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Wileńskie szkoły Średnie 
W ŚWIETLE STATYSTYKI 

Szkołnictwo średnie w Polsce wkro- 

czyło w okres wielkich reform. Od pod- 

staw przebudowuje się ustrój, zmieniają 

się programy, podręczniki, metoda nau- 

czania, — likwidują się szkoły pewnego 

typu, powstają nowe.... 

W tym okresie należy ze szczególną 

uwiagą przyglądać się temu, co się dzieje 

w szkołnictwie i zastanawiać się nad tem, 

<o było. Reforma szkolnictwa była konie- 

czmością już chociażby tylko dlatego, że 

zaczynał w szkolnictwie panować przy- 

kry chaos wskutek coraz się zmieniają-- 

cych metod nauczania ( co rok nowa me- 

toda), wskutek najdziwniejszej i najbar- 

dziej gorszącej polityki personalnej władz 

szkołnych, tno i wreszcie ze względu va 

kryzys, który iw dziedzinie szkolnictwa 

wyprawiał i wyprawia istne harce. 

Ustawa weszła w życie w r. 1932. Wa 
vto więc, korzystając z nowego Rocznika 

Statystycznego, przyjrzeć się uważniej na 

szym, wilieńskim szkołom średnim w okre- 

sie przed reformą. 

Zaznaczaliśmy już niejednokrotnie, że 
ogólny pęd do otrzymania wykształcenia 
średniego został 'wyzyskany przez spryt- 
nych przedsiębiorców szkolnych, którzy 
zorganizowali wielką ilość sklepików, 
sprzedających matury na raty. Wilno mia 

ło przeszło czterdzieści szkół Średnich... 
Jaki był poziom wielu z tych szkół, niema 
co mówić! 

W roku szkołnym 1927/28 szkół śred- 

nich ogółno - kształcących (a więc nie li- 
cząc średnich szkół zawodowych i semi- 
ńarjów nauczycielskich i ochroniarskich ) 
było 30. 

W roku szkolnym 1931/32, a więc w 
ostainim przed reformą, szkół średnich 

ogólno - kształcących było 29. Samo ży- 

cie zlikwidowało dziesięć szkół średnich, 

co nikogo nie zmartjwi ze względu na nis- 

ki poziom większości szczęśliwie zlikwi- 

dowanych szkół. 
jeżeli chodzi o stosunek szkół pań- 

stwowych do prywatnych, przedstawia 

się on następująco: w r. 1927/28 średnich 

szkół państwowych było 10, — prywat- 

nych — 29; w roku 1931/32 — państwo- 

'wych — 7, — prywatnych — 22. 

Jak wyglądały prywatne ogólno -— 

kształcące szkoły średnie w r. 1931/32 

pod względem języka wykładowego? 
Z językiem wykładowym polskim by- 

ło 15 szkół, z żydowskim i hebrajskim po 

2, z błałoruskim, litewskim i rosyjskini 

po jednej. 
Uczniów ogółem było 6723, były więc 

szkoły bardzo słabe, jeżeli na każdą śred- 
nio przypada 172 uczniów. Ciekawy jest 

podział uczniójw podług narodowości: Po-. 

iaków było — 3.741, Żydów — 1.999, 
Rosjan — 433, Litwinów — 343, Białoru- 

sinów — 173, Niemców — 21, Rusinów 

— 2, Amych — II. 
Uderza bardzo wiełka ilość uczniów 

Łitwinów i Białorusinów, która jest dowo 
dem, że w szkołach średnich iw Wilnie z 

językiem białoruskim i litewskim kształci 

się przeważnie młodzież z prowincji. 

Jaskrawą dysproporcję pod tym wzgię 
dem pozwała ustalić takie zestawienie: 

Ogółem w Wilnie w/g spisu z r. 1931, 

w mawdasach -— młodzieży w szk. śred. 

Połacy — 127.479 — (3. 741), Ży- 

dzi — 54. 607 — (1.999), Rosjanie -— 
7.285 — (433, Błałorusini — 1.554 — 
(173), Litwini — 1.413 — (343). 

Połacy, jak widzimy, stoją pod. tym 

względem na ostatniem miejscu. Z tego, 

rzecz jasna, nie można wyciągać zbyt da- 

leko śdących wniosków, gdyż wileńskie 

szkoły średnie kształcą nietylko dzieci wi- 

leńskie, ałe i w znaczńiym stopniu dzieci 
z prowóncji: 

Ciekawa jest produkcja  maturzys- 
tów, Pod tym względem w ciągu kilku lat 

zaszły kardynalne zmiany. 
W r. 1927/28 w klasie ósmej było 875 

uczniów, do egzaminów! maturainych z0- 

stało dopuszozonych zaledwie 633, nato- 

miast maturę zdobyło — 530. Ładnie wy- 

glądał poziom ówczesnych ósmych klas, 

jeżełi 347 osób nie mogło zdobyć matury! 

W r. 1931/32 — całkiem inny obraz. 

W klasach ósmych było 710 osób, do 

egzaminów maturalnych było dopuszczo- 

nych — 664, zdobyło matury — 619. 

