoda, 

žo dźwięk, fabuła, scenarjusz lub montaž ni- 

welowaly tę zaletę (przyklady: „Na Sybir“, 

„Dzikie pola*'). 

Z filmów nowszych oryginalny i żywszy po 

okresie nudy i patrjotycznej piły, był film 

„100 metrów miłości. Można i tu znaleźć 

W WIRZE STOLICY 
HOROSKOPY PRZEDŚWIĄTECZNE 

Jak zwykle pod koniec roku jest obecnie 
grudzień i jak zwykle pod koniec grudnia nad- 
chodzą święta. Choinki sterczą ria płacach, kto 

ma ochotę kupuje, kto nie ma pieniędzy nie 

kupuje. Z wiarogodnych źródeł informują, żż 
wszystkie choinki pochodzą z lasów. Dziatki 

na widok zielonych drzewek klaskają w rączęta 

i wesoło pokrzykują: — hop, hop! zaś poważ- 
ne mamusie mitygują: — nie należy krzyczeć 

„hop”, nim do rowu nie wpadniesz! Panowie 
po dawnemu chodzą do biura, a jeśli siedzą w 

kawiarni, to przy stoliku. Termometry wska- 

zują ujemny ciepłostan, co zauważywszy Wisłą 
stanęła pod 20-centymetrowym łodem, po któ- 

rym bezpiecznie chodzą mieszkańcy nadbrzeżni, 

choć nie mają na środku rzeki żadnego pilnego 
interesu. Ponieważ Barbara była na łodzie, prze- 
to rutynowani meteorolodzy przepowiadają Bo- 
że Narodzenie po wodzie. Tak trafne potwier- 
dzenie przysłowia ludowego podkreślałoby ma- 

drość narodu. Zamieszanie spowodowane kalen- 
darzem spędza sen z powiek wielu gospodyniom 

Czy wigilja ma być w sobotę czy w niedzielę? 
Niezgodność opinji i różnorakość poczynań 

wprowadza rozdźwięk w tę uroczystą chwilę. 
Jedni będą wieczerzać w sobotę, inni w miedzie- 

lę, czyłi w dwóch odmiennych terminach. Po- 
cieszającem jest, iż w poniedziałek świętować 

będą napewno wszyscy. O ile gotówka, zdro- 

wie, humor, pogoda i reszta dopisze, tegoroczne 

święta zapowiadają się mało co gorzej od po- 

przednich. Słusznie niektórzy zwracają uwagę, 
iż lato w tym roku było wyjątkowo dżdżyste . 
a ponieważ ryby są wodnemi stworzeniami, 
zatem powinno ich być dużo i w cenach umiar- 
kowanych. K. 

Strzał w redakcji 
„Memeniu“ 

-— Nachalnik. 
— Paszoł wont. 
— Grandziarz. 
— Łobuz. 
— Cie cholera. zdechnie. 
— Ja cię pójdę kości połamać. 
— Z zimnym trupem ci rozciągne. 
Wymienione zniewagi i groźby to zaledwie: 

cząstka tych, które dobiegały uszu współpra. 
cowników warszawskiego „Momentu", podsłu- 
chujących wczoraj, co się dzieje w gabinecie 
naczelnego redaktora p. Grassmana. Prócz słów 
zelžywych rozlegaly sie strzeliste policzki, łos- 
kot wywracanych krzeseł, szczęk  stłuczonej 
lampy, pluskot atramentu z latających kała- 
marzy.. 

Nagle ucichło. Absolutnie. W owej chwili 
gdy Panuf krzyknął: saa 

— Z zimnym trupem ci rozciągne! 
Współpracownicy, znajdujący się w przyłe- 

głym pokoju, usłyszeli strzał. Struchlełi. 
— Mord! Panui zastrzelił Grassmana! 
Wpadli do gabinetu redaktora. Ujrzeli: re- 

daktor Grassman stał dygocący, z przekrzywio- 
ną twarzą, z oczami w słup. Panuf o krok od 
niego, w wyciągniętej ręce trzymał rewołwer, 
którego zimna lufa wsparła się o skroń redak“ 
tora. Ktoś jęknął: uj — i Panuf, jakby pod su- 
gestją tego jęku, opuścił broń. Wydarto mu ją: 
była nienabita. Co się wówczas stało? — Pa- 
nuf zleciał ze schodów. 

Jakież były przyczyny straszliwego. zajścia 
% au „Momentu“? Skąd obelgi, policzki, 
zdemolowanie gabinetu, d ten brauning ni 

nabity? $ dada > 
„  Ofo naczelny redaktor miał w swoim cza 

«ie przykrą sprawę z administratorem własnego 
domu p. Panufem o wygraną 300 tysięcy zło- 
tych. Panuf twierdził, że dał Grassmanowi 50 

zł. na kupno łosu i winien wobec tego uczesi- 
miczyć Pa E 

erwszy raz słyszę — Odpart Grass- 
man: — coś podobnego! 

Więc Panuf podał do sądu. Sprawa prze- 
szła wszystkie instancje. Właśnie rozstrzygnięto 
ja ostatecznie na niekorzyść Panufa. Administra 
tor postanowił wymierzyć sam sprawiedliwość. 
Wtargnął do gabinetu redaktora. Zaczęło się: 

— Nachalnik. Łobuz. Złodziej..: 
skad p się fatalnym strzałem, który u- 

słyszeli współpracownicy w przyłe; 
a który zdemaskował Pańadu. WZ: 

  

* 

  

Ju: 1245 pm; ši 6 
o tgłoszenłiach świątecznych 

Ogłosz: nia dc „SŁOWA | inrych pism — 
przyjmu e na baidio dogodnyct waru kach 
BIUR REKLAMOWE 

STŁFANA GRABOWSKIEGO 
w Wiinie, Garbarska 1, tel. 82.       

Kodeks karny w głowie 
Dwudziestojednołetni student prawa w Pa- 

ryżu, Rene Catoux, dał ostatnio niesłychany ̀ 
dowód wprost fantastycznej pamięci, Przed 
specjalną komisją kontrolną wyrecytował 0a z 
pamięci tekst czterech ksiąg kodeksowych, za- 

wierających tysiące paragraiów, nie pomyliw- 
szy się ani razu.. 

Recytacja trwała dwa razy, po dziesięć go- 

dzin za każdem posiedzeniem. Jednakże zdołno- 

ści Rene Catoux są całkiem jednostronne. Jako - 

prawnik nie wychodzi om bynajmniej pocad 
przeciętność. L. 

dużo wad, ale całość była lepsza o klasę od 
wielu innyeh filmów. Nie idzie zresztą w 
tem miejsea o wyszczególnienie lepszych i 
garszych obrazów. Wystarczy stwierdzić, że 

przebłyski były, co. jest objawem pociesza- 
jącym na przyszłość. u 

Miniony okres dwudziestu pięciu lat (z 

nieoficjalnym ogonkiem) na szczęście należy 
do przeszłości. Przyszłość powinna przynieść 
eoš lepszego. To nie, że „branża** rządzi się 

intrygą, są także ludzie uczciwi. Zawsze ruch 
jest — tu współpraca polsko-czeska, tam wy- 

nalazek barwienia filmów, dokonany przez 
Zbign. Szczepanika, ówdzie próby kreskówek. 
(narazie ciągle jeszcze nieudane). Zagranieę 
polskich filmów idzie mała. Czasem uda się 
sprzedać jeden, drugi obraz — ale kokoców 
się przy tem nie robi. 

A propos zagranicy: W Paryżu praeuje 

jedyny na świecie specjalista od filmów ma- 
kietowych, Polak Starewicz, Jego bajki i 
krótkometrażowe powiastki sławne są na ca- 

łym świecie. 
Dałoby się znaleźć więcej takich płusów, 

ale nie przeważą one szali ujemnego bilansu, 

jaki po dwudziestu pięciu latach ciężkiej i 

uciążliwej egzystencji przypadł w udziale Fił- 

  

mji polskiej. Pocieszmy się, że jubileusz ne- 

stępny prawdopodobnie będzie inny. 
Tad. 0. 
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Р Cinzano zestawia się Zz naįprzednieįszych sta- 

rych win, a specjalne zioła zdrowotne nada- 

   

  

NA ŚWIĘTA 

ią mu subtelny aromat. 

Mayra Cinzano od przeszło 100 lat dostarczany jest 

w jednakowej doskonałeż jakości. 

z Należy zwracać uwagę na nazwę CinzanQ. 

wszędzie do nabycia. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 
„TARG NA DZIEWCZĘTA * 

OPERETKA W 3-CH AKTACH BRODY I MARTOSA MUZYKA W. JACOBI'EGO. 

Wystawiona ostatnio, bardzo ładna i za- 
bawna operetka „Targ na dziewczęta”, nie 
jest właściwie nowością, albowiem była już tu 
faj grana — przed kilku laty. Wszakże naj- 
aupełniej inny zespół wykonawców i całkiem 
odmienna inscenizacja, upoważniają do uzna- 
nia premjery, jako nowość. 

Jak się zdaje, zrobiono wybór bardzo 
trafny, gdyż operetka, która przed samym 
początkiem wielkiej wojny świeżo się pojawi- 
ta na scenach wielu teatrów, nie ze swej ży- 
wotności nia utraciła. 

Akcja jej może być równie zgodną z ży- 
erem współczesnem, jak i przed dwoma dzie- 
siątkami lat. Również i muzyka wykazuje 
bardzo szczęśliwie zrealizowaną dążność kom- 
pozytora do nadania swemu utworowi szla. 
chetniejszego stylu, gdzie wokaliści mają 
wdzięczne połe do wykazania swego artyzmu, 
a ustępy chóralne i cały podkład orkiestro- 
wy wielokrotnie wzbudzają prawdziwe zainte- 
resowanie muzykalńego słuchacza. Wale, koń 
ozący duet Lucy i Toma w pierwszym akcie 
+ powtarzający się kilkakrotnie, w ciągu da!- 
szym, jako „motyw przewodni'* całej operet- 
ki, trzeba zaliczyć do najudatniejszych wal- 
ców, jakie były kiedykolwiek skomponowane, 
a wiełe innych fragmentów bardzo korzystnie 
przedstawiają talent kompozytora. 

Nie mniej trafny jest wybór, mając ua 
względzie ferje świąteczne, kiedy młodzież 
szkolna może się zabawić w teatrze, gdyż peł- 
na humoru treść wolną jest od erotyzmu i ry- 
zykownych sytuacyj, nie tracąc nie ze swej 
rzetelnej zabawności. 