A więc przy mniejszej © 165 osób ilo- 

ści ośmioklasistów wydano „więcej © 89 

matur!.. Co znaczy takie zjawisko? To, 

że zdobycie matury jest rzeczą coraz łat- 
wiejszą, wskutek coraz lepszego przygoto 
wania kandydatów. Mogłaby być, copra- 

iwda inna, jeszcze przyczyna: zmniejsze- 

nie wymagań na egzaminach, ale ta ewen 

tualność chyba nie ma miejsca w danym 

wypadku. 

Tak czy owak, skończenie szkoły śred 

niej nie jest żadną sztuką. O wiele trud- 

miej jest zdobyć maturę w charakterze 

eksterna. W r. 1931/32 do egzaminów 

maturalnych przy kuratorjum stanęło 168 

eksternów, — zwycięsko wyszło z cięź- 
kiej opresji zaledwie 71, czyłi 42%. 

Maturzyści w szkołach nie mają więc 

prałwa narzekać na ciężki swój los: nie 

możemy przejąć się ich skargami, zesta- 

wiając wynikł egzaminacyjne w szkołach 

i w komisji dla eksternów. 

Wreszcie: kto uczy młodzież w szko- 

łach średnich? Zespół nauczycielski we 

wszystkich szkołach Średnich składa się 
2 539 osób, w tem mężczyzn -— 327, ko- 

biet — 212. Stosunek ilościowy kobiet do 

mężczyzn ulega pewnej zmianie w szko- 

łach państwowychh i prytwatnych. Miano 

wicie w szkołach państwowych pracuje 

84 mężczyzn i 62 kobiety, — czyli około 

74 % kobiet) w szkołach prywatnych: 

243 mężczyzn i 150 kobiet, czyli około 

62 % kobiet. Z tego wynika, że płeć pięk 

ma jest mile widziana w kuratorjum, któ- 

re obsadza stanowiska w szkołach pań- 

stwowych. Miejmy nadzieję, że po kiłku- 

nastu łatach mężczyzn - nauczycieli wo- 

gółe w szkołnictwie nie pozostanie, bo 

ilość ich powoli, ale wyraźnie zmniejsza 
się... W. Charkiewicz 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SARANUWICZE — m. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — uli Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 
MORODZIE] — Księgarnia Kol, „Ruck*, 
KLECK — Skiep „Jedność”. 

ЫЮА — , Suwalska 13 — S. Mateski, 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“, 
OŁODECZNO — Księgarnie T-wa „Ruck* 

NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
ROQWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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Pierwszy krok na dredze do bimetalizmu 
w U. S.A. 

ROOSEVELT RATYFIKOWAŁ POROZUMIENIE W SPRAWIE SREBRA 

LONDYN PAT, — Prezydent Roosevelt ra- 

tyfikował porozumienie londyńskie w sprawie 

srebra, osiągnięte w okresie konierencji ekono- 

micznej, na podstawie wniosku senatora ame- 

rykańskiego Pittmana. Jest to zdaniem kół mia- 

rodajnych — pierwszy krok na drodze do bi- 

metalizmu. Prezydent wydał zarządzenie zaku- 

pienia srebra i otwarcia mennicy dła wybicia 

moriet srebrnych. 

Na tem cel przeznaczono 24 miljony uncyj 

srebra, drugie zaś tyle stanowić będzie rezerwę. 

Cena srebra — jak przypuszczają — ustalona 

zostanie na 64 i pół centa za uncję, podcziąj 

gdy dotychczas cena ta wynosiła 45 centów. 

Inne kraje produkujące srebro — jak Ar- 

gentyna, Peru i Meksyk, prawdopodobnie pójdą 
w ślady Ameryki, co wpłynie na wzmożenie się 

eksportu, gdyż przywrócenie srebru jego siły 
nabywczej ułatwi dokonywanie zakupów kra- 

jom, posiadającym walutę srebrną, jak np. 
STA 

Równocześnie komunikują z Waszyngtonu, 

że fundtsz zakupu złota został podwyższony do 

sumy 100 miljonów dolarów. Na rynkach zagra- 

nicznych Ameryka zakupiła dotychczas złota 

50 miljonów dolarów. я 

Skutki posunięcia Roosevelta 
LONDYN PAT. — Typowy dla giełdy lon- 

dyńskiej spokój przedświąteczny, jaki cechował 
zazwyczaj City na 2—3 dni przed świętami Bo- 

wienie nietylko na rynku srebra, ale również 
na rynku akcyj. 

Ustalenie przez Roosevelta ceny srebra na 

64,5 centa, czyli © prawie 20 centów więcej, a- 

niżełi wynosiła cena dotąd płacona za uncję 
srebra, wywołało przedewszystkiem wielki po- 
Pyt na srebro na całym świecie. Pozatem ożywił 
się rynek akcyjny, zwłaszcza w zakresie pro- 

dukcji przemysłowej, przez wzmocnienie siły 
nabywczej srebra. 

Spodziewane jest wzmocnienie siły nabyw- 
tych krajów, które oparły w znacznym 

kich krajów południowo-amerykańskich oraz a- 
zjatyckich, jak Indje i Chiny. Ogółem chodzi o 
wzmocnienie siły nabywczej przeszło 900 mil- 
jonów ludzi, co rzecz oczywista musi obudzić 
na giełdach światowych nadzieje. 

Optymistyczne nastroje giełdy zaznaczyły 
się również na kursie polskiej 7 proc. pożyczki 
stabilizacyjnej, która podniosła się o półtora 
pimktu, do 82. 