Jużeśmy tyle razy pisali o wyśmienitych 
artystach naszej operetki, że nic nowego do- 
dać nie można. Role główne wykonali: M. 
Tatrzański (Harrison), W. Malinowska (Flo 
ra, jego żona), M. Kaupe (Lucy, jego córka), 
K. Wyrwicz-Wichrowski (Hr. Rottenberg), 
W, Szezawiński (Fryc, jego syn), K. Dembow 
aki (Tom) i B. Halmirska (Betty). Jeżeli 
teraz powiemy, że wszyscy się postarali, aby 
wyzyskać swe role w zupełności, na korzyść 
ogólnego wrażenia, będzie można stwierdzić 
powodzenie całkowite — bez niedociągnięć, 
gdyż i role mniejsze, w wykonaniu: 6. Bru- 
sikiewicza, L. Detkowskiego, J. Korczyńskie- 

UTI NO RAIN DST AU 

U:gi kolejowe dla szkół 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe- 

cenia Publicznego w porozumieniu z Minister- 
stwem Komunkacji wyjaśniio, iż: 

1) Do czasu zasadniczego uregulowania 
sprawy nadawania prywatnym szkołom pow- 
szechnym praw publiczności — dzieci, uczęsz- 
czające do prywatnych szkół powszechnych, 
które zostały uznane przez właściwy Ins 
rat Szkolny za będące na poziomie publicznych 

szkół powszechnych, mogą korzystać z ulg ta- 
ryftowych na kołejach na równi z uczniami szkóż 
publicznych. 

2) Dzieci, uczęszczające do prywatnych 
szkół powszechnych oraz prywatnych szkół ćwi 
częń, istniejących przy prywatnych gimnaz- 

jach względnie prywatnych sęminarjach nau- 
czycielskich, posiadających prawa szkół państ- 
wowych mogą również korzystać z tych ulg w 
trybie, przewidzianym dla uczniów szkół pub- 
licznych. 

3) Inspektoraty Szkolne winny aż do od- 
wołania zaopatrywać swoją pieczęcią zaświad- 
czenia szkolne do ulg kolejowych, wystawione 
przez wymienione w punkcie Ż prywatne szko- 

ty powszechne i szkoły ćwiczeń. 
4) Zainteresowana szkoła wystawia za- 

świadczenia do ulg kolejowych przepisanego 
. wzoru, zaopatruje podpisem kierownictwa szko- 

ty oraz pieczęcią szkoły i zebrawszy te zaświad 
czenia razem — przesyła do Inspektoratu Szkol- 
m z prośbą o odciśnięcie pieczęci Inspekto- 
raj 

Kuratorium przypomina, że uczniowie ko- 
rzystający z ulg kolejowych, muszą być zaopa- 
trywani w legitymacje szkolne. 

MYŚL 
OBCĘGAĆ 
STAMISŁAW MECKIEWICZ 

    

WYDANIE NOWE . 

TRZECIE 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

SKŁAD GŁÓWNY: 

ROKOWANIA ŚP, POJCICHA — glt'g, 

go i Z. Rewkowskiego, żadnych zastrzeżeń 
nie spowodowały. 

"To też huczne brawa i żądania powtó- 
rzeń nieustannie towarzyszyły wszelkim mo- 
mentom efektowniejszym. 

Znakomicie odtańczone przez cały zespół 
baletowy, z wyborną primabaleryną M. Mar- 
tówną i świetnym baletmistrzem J. Ciesiel- 
skim na czele, — „Taniec Cowboy'ów'* w 
akeie I-szym i „Rewja Floty'* w akcie I-gim 
— wywołały istny huragan oklasków, który 
się nie uspokoił, zanim tańców nie powtórzo- 
no. Wielostronność uzdolnienia J. Ciesielski=- 
go, wysokiej klasy baletmistrza, wybornie się 
przedstawiła jeszcze i w czynności artysty — 

dekoratora scenicznego, który zdołał skrom- 
nemi środkami osiągnąć ładną oprawę wido- 
wiska, któremu reżyserja K. Wyrwiez-Wi- 
chrowskiego, z pomocą J. Korczewskiego, na- 
dała urozmaiconą akcję i żywe tempo. 

Że kapelmistrz M. Kochanowski z tempe 
ramentem i pieczołowicie prowadził część mu 
zyczną, uwydatniając jej liezne zalety, samo 
się łatwo rozumie. 

Raz jeszcze, biorąc wszystko pod uwagę, 
trzeba stwierdzić, żeśmy znowu miełi premje- 
rę, niezawodnie wielkomiejską. 

5 
najprzedniejsze 

Michał Józefowicz. 

w | X A w firmie 

A. JANUSZEWICZ 
ZAMKOWA 20-2, tel. 8 72. 

Z 0. M. P. 
Przed paru miesiącami br. na terenie mia- 

sta Wiłna rozpoczęła swoją działalność Organi- 
zacja Młodzieży Pracującej (OMP), wkracza- 

jąc w życie realną pracą nad wychowaniem sze 
rokich mas młodzieży robotniczej, rzemieślni- 

czej, w szczególności pozostającej bez pracy i 
bez żadnej opieki. Praca OMP-u pomimo bardzo 
ciężkich warunków terenowych i materjalnych 
— zaczęła z dniem każdym raźniej posuwać się 

naprzód. 

Zainteresowanie OMP młodzieży — jest du- 
że, o czem może świadczyć bardzo liczna frek- 
wencja przebywających kandydatów w Ognis- 
kach, oraz znaczny napływ młodzieży jragną- 

cej pracować pod auspicjami OMP. W ogniskach 
oprócz stałych pogadanek i referatów, odby- 

wają się w odstępach tygodniowych wieczory 
artystyczno - literackie i zebrania dyskusyjno- 
informacyjne. 

Przytem należy podkreślić, że organizowa- 
ne wieczory artystyczne — wzbudziły żywe zą- 
interesowanie wśród starszego społeczeństwa. 

Wieczór artystyczny, zorganizowany dnia 
18 bm. w Ognisku im. Józefa Montwiłła na Za- 
rzeczu — spotkał się z ogółnem uznaniem, wy- 

wierając swoim bardzo dobrym programem mi- 

łe wrażenie na obecnych. 
OMP aby przysposobić odpowiednią ilość 

ludzi do pracy organizacyjnej — zorganizował 
w dniach 16 i 17 bm. instruktorski kurs pracy 
społecznej. Otwarcie kursu odbyło się w dniu 
17 bm. w Ognisku im. Szymona Konarskiego. 

Kurs przesłuchało 40 kandydatów, którzy 
stanowić będą pierwszy zaczątek przyszłych 
kadr instruktorskich OMP. 

—— OO —————> 

Rozdiwnictyo produk- 
tów dl: bezrobotnych 
. Z dniem 18 grudnia rozpoczęło się rozdaw- 

nictwo. produktów żywnościowych bezrobot- 
nym, zakwalifikowanym przez Fundusz Pracy. 
Bezrobotni ci podzieleni zostali na 4 kategorje 
i odpowiednio do tego, do jakiej kategorji zo- 
stali zaliczeni, otrzymają pewne normy prze- 
znaczonych do rozdania produktów. Samotni o0- 
trzymują po 500 gr. skondensowanej kawy - 
mieszanki z mlekiem i cukrem oraz po 2 bo- 
chenki chleba typu wojskowego (300 gr.) Bez- 
robotni posiadający rodziny, otrzymują załeż- 
nie od kategorji: 1) 500 gr. kawy, 2 kg. mąki 
pszennej i 3 kg. chleba; 2) 500 gr. kawy, 3 kg. 
mąki i 4,5 kg. chleba; 3) 1000 gr. kawy, 4 kg. 
mąki i 6kg. chleba (4 bochenki). Rozdawnictwo 
odbywa się w Ratuszu i pomyślane jest w ten 
sposób, że dziennie wydaje się 1300 porcyj z 
tem, by cała akcja została zakończona do so- 
boty. Akcja ta, przypadająca na tydzień przed- 

świąteczny, spotkała się, oczywiście, z radosnem 
przyjęciem wśród rzesz bezrobotnych. 

Szczególne jednak uznanie bezrobotnych 
wzbudziła inowacja w tej dziedzinie, zastoso- 
wana po raz pierwszy przez Fundusz Pracy 
na terenie Wilna: mianowicie, licząc się z pa- 
nującemi mrozami i częstym wśród bezrobot- 
nych brakiem  cieplejszej odzieży, Fundusz 
Pracy zorganizował tytułem próby na tydzień 
przedświąteczny dowożenie gorącej kawy i 
chleba do ośrodków większego skupienia bez- 
robotnych, zatrudnionych przez Fundusz na ro- 
botach użyteczności publicznej. — W dniu 18 
bm. dowieziono gorącą kawę i chleb do trzech 
takich punktów: na Antokolu, koło kościoła 
św. Piotra i Pawła, na Sołtaniszkach i na gó- 
rze Bouffałowej. Do zorganizowania „tej akcji 

dopomogło z całą życzliwością dowództwo 3 
baonu saperów, udzielając na ten cel kuchen 
polowych. Bezrobotni, po dłuższej ciężkiej 
pracy na mrozie, powitali z radością przybycie 
gorącej sirawy i podczas 15-minutowej przer- 
wy w robotach mogli się pożywić i ogrzać. 
OWE ŚR 23 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 
STWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. - Тав: 

  

      

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

maa 5 gr. 10 gr., 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 
X   

& 

чСНЕричуЛчОМН 
PIĄTEK 

Dziś 22 
Zeaona 

Jstro 
wikto ji 

@т ЫТИЛИН ТОа 
KOMUNIKAT STACH METEOROŁLO- 

GICZNEJ USB W WIŁNIE, 
z dnia 21 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 767. 
Temperatura średnia: —12 

Temperatura najwyższa: 
Temperatura najniższa: —14 

Opad w mm.: 0,1 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: wzrost zachmurzenia. 

PROGNOZA. 
Chmurno i mglisto. Gdzieniegdzie drob- 

ny opad. Nocą umiarkowany, w ciągn dnia 
lekki mróz — na zachodzie kraju w pobliżu 

zera. Słabe wiatry północno-zachodnie - + 

URZĘDOWA 

— Urzędowanie w sobotę, Jutro urzędy 
państwowe i samorządowe pracują do godziny 
12-tej w południe. A, 

— Nowe ceny węgla. W Starostwie Grodz- 
kiem odbyła się konferencja w sprawie cen wę- 
gla, które zostały naogół obniżone o 2 zł. na 
tonnie. Spowodowane to zostało obniżką tary- 
fy klejowej. Nowy cennik przedstawia się na- 
stępująco: kostka 50 zł. tonna w hurcie i 52 zł. 
w detalu. Węgieł gruby 48,50 w hurcie ; 50,50 
w detalu. Orzech ł gat. 47,40 i 49,40. Orzech II 
gat. 46,40 i 48,40. Groszek 44,40 i 46,40. Miał 
32,40 i 34,40. 