  

List pasterski biskupów Austrįi 
Uznanie dla Dolifussa. — Potępienie narodowych socjalistów 

WIEDEŃ PAT. — Biskupi katoliccy ogio- 
ЫН list pasterski, który będzie w niedzielę od- 
czytany we wszystkich kościołach Austrji. List 
wyraża się z największem uznaniem 0 „chrześ- 
cijańskim rządzie kancierzą Dollfussa" į potę- 
pia ostro wszystkie gwałty publiczne i morder- 
stwa polityczne. 

List omawią następnie konilikt austrjacko - 

staje i dziś jeszcze w mocy. : 
List wylicza następnie zasadnicze biędy na- 

rodowego socjalizmu i potępia wszystkie idee 
i dążenia, które wiodą konsekwentnie do koś- 
cioła narodowego i do jawnego zerwania z Koś- 
ciołem katołickim. 

_> Następnie list omawia zarządzone przez bjs- 
kupów austrjackich wycofanie się duchowieńst. 

niemiecki i zaznacza dobitnie, że „wojna brat- wa z życia politycznego. Kościół nie zrzeka się 
nia została Austrji narzucona”. List przypomina, jednak wpływu na politykę i domaga się, by 
że biskupi niemieccy już przed laty potępili je- w planowanej reformie ustroju Austrji przy- 

  

dnomyślnie narodowy socjalizm ze stanowiska 

religijnego i kościełnego. Potępienie to pozo- 
Znane miu zostało należne stanowisko, 

  

Zerwanie rokowań handlowych 
francuska-niemieckich 

PARYŻ PAT. — Zerwanie rokowań han- 
dlowych francusko-niemieckich wywołało duże 
wrażenie w kołach przemysłowych i politycz- 
mych. Nie należy zapominać, że Niemcy są je- 
dnym z najpowaźniejszych odbiorców Francji, 

a eksport francuski do Rzeszy wyraża się cyfrą 
150 miljonów fr. miesięcznie. Nie uiega waątpli- 
wości, że naprężenie stosunków ekonomicznych 
może mieć wpływ na tok obecnych rozmów dy- 
plomatycznych. 

  

SIR JOHN SIMON W PARYŻU 
Spotkanie z Mussolinim 3-go stycznia 

PARYŻ. PAT. — Paul Boncour od- 

był dziś z sir john Simonem rozmiowę, w 
której uczestniczyli premjer  Chautemps, 

ambasador Tyrreli, oraz Leger i Massi- 
i. 

° Koła miarodajne zapewniają, że pierw 

sza wymiana poglądów miała jedynie cha 
rakter ogólny. Po naradzie odbyło się 

śniadanie, wydane na cześć Simona przez 

Paul-Boncoura, 

W śniadaniu wzięli udział Chautemps, 
Sarraut, Avenol, Tyrrel! i Cot. Po śnia- 

daniu toczyły się dałsze narady. 

Według obiegających rano pogiosek, 

dopiero po południu miano poważniej 

zastanowić się nad rozmaitemi zagadnie- 
nami. Jak wiadomo kwestje, które Panł 
Boncour i Simon mają rozpatrzyć współ 

nie, dotyczą wniosku © rozbrojeniu Rze- 

szy, propozycyj niemieckich podpisania 
paktu nieagresji z sąsiadami i włoskie- 

go projektu reformy Ligi Narodów. 

ZGODNOŚĆ POGLĄDÓW FRANCJI I 
: kuxGL]ł 

PARYŻ. PAT. — Według informacyj, 
pochodzących z pewnego źródła, rozmo- 
wy francusko-niemieckie, jakie toczyły 

się między Simonem z jednej strony a 

premjerem Chautemps i Paul Boncou- 

rem z drugiej, zostały dziś zakończone. 

Doprowadziły one do zbliżenia poglądów 

między obydwoma państwami, Simon 

przychylił się do zdania, że wszelkie pro- 

błemty powinny być rozstrzygnięte na te- 
remie Genewy, w ramach Ligi Narodów. 

Simon przyjmie dziś w ambasedzie 

angieisgiej posła  czeskostowackiego 

Osusky'ego, który poiniormuje Simona a 
stanowisku Małej Ententy. 

PARYŻ. PAT. — Rzymski krespon- 
Gent „Journal des Debats“ donosi, že mi- 
nister Simon w dniu 3 stycznia przyjęty 
będzie przez Mussoliniego. Odwiedzenie 
Niemiec przez sekretarza stanu Suvicha 

1 Francji przez Simona pozwoli na prze- 
prowadzenie rozmowy, opartej na znajo- 
mości * wszystkich niezbędnych elemen- 
tów. 

  

Uchwały komitetu ekonomicznegy ministrów 
WARSZAWA. PAT. — W piątek po po- 

żodniu odbyło się pod przewodnictwem premie 
ra Jędrzejewicza posiedzenie Komitetu Eko- 

nomicznego Ministrów. 
Komitet przeprowadził dyskusję nad spra 

wozdaniem ministra spraw wewnętrznych 0 
sytuacji finansowej związków samorządowych 

oraz © akcji oszczędnościowej w ich gospo- 
darce. 