MIEJSKA. 
— Dotacje miejskie. Magistrat wyasygno- 

wał 65 tysięcy zł. na rzecz instytucyj fiłantro- 
pijnych w mieście. Jest to bezzwrotna subwen- 
cja miesięczna. 

— święta w przytułkach. Prezydent miasta 
polecił, aby we wszystkich przytułkach i schro- 
niskach w czasie świąt wydawane były zwięk- 
szone porcje żywności. ; 

Dla dzieci będą urządzone choinki. 
— Niedziela przedświąteczna, W niedzielę 

24 grudnia wszelkie łokale rozrywkowe w mie- 
ście będą czynne cały dzień. 

WOJSKOWA 
— Listy poborowych rocznika 1913. Od 

dnia 2 do 15 stycznia w miejskim referacie woj- 
skowym będą udostępnione do przejrzenia listy 
poborowych rocznika 1913. Zainteresowani bę- 
dą mogli je sprawdzić. 

POCZTOWA 

— Przesyłki ze znaczkami lotniczemi. Wo- 
bec zaszłych wypadków poczta wyjaśniła, że 
przesyłki nielotnicze, ofrankowane znaczkami 
poczty lotniczej, uważane są za nieopłacone. ; 

— Zwinięte agencje pocztowe. Z Dyrekcji 
Pi T w Wilnie dowiadujemy się o zwinięciu 
z dniem 31 grudnia br. następujących agencyj 
pocztowo - telegraficznych: lża, pow. Wilejka 
woj. wileńskie, Rybnica koło Grodna, powiat 
Grodno, woj. białostockie, Honczary pow. Lida 
woj. nowogródzkie. Na miejsce zwiniętych a- 
gencyj uruchamia się z dniem 2 stycznia 1934 
r. pośrednictwa pocztowo - telegraficzne o roz- 
szerzonym zakresie działania. 

KOLEJOWA 
— Zamiast dorocznej choinki — przedsta- 

wienie dła dzieci członków Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich odbędzie się w Teatrze na Po- 
hulance w sobotę 30 bm. o godz. 16,30. O u- 
mieszczenie w wykazie na bilety zwracać się do 
mężów zaufania ZKP w miejscach pracy. 

SZKOLNA 
— Ferje w szkołach, Wczoraj rozpoczęty 

się terje Świąteczne we wszystkich zakładach 
naukowych. Przerwa w lekcjach potrwa do 15 
stycznia 1934 włącznie. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Uniwersy- 

tetu Stefana Batorego. W terminie jesiennym 
1933-34 r. akad. stopień magistra filozofji uzy- 
skali: w zakresie nauk filozoficznych p. Surkow 
Andrzej, w zakresie filologji polskiej p. Borkow 
ska Wanda, w zakresie filologji francuskiej pp: 
Falkowska ldalja, Gierwielańcówna Wanda, Go- 
rerówna Małka, Kasperowiczowa z Kijuciów A- 
leksandra, Maraczukówna Anna, Radziszewski 
Jan, Szapirówna Basia, Wydrówna Władysława 
Żebrowska Leokadja, w zakresie historji pp. Chu 
dzianka Zelda, Godlewska Janina, Rudnerówna 
Cyla, Skarbek-Kruszewska Stanisława, Selibe- 
równa Rachela. 

„| — Muzeum Przyrodnicze USB w czasie 
świąt od 22 bm. do 7 stycznia 1934 r. będzie 
zamknięte. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
. — Z Tow. Filatelistów i Numizmatyków. 

W bieżącym miesiącu odbyło się Walne Żebra- 
nie członków T-wa Filatelistów i Numizmaty- 
ków w Wilnie pod przewodnictwem p. inž. E. 
Grabowskiego. W skład nowego zarządu weszli 
pp: prof. ]. Zawirowski jako prezes, dr. St. 
Burhardt jako wiceprezes, A. Domaradzki — 
sekretarz, A. Kucharski — skarbnik, por. Fr. 
Mularski — członek zarządu. Do komisji rewi- 
zyjnej wybrano pp: inż. Kroszkina, J. Šyrwida 
i Wł. Zawadzkiego. Siedzibę T-wa przeniesiono 
do nowego lokalu przy ul. św. Ignacego Nr. 5 
m. 3. Uchwalono przygotować wystawę na rok 
1934 względnie 1935. 

Zarząd T-wa apeluje do wszystkich nie- 
zrzeszonych jeszcze filatelistów i numizmaty- 
ków, aby we własnym interesie zapisali się na 
członków T-wa. Wszelkich informacyj w tym 
zakresie udziela Sekretarjat T-wa codziennie w 
godzinach 15,30—17 w lokału T-wa. 

RÓŻNE 
,  — Prof, Birżyszka w Wilnie. Bawi w Wil- 

nie od dwóch dni prof. Birżyszka z Kowna. — 
Zaraz po świętach prof. Birżyszka ma zamiar 
udać się do Warszawy. Pobyt jego w Polsce 
Ba R naj okres 3-tygodniowy. Prof. 

irżyszka zatrz ię u i tokolskiej. ymał się u rodziny przy ul. An- 

„_ — Zarząd Koła Wileń ZOR podaje do wiadomości swych członków, iż w one 
6 stycznia 1934 r. o godz. 20-tej urządza po- 
święcenie lokalu związkowego, połączone z 
tradycyjnym Opłatkiem Koleżeńskim, na które 
zaprasza Kolegów z rodzinami, tudzież zapro- 
szonymi gośćmi. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat codziennie od 
godziny 18—20 w lokalu związkowym, ul. Mic- 
kiewicza 22a m. 4, tel. 14-94. 

— Związek Obrońców Wilna i b. Żośnierzy 
Litwy Środkowej. Sekretarjat Związku Obroń- 
ców Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środkowej po- 
daje do wiadomości swym członkom, że w 0- 
kresie świąt od dnia 22 grudnia do dnia 3-go 
stycznia 1934 będzie nieczynny. Od 3 stycznia 
1934 r. Sekretarjat będzie przyjmował interesan 
tów w poniedziałki i środy w godz. 18—20 w 
lokału przy ul. Żeligowskiego 4. 

Wschód steńca g, 7,42 

Zachód sieńca g. 2,51 
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— Dyrekcja Gimnazjum Państwowego im. 
Elizy Orzeszkowej w Winie uprzejmie prosi by- 
łe nauczycielstwo i uczenice tego gimnazjum na 
tradycyjny opłatek wigilijny w dniu 22 grudnia 
br. na godzinę 1l-tą (ul. Mickiewicza 38). 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

piątek 22 bm: o godz. 8,30 wiecz. Teatr Miejski 
na Pohulance daje sztukę w 4 obrazach p. t.: 
„Miriam“, osnutą na motywach historycznych 
z okresu panowania Heroda. „Miriam* jest to 
barwny obraz intryg i walk na dworze ówczes- 
nego władcy o dziedzictwo tronu Judei. Główne 
role odtwarzają: Wilińska, Jasińska-Detkowska, 
Skrzydłowska, Tatarkiewicz, Gliński, Neubelt, 
Dejunowicz. Reżyserja W. Czengerego. Deko- 
racje W. Makojnika. 

Sylwester w Teatrze na Pohułance. Tra- 
dycyjnym zwyczajem urządzają artyści T. M. 
w „Noc Sylwestrową'* Wielką Rewję Sylwestro 
wą w 20 obrazach. Humor, balet, śpiew, paro- 
dje, skecze, migawki itd. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś piątek 22 bm. 
(pocz. seansu o godz. 4-tej) film „Wiara, na- 
dzieja, miłość”. Na scenie „Rewizor: Gogoła— 
skrót sceniczny. 

— TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA”. Dziś, 
i w sobotę nieczynny. Niedziela „Targ na dziew- 
częta': 

Repertuar świąteczny. W poniedziałek 25 
bm. dwa przedstawienia: popoł. o godz. 4-tej 
po cemach zniżonych „Pod białym koniem”, о- 
peretka Benatzkiego, wieczorem o godz. 8,15 
„Targ na dziewczęta" Jacobi'ego. We wtorek 
świąteczny 26 bm. o g. 12,30 po cenach od 25 
gr. bajka dla dzieci „Dziadzio piernik i Babcia 
Bakalja“, o g. 4-tej po cenach zniżonych „Pod 
białym koniem”, wieczorem o godz. 8,15 „Targ 
na dziewczęta”. We środę 27 bm. „Targ na 
dziewczęta”. Bilety na przedstawienia Świą- 

teczne nabywać można codziennie 11—9 wiecz. 
— Studjum baletowe L. Sawiny - Dolskiej. 

Studjum artystki bałetu p. Sawiny - Dolskieį 
zostało 5 grudnia r. b. zatwierdzone przez Mi- 
nisterstwo W. R. i O. P, ze specjalnym kur- 

sem nauki, statutem i prawem wydania za- 
świądczenia kwalifikacyjnego absotwentom kur- 
su studjum. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Dziwolągi. 
ROXY — Banda Bubula 
CASINO — Dzika dziewczyna. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Okradzeni W dniu 20 bm. okradziono 
strych domu przy uł. Trockiej 15. Złodzieje zła- 
mali zamek i skradli bieliznę wartości 400 zł. 

— Z niezamkniętego składu przy ul. Mo- 
stowej 12 skradziono worek mąki, wartości 40 
zł. Policja wyśledziła sprawcę kradzieży: jest 
to Świetlikowski Stanisław (Lwowska 73). Za- 
trzymano go. Mąki nie odnaleziono. 

— Z szatni Dyrekcji Poczt i Tełegrafów 
Skradziono palto wartości 30 zł. Kradzieży do- 
konał Józef Bitowt; zatrzymano go ze skradzio- 
nem paltem. 

— Ze skradzioną ze strychu domu Zarze- 
cze 8 bielizną wartości 12 zł., zatrzymano Piotra 
Kowszyca (Trakt Batorego 54). 

— Złodzieje u Gordona. W sklepie sukna 
Gordona przy uł. Niemieckiej para „szopenfeł- 
dziarzy“ ściągnęła z lady 15 metrėw jedwabiu, 
wartości przeszło 100 złotych. 

— Zakwestjonowane ryby. Na rynku drzew 
nym zatrzymano furmankę naładowaną sielawą, 
którą zakwestjonowano, ponieważ obowiazuje 
czas ochrony na sielawę. 