Następnie Komitet Ekonomiczny  wysłu- 
chał sprawozdania ministra opieki społecznej 
o stanie pracy nad wprowadzeniem w życie 
ustawy o ubezpieczenin społecznem (t. zw. u- 
stawy scaleniowej), oraz powziął uchwałę 
w sprawie doraźnej pomocy dla głodującej lu- 
dności wiejskiej na Kresach. Uchwała ta 
przewiduje poddanie do dyspozycji Funduszu 

Pracy większej ilości żyta z zapasów pań- 
stwowych na cele akcji pomocy dla ludności 

małorolnej, która to ludność w związku z klę- 

skami żywiołowemi, oraz nienrodzajem kar- 

tofli i zbóż chlebowych znalazła się w nie- 

których stronach województw wschodnich w 

niezwykle ciężkiej sytuacji. 

Akcja pomocy zamierzona jest w szero- 

kich rozmiarach. Ludność objęta tą akcją 

świadczyć będzie w granicach możliwości lo- 

kalnych na rzecz Funduszu Pracy, odpraco- 

wując w tej lub innej formie udzieloną po- 

moc. Komitet Ekonomiczny przyjął do za- 

twierdzającej wiadomości umowę na dostawę 

cementu, zawartą w dniu 4 grudnia przez Fun 

dusz Pracy. 
  

  

Węgiel polski zdobywa nowe rynki 
KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — Polskie 

Kopalnie Skarbowe z siedzibą w Królewskiej 
Hucie wykazały ostatnio dużą ruchliwość zdo 
bywając nowe rynki zbytu. 

W ostatnim czasie wysłano do Argentyny 
jeden statek węglowy, a obecnie ładuje się w 

poreie gdyńskim dwa. Ogólna ilość węgla poł 

skiego, zakupionego narazie przez Argentyny, 
wynosi 25.000 tonn. Jest to pierwszy transport 

węgla do tego kraju, który dotychczas obsłu 

giwany był przez kopalnie angielskie. 

Pozatem Połskie Kopalnie Skarbowe mo- 

gą zanotować pewne zdobycze na 

zbytu nietylko na bliskim Wschodzie, Ezipaie, 

Turcji, czy Grecji, lecz nawet w Gibraltarze i 

Singapore, dokąd w listopadzie wysłano jeden 

statek z polskim węglem, a obecnie ładuje się 

dwa. 

rynkach 

Łaszuk.. 

PODBRODZIB 

DRUJA — Kowkia, 
OSZMIANA — Eaięgarnia Spėldz. Naucz. 

— ul Wiieńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Keięgarzia Połska — St, Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnaf. 
STOLPCE — księgarnia T-wa „Rach* 
SLONIM — Księgarnia J. Ryppa ul Mickiewicza 16. 

WOŁOŻYŃ — 

  

Nowy poseł Japonii w War- 
szawie 

WARSZAWA PAT. — W dniu 22 b.za. o 
godz. 21.15 przyjechał pociągiem berlińskim 
do Warszawy nowomianowany poseł japoński 
w Połsee prof. dr. NobulLumi Ito wraz z mał- 

żonką i synem. Na dworcu oczekiwali po- 
sła Nobubumi Ito członkowie poselstwa japoń 
skiego w Warszawie,  przedstawieieie T-wa 
Polsko-Japońskieco w Warszawie w osobach 
prezesa konsula Juljnas Higiewieza, prof. Ja- 
na Jaworskiego, craz przedstawiciele Zwijr- 
ku Polskiej Młońzieżv z Dalekiego Wscetodu. 
Małżonee posła Nuhubumi lita wręczył bukiet 
kwiatów prezes Ju:jar Bigiewiez. 

MERKIS BURMISTRZEM KOWNA 

BERLIN PAT. — Były gubernator Kłajpe- 
dy Merkis wybrany został burmistrzem miasta 
Kowna. i 

IZBA FRANCUSKA UCHWALIŁA 
PROJEKT FINANSOWY 

PARYŻ. PAT. — Na porannem posiedze 

niu Izby uchwalono w drugiem ezytaniu rzą- 

owy projekt finansowy. 

ZWOLNIENIE GEN O'DUFFY 

DUBŁIN PAT. — Sędzia sądu najwyższego 

wydał polecenie zwolnienia przywódcy faszys- 

tów irlandzkich, generała O'Duffy oraz drugie- 
go przywódcy Sulliwana, uważając, że prze- 
trzymywanie ich w więzieniu jest bezprawne. 

CIK ZSSR RATYFIKOWAŁ TRAKTAT 
HANDŁOWY Z ŁOTWĄ 

MOSKWA. PAT. — Prezydjam Centrał 
nego Komitetu Wykonawczego ZSSR ratyti- 

kowało traktat handlowy, podpisany w Mo- 
skwie pomiędzy ZSSR. a Łotwą. 

ZAMIESZKI W HAWANNIE 

HAWANNA PAT. — Przez całą noc trwała 

gwałtowna strzelanina w rozmaitych częściach 

miasta. Istnieje możliwość dalszych zamieszek. 
Nieznani sprawcy dokonali zamachów na trzy 
pociągi idące do Hawanny, wiozące uczestni- 

ków manifestacyj na rzecz rządu. 

KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ 
FEDERACJI DZIENNIKARZY 

PARYŻ PAT. — Wczoraj w Rennes zakoń- 
czył obrady kongres Międzynarodowej Federacji 
Dziennikarzy. W kongresie brali udział delega- 

ci, reprezentujący 15 krajów. 

OLBRZYMI POŻAR PAPIERNI 

LILLE PAT. — W miejscowości Marquette 
pod Lille spaliła się doszczętnie papiernia. Stra- 
ty wynoszą kilka milionów franków, Kilkuset 
robotników zostało bez Apė pigi B 
ru bylo podpalenie, trzeci ż w tym roku. — 
W dwu poprzednich wypadkach podpalenia tej 
samej fabryki pożar zdołana w czas zlokałizo- 
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WSZSGIAPEK BOR 

TELEGRAMY 
POSIEDZENIE SEJMU ŚLĄSKIEGO. 

KATOWICE PAT. — W dniu 22 bm. po 
południu odbyło się posiedzenie Sejmu Śląskie- 

go, na którem uchwalono przedłużenie okresu 
wyborczego do wydziałowych rad gminnych i 

rad miejskich na dwa lata. Następnie Sejm u- 
poważnił Radę Wojewódzką do zągiągnięcia po- 
życzek z Funduszu Pracy. 

ODZNACZENIE PREZESA JÓZEFA 2YCHLIN- 
SKIEGO. 

POZNAŃ PAT. Prezydent Republiki 
Francuskiej nadał komandorję Legji Honorowej 
prezesowi Połskiego Ziemstwa Kredytowego p. 
Józefowi Żychlińskiemu, który jest również pre 
zesem naczelnej organizacji zjednoczenia prze- 
mysłu i rolnictwa zachodniej Polski. Dyrektor 
radjostacji poznańskiej otrzymał krzyż kawaler- 
ski Legji Honorowej. 

WZNOWIENIE PROCESU W SPRAWIE 
ZABÓJSTWA HORST WESSELA 

BERLIN. PAT. — Ze strony urzędowej 
zapowiadają wznowienie procesu w sprawie 
zabójstwa znanego działacza  hitlerowskie:o 
Horsta Wessela, twórcy hymmi partji naro- 
dowo-socjali. znej. Rewizji ma być podda- 
ny wymiar kary, wymierzonej głównym oskar 
żonym, ponieważ kara ta uważana jest za 
zbyt łagodną. Wytoczone jest postępowanie 
karne przeciwko 2 komunistom, oskarżonym o 
współdziałanie z głównymi sprawcami zabój- 
stwa. 

BULLIT WYJECHAŁ DO WASZYNGTONU. 

MOSKWA PAT. — Ambasador Stanów Zje 
dnoczonych w Moskwie Bullit, opuścił wczoraj 
Moskwę, udając się przez Warszawę, Berlin, 
Paryż do Waszyngtonu. Ambasador ZSRR w 
Waszyngtonie Trojanowskij w ostatniej chwili 
odłożył swój wyjazd do Waszyngtonu na kilka 
dni, z powodu rozpoczętej sesji budżetowej Cen 
tralnego Komitetu Wykonawczego. 

KONFISKATA MAJĄTKU ORGANIZACJI 
KOMUNISTYCZNYCH W NIEMCZECH 
BERLIN. PAT. Na podstawie ustawy o 

konfiskacie majątku organizacyj komunistycz 
nych dyrekcja policji w Norymberdze  zase- 
kwestrowała majątek 63 oxganizacyj komuni- 
stycznych i socjal-demokratycznych, jak rów 
nież jednej organizacji anarchistyczno- syn- 
dykalistycznej. 

KATASTROFA SAMOLOTU KOMUNIKA- 
CYJNEGO W DORTMUNDZIE 

BERLIN PAT. Berliński samołot komuni 
kacyjny, lecący z Berlina uległ w piątek w 
południe na lotnisku w Dortmundzie katastro- 
fie. Pilot poniósł śmierć na miejseu. Radjo- 
telegrafistę odwieziono w stanie <iężkim do 
szpitala. Z pośród 3 paszżerów 2 odniosło lżej 
sze rany. 

  

  

  

  

W oczekiwaniu wyroku 
VAN DER LUEBBE SKAZANY NA ŚMIERĆ 

TORGLER UNIEWINNIONY? 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera donosi, 
że według wiadomości ze źródel dobrze poin- 

formowanych, jakkołwiek nieoficjalnych, wyrok 
trybunału lipskiego w procesie o podpalenie 
Reichstagu, który zakomunikowany już został 
kancierzowi Hitlerowi i premjerowi pruskiemu 
Goeringowi, skazuje na Śmierć van der Luebbe- 
go, zaś uniewinnia Torglera i trzech Bułgarów, 
Niemniej Torgier oraz inni przywódcy komunis- 
tyczni będą oskarżeni o zdradę stanu i ponow- 

nie oddani pod sąd. 

Dymitrow, Popow i Tanew będą niezwłocz- 
nie wydaleni zagranicę,  jakkołwiek niektóre 
skrajne koła narodowo-socjalistyczne wypowia- 
dają opinję, że nie można pozwolić, ażeby Dy- 
mitrow żywy wydostał się zagranicę; kancierz 

Hitler i minister Goering wydałi już władzom 
bezpieczeństwa polecenie, ażeby wyrok lipski 
był ściśle wykonany i ażeby Dymitrow i jego 
towarzysze dotarli zdrowo i cało do granicy. 