— OSZUSTWO POCZTOWE NIELETNIE- 
GO. W dniu 20 bm., jak pisaliśmy, w urzędzie 
pocztowym Wilno 1 zatrzymano Strzalkowskie- 
go Jerzego lat 17, zam. przy ul. Filipa 11. W 
posiadanej książeczce PKO sfałszował on koń- 
cowy stan oszczędności, przerabiając sumę 2 

zł. na 156 i z kwoty tej usiłował podjąć 40 zł. 
W czasie rewizji w mieszkaniu jego znaleziono 
płyn, służący do wywabiania atramentu. 

— ZMARŁA PO NIEDOZWOLONEJ O0- 
PERACJI. W szpitału żydowskim, skutkiem 
sztucznego przerwania ciąży zmarła 21-letnia 
Helena Snigierówna, zam. przy ul, Kominy 22, 
Przerwanie ciąży uskuteczniła Woronowiczowa- 
Puzynowa józefa, uł, Tunelowa 4. Zwłoki za- 
bezpieczono do dyspozycji władz prokurator- 
skich. 

— NOWY SPOSÓB OSZUSTÓW ULICZ- 
NYCH. Zanotowano już kilka wypadków o- 
szustw, połegających na wymianie bezwartoś- 

ch monet. 
M. in. ofiarą tych oszustw padła A. Rokac- 

ka (W. Pohułanka 24), która wymienita ną uli. 
cy dwom kobietom „śŚpieszącym na pociąg" 10 
iranków, które potem okazały się srebrnym ru- 
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WILNO — TROKI 
— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. W dniu 20 

bm. trzej mieszkańcy wsi Nieskuczno, gminy 
trockiej: Stefan Andrejew, Simczonek Fiedosiej 
i jan Sokołow poszli do ogrodu, aby wypróbo- 
wać obcięty karabin, Podczas próbnego strzela- 
nia Andrejew, nie zachowawszy stosownej ©- 
strożności, spowodował w nieoczekiwanym mo- 
mencie wystrzał. Kula ugodziła Sokołowa Jana 
w pierś, przebiła ją na wylot w okolicy serca 

i wyszła obok łopatki. Sokołow zginął na miej- 
scu. Andrejew i Simczonek donieśli sami o za- 
bójstwie najbliższemu posterunkowi policji. — 
Karabinu dotychczas nie odnaleziono, 

ERP + 
JADWIGA z KULWIŃSKICH 

KONARZEWSKA 
Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnie 21 grudnia 1933 roku. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Gazowa Nr. 10 do kościoła O.0. Be- 

nifratrów odbędzie się w sobotę 23 grudnia r.b. o godz. 9 rano. Nabo- 

żeństwo żałobne zostanie odprawione tegoż dnia o godz. 9,30 poczem 
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa w gro bach rodzinnych. 

O tej bolesnej stracie zawiadamiają krewnych i znajomych 

SYN, SYNOWA, BRACIA I BRATOWA 

  

SEE: 

W PIERWSZĄ RO 
    
CZNIOĘ ZGONU 

ZA DUSZĘ 

bo. 
Mgr. HALINY DOWGIELEWICZOWEJ 

odbędą się w kościele św. Jakóba dwa nabożeństwa żałobne: 
'W sobotę — 23 b.m. o godz. 9.30. oraz 29 b.m. o godzi. 8-mej. 
O czem Krewnych, Przyjaciół i Zmajomych powiadamia 

че иа 

Urzędy pocztowe w okresie Świąt 
WILNO. Zawiadamia się, że w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia, urzędy i agencje 
pocztowe będą czynne: w dniu 25 gradnua br. 
do godz. 17: w dniu 24 grudnia (niedziela) 

od godz. 9 do 11 z jednorazowem  doręcze- 
niem wszystkich przesyłek pocztowych. W 

dnin 25 grudnia zewnętrzna służba pocztowa 
dla publiczności, oraz służba doręczeń przesy- 
łek pocztowych ustają w zupełności. ; 

Wyjątek w służbie doręczeń w tym dniu 
stanowia: paczki żywnościowe, pośpieszne 

przesyłki listowe, zwykłe i polecone bez ro- 
brania, oraz zawiadomienia o nadejścia prze- 
kazów pośpiesznych i telegraficznych, oraz 
paczek zwykłych z żywemi zwierzętami. 

W dniu 26 grudnia służba zewnętrzna dla 
publiczności będzie się odbywać tak, jak w 
dniu 24 grudnia, w dniu tym odbędzie się rów 
nież jednorazowe doręczanie przesyłek poczto 

wych. 
Godziny urzędowe w telegrafie i 

nie pozostają bez zmiany. 
telefo- 

  

Projektowane włamania podczas Świąt 
KLUCZE DO SZEREGU SKLEPÓW W RĘKACH OPRYSZKÓW 

WILNO. W wyniku długotrwałych Obser- 

wacyj policja zdołała zlikwidować gniazdo zło- 
dziejskie, mieszczące się przy ulicy Żelazna 
Chatka 14. 

Aresztowano tam mianowicie onegdaj wie: 
czorem bandę złodziejską z niejakim BoŁ Wo- 
łejszą i Janem Michałowskim na czele, w trak- 
cie, gdy odbywali narady co do projektowanych 
w okresie świąt włamań sklepowych, 

Podczas rewizji znaleziono w melinie więk- 

szy zapas kradzionego masła, kilka gum samo- 
chodowych i różną garderobę, oraz co najważ- 

niejsze, pęk różnych kduczów, dopasowanych 
już do zamków w sklepach. M. in. znaleziono 
klucz do hurtowni tytoniowej przy ul. Ostro- 

bramskiej 27, którą w tych dniach miano о- 
kraść, Wołejszo jest znany policji z udziału w 
licznych włamaniach, a m. in. do sklepów spół- 
dziełni „Społem*. 

  

  

Skadam najserdeczniejsze podziękowanie P. Prof. Z. Orłowskiemu i P. Adjunktowi 
Dr. A. De Rosset za wyleczenie mnie z długotrwałej i ciężkiej choroby w I Klinice 

Chorób Wewnętrznych U.S.B. 
ELŻBIETA BAKINOWSKA 

  

Z SĄDÓW 
REHABILITACJA SOŁTYSA 

Wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyjnego 
znalazła się sprawa niejakiego Kazimierza Rym- 
szy, sołtysa wsiełszbołdź, skazanego przez pierw 

szą instancję na i rok więzienia za defraudację. 
Jak wynikało ze śledztwa, defraudacje te 

sięgały tysiąca złotych, wpłacanych sołtysowi 

przez mieszkańców wsi tytułem różnych podat- 

ków. 
Na wczorajszej rozprawie między innymi ze 

znawał również biegły buchalter. Biegłego tego 
powołała obrona w osobie adw. Sawińskiego. 

Zeznania biegłego wypadły tym razem ko- 
rzystnię dla oskarżonego, wobec czego sąd 

przychylając się do wywodów obrony, poprzed- 
ni wyrok uchylił i Rymszę całkowicie uniewin- 

nit. s dn. 

SPRAWY ©Q  NIEPOSIADANIE 
PATENTU 

Ostatnio do Sądu Okręgowego wpłynęło 
kilkanaście spraw przeciwko różnym handla- 
rzom wileńskim o uprawianie handlu bez posia- 
dania patentu. 

Jak się okazuje, większość oskarżonych 
brała towar w znanej fabryce wód gazowych 
Bergera przy ul. Stefańskiej, przyczem okazuje 
Się, iż nie prowadzili handlu na własną rękę, 
lecz byli tylko agentami wspomnianej firmy. 

Pierwsze z tych spraw będą rozpatrzone 
jeszcze w dniu dzisiejszym. 

TRUP NA ZABAWIE 

W powiecie grodzieńskim jest wieś, która 
Się nazywa Zaniemen. 

W tej właśnie wsi odbywała się zabawa. 
Bawiono się ochoczo. 

W trakcie największego haiasu do chałupy 
wpadł jeden z parobczaków i ryknął: 

—. Zabito człowieka! 
Próżno było szukać winowajcy. Nikt 6 ni- 

czem nie wiedział, jeno na podwórku pod pło- 
tem łeżał jeden z uczestników zabawy, niejaki 
Al. Kolada, i ` 

Ekspertyza wykazała, że nieszczęsny zmarł 
wskutek pęknięcia czaszki, przyczem śmierć nas 

Stąpiła bezpośrednio po zadaniu razów jakiemś 
tepem narzędziem. 

Śledztwo o poszukiwanie zabójcy trwało 
długo. Ostatecznie jednak na podstawie pew- 
nych poszląk jako sprawcy zabójstwa Kolady 
stanęli przed sądem w Nowogródku dwaj bra- 
cia: Tomasz i Aleksy Moniciowie. 

Ostatniego z braku dowodów winy unie- 
winniono, natomiast Tomasza Monicia sąd za 
zabójstwo Kolady w trakcie sprzeczki, skazał 
na 10 lat więzienia. r 

Wezoraj cała sprawa tragicznej zabawy by= 
ła jeszcze raz rozpatrywana przez Sąd Apelacyj 
ny w Wilnie. W wyniku rozprawy pierwotną 
karę zmniejszono Moniciowi do 3 lat więzienia. 

Bronił tym razem oskarżonego adw. Petru- 
sewicz. dn. 

Traticzny wypadek 
ROBOTNIK POD 

WILNO, Wczoraj w południe na nt. Cheim- 
skiej, jadący wojskową linją wąskotorową ro- 

botnik Mikołaj Szukoryn łat 24 (Sygnałowa 8), 
zeskakując z łednej wagonetki na drugą, pot- 

na ul. Chełmskiej 
WAGONETKĄ 

knął się i uderzył głową o słup telegraficzny 
tak silnie, że doznał pęknięcia czaszki i w kilka 
minut potem, po przewiezeniu do szpitała zmart, 

КА FILMOWE! TAŚMIE 
„WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ" 

„ROZMAITOŚCI* 
Film francuski. Myliłby się jednak ten, kto 

chciałby szukać w nim pikanterji lub humoru. 
Jest to film legenda, przepojona  mistycyz- 
mem, głęboką wiarą i zapatrzeniem w niezjem- 
ską dał. 

Razem z tem wszystkiem fabuła jest cai- 
kiem ziemska. Miłość przybranej córki haf- 
ciarzy i młodego arystokraty (Jacques Cate- 
lain) zahacza wprawdzie 0 uniesienie reli- 

gijne, ale w istocie jest taka sama, jak każda 
inna. 