WYJAŚNIENIE AGENCJI WOLFFA, 

BERLIN PAT. — W związku z doniesie- 
niem agencji Reutera, że treść wyroku w pro- 
cesie o podpalenie Reichstagu została już zako- 
munikowana kancierzowi Hitlerowi i ministrowi 
Goeringowi, agencja Wolffa stwierdza, że w ten 
sposób w całym świecie stworzone zostało wra- 
żenie, że wyrok ten pod wpływem pewnych 
czynników może ulec zmianie, 

W związku z tem prewodniczący trybunału 

najwyższego wyjaśnia, że zgodnie z przepisami 
wyrok przed jutrzejszem urzędowem ogłosze- 

niem nie może być nikomu zakomunikowany i 
nikomu nie był zakomunikowany. Pozatem prze- 
wodniczący trybunału stwierdza, že w chwili 
ogłoszenia przez agencję Reutera jej wiado- 
mości, członkowie trybunału nie zakończyli jesz. 

cze swych narad. 

SENSACJE LEJZORA KAPŁANA. 

BERLIN PAT. — Szwajcarska agencja te- 
legraficzna podaje, że zbiegły z Niemiec obywa- 
tel polski Lejzor Kapłan oświadczył pewnemu 
adwokatowi w Zurychu, że posiada rewelacyjne 
infornracje, dotyczące podpalenia Reichstagu, w 

którą te sprawę poza van der Luebbem wmie- 
szanę są pewne czynniki narodowo-socjalistycz- 

ne. Kapłan wyraził gotowość ziożenia odpowied- 
nich zeznań przed trybunałem Rzeszy, w razie 
udzielenia mu należytej gwarancji bezpieczeń- 
stwa. 

PROCES © ZŁOŻENIE FAŁSZYWYCH 

ZEZNAŃ. 

BERLIN PAT. — W przeddzień ogłoszenia 
wyroku w procesie lipskim odbyła się w Berli- 

nie rozprawa przeciwko robotnikowi Soenkemu, 
oskarżonemu o złożenie fałszywych zeznań w 
prcesie o podpalenie Reichstagu. Jak wiadomo, 
Soenke aresztowany był podczas rozprawy lip- 
skiej na wniosek prokuratora w dniu 30 paź- 
dziernika br. 

W czasie rozprawy przyznał się on, że zło- 
żone przez niego zeznania zawierały fałszywe 
dane. Sąd, zgodnie z wnioskiem prokuratora 
skazał oskarżonego za krzywoprzysięstwo na 

trzy lata ciężkiego więzienia j 10 lat utraty czci 
oraz dożywotnie pozbawienie prawa składania 

przysięgi. 

  
Obr. Torgłera, dr. Sack podczas przemówienia.
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SILWA RERUK 
JESZCZE O TEATRZE. 

Czas udziela sporo miejsca sprawom te- 
atralnym. Ostatnio zaczął wydawać w formie 
dodatku Przegląd Teatralny. Co jest głównym 
tematem rozważań teatralnych? Ach, jedno 
przedewszystkiem : w jaki sposób można zapeł- 
nić widownie. Oto słowa dr. Zawistowskiego 
na ten temat: 

„Kryzys teatralny, jak wiadomo pogłębia 
się ustawicznie. Ma on dziś jednak znaczenie 
wtórne, przyczyny są raczej pośrednie. Nie 
wynika bowiem z kryzysu frekwencji; przeciw 
nie ludność coraz gromadniej garnie się do 
teatru, a jedynie obniżenie poziomu materjal- 
nego stworzyło konieczność — bardzo znaczne 
go obniżenia cen biletów. Zjawisko to pocią- 
gnęło za sobą konsekwencje doniosłe: o ile bo- 
wiem przed wojną ceny kalkulowano w 

ten sposób, że przy 30 proc. wysprzedanych 
miejsc teatr się opłacał, dziś przy obecnym 
poziomie cen biletów, kalkulacja wymaga wi- 

downi zapełnionej w 80 proc. Czyli, że — po 
odliczeniu biletow gratisowych dla literatów, 
artystów, prasy i t. d. — teatr aby się opłacał, 

musi być prawie pełny. — innemi słowy teatry 

mogą dostosować poziom cen biletów do obni- 

żonej skali Życia — ale pod warunkiem, że 
frekwencja wzrośnie. 

Na pierwszw plan wybija się zatem w do- 

bie obecnej zagadnienie zorganizowania wido- 

wni. 

  

Kalkulacja trafna, uwagi słuszne, ale w 

jaki sposób można zorganizować widownię... 

Jak zachęcić szerokie warstwy społeczeństwa 

do bywania w teatrze, — albo też: jak. je... 

zmusić do tego? 
Teatr krakowski zorganizował oprócz . 

przedstawień szkolnych przedstawienia, dla 

warstw najszerszych. 

Że inicjatywa co do tego rodzaju przed- 

stawienia jest szczęśliwa, przekonać się można 

będąc choć na jednem tawiem przedstawieniu. 

Naprzód teatr przepełniony po brzegi świad- 

czy wymownie o kasowym rezultacie tej impre 

zy, bo napewno, mimo obniżenia cen, taki 

komplet musi być finansowym sukcesem; 
strój panujący na widowni 

sie ideowym i kulturalnym tej s: 

wacji. 