Reżyserowi szło o wydobycie nastroju mi- 
stycznego. Zdjęcia wnętrz gotyckiego kościoła, 
witraże, muzyka organowa — wszystko to 
šrodki zdawałoby się pewne, ale w całości 
nie spełniły one tu swego zadania. Aktorzy 

grają z przejęciem, ale uwaga widza rwie 
się co chwila, akcją posuwą się wołhem tem- 
pem. 

Dodatki niezłe. Mocne wrażenie w ty: 
godniku Paramount robi zdjęcie uroczystości 
faszystowskich. Tysięczne tłumy, il Duce, giovi. 

  

nezza... Jest w tem siła i urok. 
Na scenie w dalszym ciągu wyjątek z 

„Rewizora“ Gogola. 
"W zapowiedziach „King - Kong". Na 

święta schodzimy na drugi ekran, coś się psu- 
je w państwie duńskiem. Tad, C. 

(Pa GR 

20 
= MIDZY 
ŚWIATOWID Nr. 51. — Qto nowy, Świet- 

ny, konsekwentnie zbudowany zeszyt, całkowi- 

        
cie poświęcony Krakowskiej  Akademji Sztuk | 
Pięknychr. Artykuły M. Skrudlika, prof. Mehof- 
fera, L. Uziębły i w. in. oraz liczne a bardzo 
ciekawe fotografje, ilustrujące prace w Akade- 
mji, stanowią całość, której nie zlekcewažy ża- 
den historyk kultury. Na zeszyt ten zwracamy 
szczególną uwagę Czytelników. 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób śp. prezesa komi- 

sji szacunkowej Wileńskiego Banku Ziemskie- 
go Józefa Rychlewicza, składają ofiarę 160 zi. 
na herbaciarnię dla bezrobotnej inteligencji za- 
rząd, członkowie komisji szacunkowej oraz pra- 
cownicy Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Zamiast kwiatów na grób Śp. księdza dr. 
inż. Zygmunta Lewickiego, składa inż. Zygmunt 
Wrześniowski dla Pań Miłosierdzia św. Wincen- 
tego a Paulo, na gwiazdkę dla biednych dzieci 
zł. 10.— R { 

Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5. 

Pan wojewoda Wł. 'Jaszczołt ofiarował na 
rzecz bezrobotnych kwotę 50 zł. zamiast skła- 
dania wizyt świątecznych, 

Hareczka i Zbyszek Jaszczołt ofiarował 10 
zł. na: dzieci bezrobotnych. 

Ks: biskup K. Michalkiewicz zamiast skła- 
dania wizyt Świątecznych ofiarował na bezro- 
botnych kwotę 15 zł. 
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—- ОБагу na rzecz biednych dzieci zamiast 

życzeń świątecznych. Państwo prezesostwc 
Henrykostwo Muraszkowie złożyli kwotę 10 zł. 
na rzecz biednej dziatwy, zamiast życzeń świą- 
tecznych i noworocznych. 

— Podziękowanie. Koło Nowogródzkie Zw. 
Pracowników Powsz. Zakł. Ubezp. w Słonimie 
ofiarowało na ręce przewodniczącej ZPOK, p- 
Julji Teliżyny sumę 30 zł. na gwiazdkę dla naj- 
biedniejszej dziatwy według uznania związku — 
Zarząd składa serdeczne „Bóg zapłać” za tę o- 
fiarę. 

— Pumktualność, Humor, Niespodzianki!— 
Oto hasła, jakie przyświecają przy organizowa- 

' niu akcji Tygodnia Akademika w Nowogródku 
Akcja ta posuwa się szybko naprzód. Dnia 19 
bm. obradowały w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego komisje „Tygodnia Akademi- 
ka", przy współudziale starszego społeczeńst- 
wa oraz licznie przybyłej młodzieży akademic- 
kiej: „imprezowa* pod przewodnictwem p. Wi. 
Stanisławskiego i „propagandowa p. Henryka 
Kaczyńskiego. 

Na sekcji imprezowej omówiono szczegóły, 
dotyczące urządzenia w dniu I stycznia w „0- 
gnisku“ tak zwanego „Wesołego Wieczoru“, 
którym rozpocznie się „Tydzień Akademicki”. 

Jak wiadomo, główną atrakcją Tygodnia 
będzie Bal Akademicki w dniu 5-go_ stycznia, 
pod protektoratem p. wojewody Stefana Świ- 
derskiego. 

Zakończy „Tydzień* Zabawa Taneczna 
pod tytułem „Rewja Akademicka I klasy". 

Miły, niewymuszony nastrój, jaki panował 
podczas zeszłorocznego Tygodnia Akademika, 
pozwala przypuszczać, że frekwencja na 
wspomnianych imprezach dopisze. ь 
+ „Naležy zaznaczyč, že mlodziež akademicka 
przygotowuje wiele oryginalnych niespodzianek, 
które oczywiście trzymane są w tajemnicy. 

— Skład władz Komitetu Lokalnego Fun- 
duszu Pracy wojew. nowogródzkiego, W związ 
ku z ostatniem posiedzeniem Komitetu Lokalne- 
go Funduszu Pracy wojew. nowogr., podajemy 
skład władz tegoż komitetu. у 

Prezydjum komitetu z urzędu stanowią pp: 
wojewoda Stefan Świderski, wicewojewoda Fr. 
Godlewski i L. Wojno, prezes Izby Skarbowej. 

W skład komitetu wykonawczego zebranie 
plenum komitetu powołało pp: wicewojewodę 
Fr. Godlewskiego, nacz. S. Osińskiego, insp. 
Chruściela, nacz. Radziwonowicza, ks. dzieka- 
na Daleckiego, dziekana prawosł. Bobkowskie- 
go i mec. Zeldowicza. Do komisji rewizyjnej 
powołano pp: Czachowskiego, nacz. rachuby, 
posła j. Małynicza, dyr. Witkowskiego, kpt. 
Majchera, inż. Kłuboka. 

  

— Posiedzenie Rady Powiatowej. W dniu 
28 grudnia br. o godzinie 12-tej w lokału Sta- 
rostwa Powiatowego w Słonimie odbędzie się 
posiedzenie Rady Powiatowej. 

Porządek obrad: 1) odczytanie protokułu 
poprzedniego posiedzenia i przyjęcie go; 2) u- 
stalenie wysokości dodatków komunalnych do 
podatków państwowych na rok 1934-35; 3) u- 
chwalenie statutu o poborze w roku 1934-35 
specjałnych opłat drogowych; 4) uchwalenie do 
datkowego budżetu na rok 1933-34; 5) przyję- 
cie zadłużenia rolników w Komunalnej Kasie 
Oszczędności powiatu słonimskiego w Słonimie; 
6) wprowadzenie z dniem 1 marca 1934 roku 
na terenie gminy żyrowickiej ustawy o państ- 
wowym nadzorze nad buhajami; 7) wolne wnio- 

— św. Mikołaj w przedszkolu ZPOK. — 
Onegdaj dorocznym zwyczajem przedszkole Z. 
P. O. K. w Słonimie urządziło dla swojej i za- 
proszonej dziatwy św. Mikołaja. Uroczystość 
poprzedził popis dzieci przedszkola. W pięknej 
grocie zasiadła królowa w asyście licznego gro- 
na karzełków, które tańcami i śpiewami bawiły 
jej królewską mość. Na zakończenie para ślicz- 
nych krakowiaków: 4-letnia Niusia Skupińska i 
5-letni Zbyszek Jodis popisywała się tańcami-— 
Św. Mikołaj obdarzył dzieci w liczbie 40-tu pacz 
kami słodyczy, reszta dzieci była przyjęta rów- 
nież słodyczami i herbatą. 

Najbiedniejsze dzieci otrzymały materjał na 
ubranka i koszulki. Patronat przedszkola ZPOK 
wykazał energiczną pomoc w urządzeniu uro- 
czystości, którymi kierowała przewodnicząca 
przedszkola, p. drowa Jadwiga Petkunasowa. 

—Elektrownia słonimska na nowej drodze 
rozwoju. W związku z objęciem stanowiska kie- 
rownika. elektrowni przez p. inż. Piaseckiego, u- 
daliśmy się doń z prośbą o informację, w ja- 
kim kierunku ma iść uzdrowienie przedsiębior- 
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elektrownia, a któ- 
nkowało. + 

Na pytanie to cki udzielił nam 
swoich wyjaśnień, które poniżej podajemy: 

— Za podstawowe zadanie uważam —jak 
dalece warunki lokalne na to pozwalają— wej- 
ście na drogę, po której idzie rozwój bardziei 
na zachód położonych naszych elektrowni po- 
dobnego typu. Wyrazem tego będzie przystąpie- 
nie elektrowni słonimskiej do Związku Elektro- 
wni Polskich, celem nawiazania ścisłej wspói- 
pracy i pozyskania źródła bogatych doświad- 
czeń reprezentowanych przez tę instytucję. 

Na terenie lokalnym wszelk 
należałoby praktycznie biorąc, po ć na dwie 
grupy. Pierwsza to te, dlą których przeprowa. 
dzenia potrzeba w więks:2j mierze dobrej woli 
i pracy, euizeli środków pieniężnych, druga to 
zamierzenia oparte przedewszystkiem na zzer- 
szych możliwościach finansowych. 

Z wytycznych objętych pierwszą grupą, 
wymienię: l-o oparcie stosunku elektrowni do 
odbiorców energji elektrycznej na zasadach 286 
dnych z tendencją do jaknajdalej idącej komer- 
cjalizacji przedsiębiorstwa. Elektrownia stojąc 
na usługach publiczności dążyć będzie do pozy- 
Skania sobie zaufania i sympatji klijenteli. Nie 
znaczy to, by tolerowane miały być nadużycia 
nielojalnych jednostek na szkodę dobra mienia 
publicznego, za które ciąży odpowiedzialność 
na kierownictwie przedsiębiorstwa; 2-0 wdro- 
żone będą prace nad rewizją taryf, pojęte tak, 
że z jednej strony elektrownia musi mieć zape- 
wnione minimum wpływów, za które z drugiej 
strony należy dać odbiorcom maksimum dogod- 
ności w użytkowaniu energji elektrycznej. 

3-0 dużo da się zrobić w kierunku uspraw- 
nienia administracji; przy naszej skali przedsię- 
biorstwa obejdzie się bez komplikowania apa- 
ratu administracyjnego przez podniesienie czyn- 
nika odpowiedzialności osobistej i bezpośredniej 
kontroli. 

4-0: opracowane być muszą plany rozbu- 
dowy urządzeń technicznych (przedewszystkiem 
rozdzielczych), naturalnie po uprzedniem prze- 
prowadzeniu odpowiednich studjów fachowych. 
Chodzić będzie o to, by każdy nakład pieniędzy 
na rozbudowę i konserwację fragmentów sieci 
mógł być rozważony pod kątem widzenia ich 
zastosowalności na dalszą metę. 

Na to wszystko wiele pieniędzy nie potrze- 
ba, ale nie dowodzi to, by pieniądze nie były 
bardzo, a bardzo potrzebne. : 

Mianowicie stan techniczny urządzeń roz- 
dzielczych w zestawieniu z zachodem Polski — 
nazwać można conajmniej opłakanym. W tym 
kierunku pomyślane uzdrowienie przedsiębiorst- 
wa będzie z konieczności kwestją o wiele dłuż- 
szego czasu. Szersze wywody byłyby tu intere- 
sujące jedynie z fachowego punktu widzenia. 
Powiem tylko, że gdybyśmy obniżając taryfę 
z dziś na jutro, dali możność mieszkańcom Sło- 
nima korzystania z energji elektrycznej w tej 
mierze, jaką im w przyszłości pragniemy udo- 
stępnić, stan urządzeń technicznych nie podołał- 
by zwiększonemu obciążeniu. Jest to więc bar- 
dzo istotna przyczyna, powodująca zwłokę tak 
skądinąd koniecznej reformy taryfowej. 

Tem nie mniej reforma ta, stanowiąca naj- 
istotniejsze zagadnienie dia przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, będzie możliwie szyb- 
ko przygotowana, by w odpowiednim momen- 
cie mogła wejść w życie. Wik. 

grod 
— Posiedzenie Kom. P. R. W dniu 29 b. 

m. w lokalu Wydżiała Powiatowego odbędzie 
się posiedzenie Komisji Przysposobienia Rol- 
niczego. Tematem będzie sprawa. organizacji 
kursu dla przedowników rolnych. 

— Tyś skostniała na zimnie, a ja cię o- 
grzać rad. Pan Józef Borysewicz z maj. Mor- 
giewieze gm. Marcinkańce przyjechał do Grod 
na, jak się spodziewać należy, w celu poczy- 
nienia zakupów na zbliżającą się „gwiazdkę*. 

Strudzony kłopotami — udał się do ho- 
telu „Słowiańskiego* przy nl. Dominikań- 
skiej i rano pełny sił rozpoczął dalsze czyn- 
NoSCL. ` 

Idąc jednak — spostrzegł tulącą się z zi- 
mna niejaką pannę Julcię Szokołską, która 
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Chińczyk — Zwyciezca 
—- Jak dotąd, nikt nie wpadła na żadne od- 

krycie, — Śmiała się Amerykanka. — A prze- 
cież niedawno jeszcze Mr. Vivian przyłapał 
go pod drzwiami, zaraz po wyjeździe z Yoko- 
hamy. Co to była za kłótnia! Kamienie by 

się poruszyły, gdyby, oczywiście, znajdowały 
się gdzięś w pobliżu! 

— Mr. Pirjan ma specjalne 
do kłótni? 

— Ja też tak myślę, — przyznał Kenna- 
way, — ten wczorajszy bridź robił wrażenie 
najbardziej hazardowej gry i doprawdy,  Vi- 
vian robił wrażenie człowieka zupełnie niepoha- 

mowanego. Mogło się wydawać, że zależało 
mu na rozbiciu partji. : 

Oczy Chana zwęziły sę w dwie Szpare- 
czki. 

Mr. , Kennaway, 
zegarek na rękę 

usposobienie 

czy Mr. Tait kupił sobie 

przed wyruszeniem w po- 

" dróż? 

Młody człowiek roześmiał się. 

— Tak, on uprzedził mnie nawet, że pan 

będzie mnie o to pytał. Rzeczywiście tak 
było. Uważał, że w podróży to będzie odpo- 

wiedniejsze. Jego stary zegarek z łańcużkiem 
leży w walizce, zdaje się. Niech pan poprosi, 

żeby pokazał panu. 

— łŁańcużek jest nienaruszony, 
ście? 

— O, naturalnie. Przynajmniej był w zu- 
pełnym porządku, kiedy widziałem go ostatni 

raz w Kairze. 
Tait nadszedł właśnie. 
— Mrs. Luce i ja chcemy zorganizować 

partję bridża— rzekł, — państwo oboje są 
wybrani na partnerów. — 

oczywi- 

— Ależ ja okropnie gram! — protestowa- 

ła panienka. 8-9 
— Wiem o tem, — odpowiedział praw- 

nik otwarcie, — dlatego właśnie przeznaczam 

panią na partnerkę Marka. W tych warunkach 

czuję że wygram. Lubię wygrywać. — 

Kennaway i Pamela wstałi niechętnie 

EI R RS IKI III KTE ATP TIT TESITTOR RODAN UBEDA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

— Szkoda, że musimy pana opuścić, — 

powiedziała Pamela do Chana. 
— Nie chciałbym zawadzać pani w przy- 

jemnem spędzeniu czasu. : 

— Przyjemny? Czy pan słyszał o rzezi 
niewiniątek? Może pan ma jakie stare przy- 

słowie chińskie, któreby dodało mi otuchy? 
— Mam na myśli takie,  któreby raczej 

powinno było panią ostrzedz: „Sarna nie po- 
winna bawić się z tygrysem“. 

— To jest prawo bridżowe, które sły- 

szałam nieraz! — odpowiedziała. 
Po jakimś czasie Chan wstał również i 

poszedł wzdłuż pokładu. Stał właśnie w naj- 
ciemniejszym kącie przy poręczy, gdzie usły- 

szał tajemnicze syczenie. Chan zapomniał zu- 
pełnie o Kashimo! 

Mały, wątły pomocnik zjawił się nagle u 

jego boku. Nawet w ciemności można było 
spostrzedz odrazu, że |apończyk gotował się 
z podniecenia i tajemniczości. 

— Rewizje skończone! — szepnął dysząc 
ze wzruszenia. 

— Co? — zdumiał się Chan. 
— Znałazłem klucz! 
Serce Chana skoczyło w piersi.  Błyska- 

wiczna myśl przemknęła mu się przez głowę: 
Welby również znalazł klucz! 

-— Prędki z ciebie: chłopiec, Kashimo! —- 

pochwalił, — Gdzie ten klucz? 

—Chodź za mną. 
Kashimo prowadził przez korytarz do luk- 

susowo urządzonej kajuty, znajdującej się 
na tym samym pokładzie. Zatrzymał się 

przed drzwiami. ' 

— Kto zajmuje tę kajuntę? — szepnął 

spokojnie Chan. 
— Mr. Tait i Mr. Kennaway. 
Japończyk pchnął drzwi i zapalił Światło. 
Chan pomyślał z ulgą o bridźu i zamknął 

drzwi za sobą. Zauważył również, że okien- 

ka, wychodzące na pokład spacerowy były 
szczelnie zasłonięte. 

nie- 

‘ 

@ р. Воту 

zalotnie uśmiechała się do niego, drżąc przy- 
tem z zimna. 

Drgnęło czułe na niedolę ludzką — serce. 
ysewicza i zabrał ją ze sobą do hotelu. 

Gdy usnął — niewdzięezna Julja zabrała 
posiadane 102 zł. 

— Pożar. We wsi Soroszyce w gm. Du- 
ej wybuchł pożar. Pastwą ognia padło 

zętnie — mieszkanie wraz z rzeczami Ka 
zyny  Skwarko. 

— Ujęcie niebezpiecznego złodzieja. Wła 

dze policyjne ujęły w Grodnie poszukiwane- 
go0,-znanego złodzieja Władysława Kochańskie 

skiego. ° ` 
— Kradzież gotówki. Z mieszkania Marji 

Martynowskiej (Młynarska 11) skradziono 11 zł. 
w gotówce. Sprawca kradzieży nie znany. 

— Przyłapani na kradzieży, Wożny szkoły 
powszechnej przy ul. Lipowej, Stanisław Michal 
ski przyłapał na kradzieży kartofli z piwnicy 
należącej do szkoły: Onufrego Pilca i Julię Sa- 
dowską (Podhalańska 22). 

— Dyszlem furmanki wjechał w samochód. 
W dniu wczorajszym na placu Batorego przy 
skrzyżowaniu ulic, ułan ze szwadronu zapasowe 
go 23 p. ul. lzydor Juchniewicz, wskutek nie- 
przepisowej jazdy (lewą stroną) najechał pro- 
wadzoną przez siebie furmanką na samochód 
ciężarowy, wbijając dyszel furmanki w okno 
auta. Wypadku z ludźmi nie było. 

— Bójka. W dniu 18 bm. we wsi Dąbrowy 
gm. hożańskiej na tle porachunków osobistych 
między Mikołajem, Antonim i Michałem braćmi 
Markiewiczami z jednejj a Klemensem, Kazi- 
mierzem i Józefem braćmi Orlukami z drugiej, 
wynikła bójka W wyniku bójki Michał Markie- 
wicz został postrzelony w lewe udo, oraz doznał 
potłuczenia głowy. Pozostali pozadawali sobie 
ogólne rany tłuczone. Michała Markiewicza prze 
wieziono do szpitała miejskiego w Grodnie. 

— Qiiara pracy. W dniu 19 bm. w firmie 
leśnej „Ogiednew* w Jeziorach miał miejsce 
wypadek, który pociągnął za sobą ofiarę śmier- 
telną. Otóż w czasie pracy mieszkaniec Jezior, 
Józef Chitruszko został przygnieciony drzewem 
tak nieszczęśliwie, że przewieziony do Kasy 
Chorych w Grodnie, zmarł wskutek wewnętrz- 
nego wylewu krwi. 

— Podrzucenie dziecka. Niejaka Rywa Gur- 
wicz bez stałego miejsca zamieszkania, pozosta- 
wiłą w mieszkaniu Mini Lew (Wileńska 21) — 
swe dziecko płci żeńskiej i oddaliła się w nie- 
wiadomym kierunku. 

— Nabierał na wadze. Waciawa  Łozow- 
skiego (Młynarska 40) oszukał handlarz zbo- 
żem * Szafrański Abram (Skidelska), który w 
czasie kupna jęczmienia używał sialszowanej 
wagi. 

— Požar. W dniu 19 bm. na poddaszu do- 
mu Nr. 6 przy ulicy Brygidzkiej powstał pożar, 
skutkiem którego zajęły się krokwie, łaty i sufit 
nad mieszkaniem Abrama Baranowskiego. 

Przybyła straż ogniowa ogień zlikwidowała 
nie dopuszczając do znaczniejszych strat. Przy- 
czyna pożaru nie ustalona. 