Nigdzie tak jak w teatrze człowiek nie 

czuje się cząstkę pewnej cażości, nigdzie t 

bardzo nie ulega sugestji zbiorowości, nig: 

tak nie chwyta krążących w powietrzu 

dów, Aby naprawdę użyć rozkoszy przedsta- 

wienia musi się poddać płynącej ze sceny so- 

gestji, musi swój aparat odbiorczy nastawić 

ma tę długość fal, jaką ma aparat nadawczy, 

to jest scena. Często na widowni krążące fale 

inne, przeciwne, i niechętne, na.trój jego psa- 

ja, sugestji przeszkadzają i dopiero wspólno- 
ta odczuć i wrażeń na widowni wytwarza tę 
atmosferę idealną, sprzyjającą zupełnemu pod 
daniu się czarowi sceny. Ten. właśnie idealny 
nastrój widowni odczuwałam na robotniczem 

przedstawieniu Kordjana. 

Piękne to jest, ale co to właściwie znaczy: 

przedstawienie „robotnieze''. Czy chodzi o nis- 
kie ceny, czy też o dobór „proletarjackiego'* 

towarzystwa? Ceny w teatrze są niskie, nieraz 

miższe, niż w kinach, a jednak frekwencja za- 

wodzi. 
Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane, 

dotyczące frekwencji teatralnej w zachodniej 

dzielnicy Polski. Miejsc w teatrach jest 7.600 
(na kres. wschodnich jest mniej o 3.900).R0cz 

nie na jedno miejsce wypada 141.3 widzów — 
do kompletu przez cały rok daleko, a jest to 
oajwiększy procent frekwencji w Polsce. — 
Przeciętnie w teatrze zajętych jest 33.6 proc. 
miejsc, Na tysiąc mieszkańców w woj. zacho- 
dnich do teatru w ciągu roku przychodzi 234. 

Wynika z tego, że zjawisko omijania te- 
atru jest w tej chwili powszechnem. Nie jest 
to więc zjawisko, któreby zależało od repertu- 

aru. Jest oczywistem, że skoro zła frekwen:- 

cja w teatrach jest zjawiskiem powszechnem, 

musi mieć przyczynę ogólną — jest to oczywi- 
ście kryzys, ogólny zastój, nietylko brak pie- 
niędzy, ale także pewna psychoza. 

Psychoza.... Być może... Ale jak nale 

nią walczyć? Na to pytanie narazie nikt tr: 

nej odpowiedzi nie dał. Lector. 

   

  

   
   
   

    

   ® 

      

  

Dwaj pisarze amerykańscy 

Dwóch znanych pisarzy amerykańskich: 
Robert W. Chambers i Louis — Joseph Van- 
ce, zwany „Edgarem Wallace'm Ameryki'* — 
zmarło w dniu 17 grudnia. 

Chambers rozstał się z tem życiem po 
trzymiesięcznej chorobie w szpitalu. Śmierć 

Louis-Josepha Vance'a nastąpiła w okolicz- 
nościach bardzo tragicznych. Spalił się żyw- 
cem w czasie pożaru, jaki wybuchł w jego po- 

koju. 
Istnieje przypuszczenie, że nieszczęśnik 

zasnął w trakcie palenia papierosa i że iskry 
z tegoż zajęły przedmioty otaczające i roz- 
gorzały w płomień, który uśmiercił pisarza za- 
nim nadeszła pomoc. L. 

TRADYCJ 
Tradycje angielskie są  niewzruszone, 

Świat w dobie kryzysu staje często na gło- 
wie, dokonywuje mniej lub więcej rozpaczli- 

wych reform. Europa jest podniecona, pełna 
oczekiwania nowych zdarzeń. Stosunek. do 
tradycji jest często paufałego klepania po ra- 
mieniu. Ale tradycje angielskie są niewzru- 
szone. 'Tam stoi wszystko uszeregowane od 
wieków, wszystko na miejscu, w porządku, do- 

stojeństwie, w równych odstępach. Jakby się 
nie zgoła na Świecie nie działo, a to co się 
dzieje, niema jednak bezpośredniego wpływu 
na flegmę mglistego dnia tradycyjnej, angiel- 
skiej powszedniości. 

    

Wyrazem życia społecznego jest dziś ga- 
zeta. Wystarczy wziąć jeden, jedyny numez:, 
przejrzeć go, jak to się mówi, od deski. 
Wystarczy aby mieć pojęcie. Gazeta angiel- 

ska jest taką: 

Rubryka „Dwór i świat  towarzyski““. 
Najnowsze wiadomości: Jego Królewska Mość 
raczył dziś przyjąć na audjencji Tengu Ali, 

syna Sułtana Trengganu. Gościowi towarzy- 

szył na audjencji radea Sułtana Mr. Charles 

Brown. 

Jej Królewska Mość Królowa, w towa- 

rzystwie Lady Cynthia Colville i Hon Ge- 

Zgon zasłużonego prof:sora 
Dnia 20 bm. zmarł w Warszawie po dłuż- 

szej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, śp. 
profesor Stanisław Ptaszycki. 

Śp. St. Ptaszycki urodził się w r. 1853 w 
Kużewie na terenie Rosji. Uniwersytet ukończył 
w Petersburgu, uzyskując stopień kandydata 
nauk historyczno-filołogicznych. W r. 1878 zo- 
staje profesorem języka i literatury rosyjskiej 
w Seminarjum Duchownem, a następnie w la- 
tach 1889—191T jest profesorem w Akademii 
Duchownej. W r. 1896 zostaje docentem języka 
i literatury polskiej na uniwersytecie petersbur- 
skim, od r. 1904 jest członkiem koresponden- 
tem Polskiej Akademji Umiejętności. 