     

     

  

   

.. . — Zamiast życzeń świątecznych, osoby 
niżej podane, zamieszkałe w Baranowiczach, 
złożyły ofiary na dożywianie głodnych dzieci 
oraz na walkę z gruźlicą: Jarmulski Maksymii- 
jan 7,50, Winnikow Aron 1,50, Mukasiej Moj- 
żesz 1,50, Bieńkowski Józef 1,50, Pigulewski A- 
leksy 3,00, Perżak Ryszard 1,50, Melcer Aron 
1,50, Awinowicki Borys 1,50, Gabryelew Alek- 
sander 1,50, Gawlik Stanisław 3,00, Wysocki 
Mieczysław 1,50; Czujkiewicz Wsiewołod 1,05; 
Pieniążek Józef 1,20; Aleszko Józef 1,50; La- 
sman Pinkus 0,50; Bukrabo Anna 0,75; Tunkiet 
Sioma 1,05; Sygnałowska Mina 1,05; Żytkow- 
ski Sergjusz 2.25; Gustawa Kaminiecka 1,50; 
Łasicki* Antoni 1,50; Dmochowski Bronisław 
3,00; Szulejko Mikołaj 1,50; Dobkowska Chaja 
1,50; Brewda Arja 1,50; swietochowski Walery 
3,00; Pronin Andrzej 3,00; Czyžewski Włady- 
sław 1,50; Anton: Marculanis 1,50; Lenczew- 
ski Bolesław 1,50; Gabryelew Michał 1,50; Kie- 
ziewicz Dymitr 3,00; Michaluk Piotr 1,50; Biai- 
kowska Marja 1,50; Engelson Mega 1,50: Klo- 
sza Teodor 3,00. | 

Bank Polski, Oddział w Baranowiczach — 
15.00; Stafiej Tomasz 6,00; Kuchryński Juljan 
3,00; Zrzeszenie pracowników Banki Polskiego, 
Koło w Baranowiczach 15,00; ` 

` Wolan Józef 3,00; Gitzel Karol 0,50; 
cicka Zofja 1,00; Kłujnówna Halina 0,50; Huk Juljan 1,00; Kaniewski Tadeusz 0,50; Litwin Mikołaj 0,50; Leszczyński Tadeusz 0,50; Pio- trowski Wacław 1,00;  Paśnikowski Broni- 
sław 0,50; Stankiewicz 1,00; Furmanek 0,50; Wilczek 1,00; Dawidowski 0,20; Kondratczyk Paweł 0,50; Gembała Teofil 0,50; Jaworski 0,50: 
Nowak Józef 0,50;  Kumok Franciszek 0,50; 
Kowalska Helena 0,50; Zajączek 0,50; Jachna 
0,50; Koszełuk 0,25; Martyński J--0.355 Le wandowski H. 0,25; Chećko Z. 0,50. * 

Gross Zygfryd 4,50; Górski Walerjan 3,00; 
Dowżyk Jan 3,00; Dobrowolski Władysław 1,50; 
Kozakiewicz Marja 1,50; Ranocha Aleks. 3.00; 
Kucharski Tadeusz 3,00; Czerniawski Henryx 

Świę- 

БКОЛСВ МЕИ ZERO TPECY TTE WROCZA 
Kashimo ukląkł i wyciągnął spod łóżka 

zniszczoną, starą walizę. Była cała pokryta 
etykietami rozmaitych hoteli. Japończyk nie 
otwierał jej, tylko przesuwał palce po kolo- 
rowych nalepkach, aż zatrzymał się. na szcze- 
gólnie, rzucającej się w oczy etykietce z hote- 
lu Great Eastern w Kalkucie. 

— Zrób to samo, — szepnął. 
Chan, zdziwiony dotknął kolorowego pa- 

pierka. Poczuł wyraźny kształt cienkiego, 
płaskiego kluczyka, takiego właśnie, jaki po- 
kazywał mu Duff. 

— Dobra robota, Kashimo, — mruknął z 
uznaniem. 

Na walizcze widniały 
„MRI 

dwie złote litery 

ROZDZIAŁ XVIil 

MIXY MINCHiN ZAPRASZA GOŚCI 

Po kilku szeptem wydanych instrukcjach 
Charle powrócił na pokład i znów stanął 
przy balustradzie, patrząc w zamyśleniu na 
srebrne pasmo księżyca na czarnej  powie- 
rzchni wody. Opanowało go uczucie, zachwy- 
tu dla pomocnika, którego dotąd nie doceniał. 
Świetne miejsce do schowania klucza: oczy- 
ma nie można było dostrzedz najmniejszej wy- 
pukłości na skórzanej powierzchni walizy. — 
Tylko zręczne palce mogły wyczuć , obecność 
płaskiego klucza pod nalepką. Tak, Kashimo 
był gapą i niedołęgą, ale gdy chodziło o rewi- 
zje, © grzebanie się w cudzych rzeczach, 
stawał się genjuszem! 

Stopniowo Chan zaczął się zagłębiać  co- 
raz bardziej w możliwości, które otwierały się 
przed nim, dzięki odkryciu Kashima. Skąd 
wziął się klucz — dublikat tego, który znałe- 
złono w zaciśniętej ręce Hugha Morisa Dra- 
ke, wśród rzeczy Kennawaya? Mimo, że Chan 
nie widział tego klucza, był jednak pewny, że 
był to ten, którego poszukiwali. Ten sam, 
którego znalezienie wprawiło w taką radość 
Welby'ego, że sądził iż sprawa jest skończo- 
na... tak, była skończona dla biednego Welby- 
ego! Znalezienie tego drobnego  przedmio- 
tu oznaczało wielkie niebezpieczeństwo. 

(D. C. N.) 
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3,00; Lewald Jezierski Stan. 1,50; Przygodz- 
ka Helena 1,00; 

Szpilewski jan 1,50; Pasternak Antoni 1,50; 
Łosowski Leopold 1,00; Chomicz Konstanty 
3,00; Bochwic Lucjan 1,50; Charlip Chonon 1,5u 

Minkowski Jan 3,00; Staniewski Edwara 
1,20; Bank Cukrownictwa Składnica w Bara- 
nowiczach 21,05; Kacew Izrael 5.00. 

sokół - Szachin Mieczysław 3,00; podpis 
nieczytelny 3,00, podpis nieczytelny 1,50;  St- 
korski Wł. 1.50; podpis nieczytelny 2,25; Ży- 
ła Ignacy 1,50; Łapin 1,50; Walczak 1.50; 
podpis nieczytelny 1,50; Daczkowski 1,50; Wy- 
sokiński 1,50; Wasilewski 1,50; podpis nie-= 
czytelny 1,50; Kobyłecki 3,00; Książkiewicz 1,50; 

  

PIĄTEK, dnia 22 grudnia 1933 r. 

7,00 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 Ketelbeya (płyty). 15,10 Program dzien- 
ny. 15,15 Pogadanka LOPP, 15,25 Wiadomości 
o eksporcie. 15,30 Gielda rolnicza, 15,40 Kon- 
cert dla młodzieży (płyty), 16,10 Koncert, 16,40 
„Elementarne formy muzyczne” odczyt. 16,55 
Mełorecytacje, 17,10 Koncert, 17,50 Program 

  

      

  

      
  

  

  

  
  

    

  

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

     
  

        
  

Machnowski 1.50; Kreuz 1,50; Podołowski 1,50; ż As as podpis nieczytelny 1,50; podpis nieczytelny 1,00 Na sobotę i rozmaitości, 18,00 Wartości wycho- 
podpis nieczytelny 3,00; Gorczycki 1,50, poa. Wawcze koedukacji odczyt. 18,20 „ Koncert, 
pis nieczytelny 1,50; 19,00 Ze spraw litewskich, 19,15 Codzienny od- : 

Ignatowicz 1,50; Smolicz 1.50; podpis nie- Cinek pow., 19,25 Odczyt aktualny. 19,40 Sport # czytelny 1,50; podpis nieczytelny 1,50; Dub 19,45 Wil. kom. sportowy. 19,47 Dziennik wie- 
Piotr 1,50; Błażewicz Aleksy 1,50;  Mirowski CZOrny, 20,00 Pogadanka muzyczna, 20,15 Kon Lucjan 1,50; Langer Antoni 1,50; Sobolew- E I a A a pBóg R Art. 7225-16 ski Kazimierz 1,50; podpis nieczytel | rodzi, moc truchleje" fel. 21, . ©. koncertu, 3 Е "Gen Kiok < Pašekoviski“ Henk "Ioos; 2245 Muzyka cygańska, 2300 Kom. meteorol | Р° ai AA pik. Boruta - Spiechowicz 5,00; płk. Chmuro. 23,05 dalszy ciąg muzyki cygańskiej. RZEC żę Ё wicz 5,00; Wilczewski 5,00; Kirszanek Wła- į dysław 1,50; Rawski Józef 3,00; Pawlik Ro- SOBOTA, dnia 23 grudnia 1933 r. 
man. 1,50. 7,00 Czas Gimnastyka M ienni : T a й tyka Muzyka Dziennik 
Sab: W A: ie poranny Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,40 
Szyński 1,05; Sroka 1,05; Rudzki 1,05; Pola- L 7SEld Prasy, 11,50 Muzyka zabawna (płyty), kówa Mia: 1.05; Gaidiew. Teodor 105: ха 11,57 Czas, 12,05 Z nowszej literatury muzycz- 

tek Wacław 108, Romanowicz 0,75; Lenin Bo- 19! (ptyty), 1230 Dziennik pol., Kom. Tau rys 1,05; Niewlacil Mieczysław 1 50; Nowik Az: ВЕ z płyt 1510 el AS Leon 0,75; Benderowa H. 1,50; Hartenberg ПУ› 15,15 „Psie życie list paryski, PONO: 1.50; . Wierzbicki Tan 150: "Bo knówna I ry fotepianowe, 15,60 „Co nas boli?" — prze- TA "Lesleiska -Mariż 1105: SRR A. Chadzki Mika po mieście. 16,00 Audycja dla cho- 
150: “ОНач Jan 1,05; > fberieni Naa | 05: rych. 16,40 Koncert organowy. 17,15 Przerwa. 
KOcubianitć Julja 0,75; y E "> 2000 Przemówienie kard. dr. Hlonda, 20,15 EeBOWSki Ž munt 1,00; Rogulski Stani. ChOinka P. R. dla biednych dzieci, 2030 Audy- ^ r OS S Sai, LOG © cja dla dzieci, 21,00 Chór gregoriański, 21,30 Calogumowe śniegowce w niepogody. CA di ё ас’!':“{*Ёо‘ЭУ Białko Tadeusz Kwadrans literacki, 21,45 Koncert Chopinowski, Tanie i praktyczne. 150: Ma Halina" 90: Sasi ю łodzie 22,25 Program na niedzielę, 22,30 Koncert, 23,00 mierz 0,60; Bielak Jóżat 060.7 a " Kom. meteor. 23,05 Koncert z płyt. ‚ 

Kowalewski Kazimierz 3.00; Piwarski Cze- — - 
sław 1,50; Rudy Mikołaj 0,75;  Kručko Izy- 
dor 0,75; Chowański Teodor 1,50; Darewski ‚ 
Władysław 0,60; Pukało Teodor 0,60; М Giełda Warszawska 
chałkiewicz Michał 0,30; Jagoldzik Aleks. 0,30; х 2 Kluczyfski Zygmunt 0,30, Kurpis Antoni 0,30; Z dnia 21 grudnia 1983 r. 
Cieciuro Błażej 0,30; Siemieniuk Mikołaj 1,50; Belgja 123.80, — 123,70 — 12406 123,44 s Nagamowicz Bolesław. 0,60; Dawidziuk An- Gdańsk 173,25 173.68 172.82 
drzej 0,90; Liksza Konstanty 4,50;  Gedymin ja 357,75 358,65 3 . й Stanisław 3.0; Górczyk Aleksander 1,50; Kru- par 0 sa” : Art. 134503 szewski Władysław 1,50; jaczenko Wiktor NAN OE Оар аАС OKAZJA SEZONU : czółenko na słupkowym 1,50; Kolago Zenobjusz 1,50; Apanasėwicz Nowy York 5,69 5,82 6.66 ы obcasie : prunelowe Zł. 6.-, aksamitne Zł, 7.- Maciej 1,50; Ptak Władysław 1,50; Karpiej Nowy York kabel 5.71 5,74 5,68 
Włodzimierz 1,50; Adam Sakowicz 1,50. 34,88 34,97 34,79 

Korzec Henryk 1,50; Jaskorzyfska Helena 26.43 26,49 26,37 
1,50; Alfer Józef 1,50; Abramowicz Leon 1,50; Stokhoim 150.50 151,25 149,75 
Ładońska Marja 1,50; Kopniewska Izabela 1,50; Szwajcarja 172.05 172.48 171.62 
Śliziukowa Felicja 1,50; Zabiełłowa Marja 1,50 Włochy 46,78 46,90 46,16 
Wodejkówna Natalja 1,50; Łozowska A. 1,50; i | Karpińska Stanisława 1,50;  Parolowa Stani- > я EE cniejsza. 
sława 1,50; Berent Stanistaw 3,00; Goldin M. AS Ma Alo | 3,00; Łapott Widold 1,50;  Powszedny Jerzy ; WER: : 7,50; dr. Szenicki Chaim 1,50; Sadowski M Rubel złoty 4.63 (5-ki) 4.65 (10-ki) ; : „50; ы 
1,50; 

Gizun Ksienja 3,00; Bochwicowa Marja 
1,00; podpis nieczytelny 0,50; podpis nieczy- Św ęta na wsi telny 0,50; Szkiel Z. 0,50; ' Witliūska 0,20; wła nawet šile mana i zę, > 
PI vadą r L dba J 0,20. | 2rzy emnie spędiić w maj. Anls Inie. — Monktiewizowa San 408; Moni, kę. Midscozotć "6 syta, ty sę gara > “ mens 3,00; Abramowicz Leon 3,00; Malkiewicz di POSŁYE Gmióctje Za B Sasa Art. 1055-10 Jan 3,00. L - NASZE CIEPŁE NARODÓWK IL — 

A Pończoszki jedwabne od zł. 1.50, 2—, 2— 
| { a for: ł. 2.50, jedwabne matowe zł, 3.75 SLO ATEC 44 BA RBUT si. Ilis: Ii ti. we 3250 jedwobe nalewa ci 375 

- Perfumerja. Wykwintne kosmetyki. $ > 
NA GWIAZODK „ Wielxi wybór ozdób chosinkowy'h I prezantów.— 

a 3 Ceny niskie i stałe. 

arcydzieło 14 GwiAZD fiimowych. Fi.m, otoczony aureolą wszzchświatowej sławy 
«> 66 

dniach y žė 
: 44 Dzś! U * AGA! Film, który entuzjazmuje cały Świat u 3 

|| arcydzieło, osnute ua tle słyn. szpiegowskiej zfery we Francji. — W rol. główn. 1 natwyb. artyści europ. Koncert gry, niespot. w żadnym filmie. Katdy pow. widzieć, Nadpt.: Atrakcje 

Dziśl Podwójny program! Dramat dziwów i nesamowitości „DZIWOLĄGI* osaz żywiołowa 
A : komedja „NABiERALSKI I S-ka" 8 

Na Święta: ` 
Najlepszy z dotychczas wyprodukowanych filmów polskich 

o e gy (KTO WINIEN?) + 
W rcl. gł.: niezapomniane „„Dziewczę 

| ‚ w mundurku“ 
— k JADZIA ANDRZEJEWSKA, 
= Najgenjzln'ejsza „F dulein Doktor, Е Е 

IRENA EiCH.ERÓWNA 
ЕЕ Е oraz czołowy amant Po polskiego Dobiesław DAMIĘCKI. | 

gam: TOS niebywał zuza Wielka Parada Nowej Polski program: (OŚ Diebywałego! zzz Wielka Parada Nowej Polski | 
S'czegóty w jutrzejszych ogłoszeniach. | 

A KAS T TOC KATES TAPK ZTERRCZZOROZ EA." | 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA WARSZA Puma w win. | UPOMINKI GWIAZDKOWE |- jaa : rządca z  kilkole z dnia 21 grudnia 1083 r. DO 1-go STYCZNIA Z RABATEM 10 PROC. | pratuską” rola 4 Za 100 kg. parytet Wilno. Wieczne pióra, sibumy, kałamarze, teki, B00 Pando 
CENY TRANZAKCYJNE: papier ozdobny, ramy, obrazy i t. p. jako rządca, również 

Žyto I stand. j6— DLA DZIECI e wz ins ° 24.3 * rsta — żyto li stand. Sc ea be Rowerki, koniki, lslki, gry oraz Esentnalnie zna się Mala asies a uks. | 33,2— 25, najrozma tsze zabawki w dużym wyborze dobrze w leśnictwie, — a : - Мр i 

Męka żytnia 65 proc. 2 OZDOBY CHOINKOWE Nieśs eska 22 mieszk. 7 
Mąka żytnia razowa RE Kalendarze terminowe, kartkowe i kieszonkowe 

CENY ORJENTACY JNE: B lety wizytowe. Pocztówki Świąteczne ‘ у ) ą 
Pszemica zbierana 21— k-4 Bo $K BRAEUEWANSCH Jęczmień na kaszę zbierany ARN Ф BO w E "Na E Kr wyż ies $ L 13,50—14.— z : SU @ 2 S ii "121250 WILNO, MICKIEWICZĄ 5, tel, 3-72 i szycia przyjmję w» 
Mąka pszenna Obuy A luks. 33,25—37,50 
Mąka żytnia razowa szatrow. — 18—18,50 
Otręby żytnie 10,50—11— 
Otręby pszenne grube 12,50—13.— 
Otręby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 
Kasza gryczana 1-1 pałona 
Kasza gryczana 1-2 palona 

9—925 

40.— Kasza gryczana 1-1 biała 
Kasza perłowa pęcak Nr. 2 24,50 
Kasza perłowa Nr. 3 30.— 
Kasza owsiana 41 — 
Gryka zbierana 18,50—19.— 
Ziemniaki jadalne , 6—1.— 
Siano 
эюота 
Siemię Iniane 90 proc. 

LEN za 1000 kg. franco stacja załadowcza: 

Trzepany Wołożyn 
Trzepany Druja 
Trzepany Traby 
Kądziel horodziejska 
'Targaniec asortyment 
Len czesany b. I sk. 303,10 

1234,05—1266,52 

— 2400,05 

  

Rrukamia Wilea Zamkowa 2, 
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POPIERAJCIA 

L.0.P.P 
KADAkAŚNE ADO 07 

иии ET 
Lekarze 

Dr Ginsberg 
  choroby skórne, wene- | 4: 5: 

woda h тосгор! Р0"1П№&…й 

Wileńska 3, od 8 — 1 PRACY 
i 4 — 8. Tel. 567. P i ia SU 

PAS AAMMAABABASALSAS 
8 Buchaiter 

Lukasie ‚„ dokładnie obeznany z 
WTRSTYTYPOWEKNOYY rachunkowością  prze- 

mysiową, rolną, kt- 

— — — — — — —Krėlewska 5 —11. 
Wychowawczyni "zywe 
wyjedzie do starszych 
d.ieci, Inb w mie: cie, 
Swiad:ctwa b dobre — . 
Reterencje sslidne, — 
Łaskawe oferty w/Adm, 
„Słowa* pod „Wycho 
wawczyni* 
.- — — 

w starszym wieka 1 
dłogoletnią praktyką I 

ozenice za dostępną 
—_ płatą. Nauka  selidna. 

  

Modystka 
przyjmuje wszelką re- 
botę w zakres kapełn- 
sznictwa wchodźącą, — 
Wykonaje tanie i ele- 
gancko. Wielka $ m, 16 
= 2 —— m no 

ROLNIK 
6—6,50 

35% Potrzebne 
35,75—36— ewentu Inis od zaraz 

Bau ce 
MIESZ 

1179,92—1212,39 sąche, słoneczne, cie” 
1039,20—1071,67 płe, z wszelkiemi” wy- 

dami, przy snokojuej 
995,90—1017,54 ulicy śródm eś 's, — 
136,10—768,54 7 głoszenia 

2078,40 Administracja „Słowa* 
pod W. M. 

piecką, samorządową i 
państwową, przysięgły 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wieczo- 
rową w Wilsie. Prze- 
prowadza rewizjebilsu- 
sów i rachunkowości 
Zgłoszenia do Aómini 
st scji „Stowa“ — pod 
„Rzeczoznawca“ 

rz.jmuie do red:kcji 

szkcłą ukoń zeną rel- 
niczą, znsjdający zię w 
krytycznych wa pnkach 
materjslaych, sznka ja 
kiegokoiwiek miejsce 
na wsi za najskremniej- 
szą ordynarję. Łaskawe 
ołerty proszę składać 

czny rolnik“ 

Uczeń 
ostatviego kursu Szkeły 
Zawodowej pozbawiony 
wszelsich środków pre- || 
si o pomoc materjaluą ' 
ча ор 1е сгевперо. — i 
Ofiary dla „K.G *p 
muje Admin „Słowa” 

    

pob,Kryty- 
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