Po utworzeniu Uniwersytetu lubelskiego zo 
staje profesorem historji literatury polskiej, w r. 
1926 zostaje mianowany naczelnym dyrektorem 
Archiwów państwowych, z którego to stano- 
wiską schodzi w roku ubiegłym z powodu cho- 
roby. 

Śp. prof. Ptaszycki znany był ze swego 
wielkiego patrjotyzmu, jak również głębokiego 
przywiązania do Kościoła katolickiego, któremu 
na terenie petersburskim oddał ogromne zasłu- 
gi. Był prawdziwym przyjacielem młodzieży du- 
chownej, kochanym i cenionym przez nią. 

Spuścizna naukowa śp. prof. Ptaszyckiego 
jest poważna. Ogłosił szereg prac, jak np. Opis 
Metryki litewskiej, Studja z dziejów powieści 
średniowiecznej, przyczynki do Krzyckiego, Re- 
ja, Górnickiego, Mickiewicza,i Sienkiewicza, z 
dziejów. Połski, Litwy i Rusi itd. Od r. 1927 
był założycielem i redaktorem „Archeionu”. 

Jakie instytucje ubezpieczeń społecznych 
przest:ną istnieć 

W związku z szeregiem nieścisłych infor- 
macyj, co do nowych instytucyj ubezpiecze- 
niowych, wyjaśnić należy, że zgodnie z usta 

wą powstaną następujące instytucje: 

Izba Ubezpieczeń Społecznych, posiadają- 
ca charakter nadrzędny nad innemi instytu- 

cjami ubezpieczeniowemi; 

Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Cho- 
xoby, 

Zakład Ubezpieczenia Pracowników Umy- 

słowych, 
Zakład Ubesp'eczenia Enierytalnego Ro- 

„botników, 
Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, 

oraz Ubezpieczenie Społeczne. 

Te ostatnie wykonywać będą ubezpiecze- 
nie na wypadek choroby, oraz czynności 

wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
(np. rejestracja, kontrola i t.p.). Przestaną 

istnieć: Związek Kas Chorych, Związek Za- 

kładów Ubezpieczeń Pracowników Umysło- 
wych, Ubezpieczalnie Krajowe w Poznaniu i 
Królewskiej Hucie, Zakład Ubezpieczeń od 
Wypadków we Lwowie, Zakład Ubezpieczeń 
od Wypadków w Rolnictwie w Poznaniu. Po- 
nadto przestanie istnieć nazwa „Kasy Cho- 
rych'', które przekształcone będą w ubezpie- 

  

WYKWINTNA KONFEKCJA DZIECINNA 

  

а8 В°В°“М|гкгешсгд 29. 
3 PETRAS SLK WC 

| Nany upanaioalojo 
   

  

Na ostatiiem posiedzeniu Rady Ministrów 
uchwałono rozporządzenia regulujące zasady za 
szeregowania urzędników do grup uposażenia, 
sprawy dodatków lokainych, funkcyjnych i służ- 
bowych. p 

ZASZEREGOWANIE FUNKCJONARJUSZÓW 
PAŃSTWOWYCH. 

Pierwsze rozporządzenie określą zasady za- 
szeregowania poszczególnych tunkcjonarjuszów 
państwowych. Tak więc urzędnicy (niżsi funk- 
cjonarjnsze państwowi, praktykanci) zaszerego- 
wani zostaną do jednej z dwóch po sobie nastę- 
pujących grup uposażenia, z których jedna ma 
uposażenie zasadnicze wyższe, druga zaś niż- 
sze od dotychczasowych poborów netto pra- 

cownika. | 
*Celem ustalenia poborów netto należy odjąć 

od sumy uposażenia wediug stanu na dzień 1- 
szy stycznia 1934 r. wraz z dodatkiem regula- 
cyjnym, mieszkaniowym, ewentualnie wyrów- 
nawczym (a dla utrzymujących rodzinę także 
ekonomicznynt naa jednego czionka rodziny), —. 
przypadające od takiej sumy opłaty na podatek 
dochodowy, opłatę emerytalną I Fundusz Pracy. 
Ustaloną w ten sposób kwotę poborów netto 
dla pracowników w Warszawie zmniejszyć na- 
łeży ze względów rachunkowych o 15 procent, 

PROFESOROWIE I NAUCZYCIELE. 
Do nauczycieli szkół państwowych i pub- 

licznych, pozostających w służbie w dniu l-ym 
lutego 1934 r. stosują się te same zasady, z tą 
zmianą, że przez pobory netto rozumie Się Su- 
mę obliczeniową bez dodatku mieszkaniowego. 
Specjałne, szczegóźowe przepisy określają zasa- 
dy automatycznego przechodzenia nauczycieli, 
pozostających w służbie w dniu 1-szym lutego. 
1934 r. do wyższych grup uposażenia. 

Pozostający w służbie w dniu 1-szym łute-- 
go 1934 r. proiesorowie zwyczajni państwo- 
wych szkół akademickich zostają 
do 4-tej grupy uposażenia, proiesorowie nad- 
zwyczajni do grupy 5-tej, kustosze, prorektorzy, 
konstruktorzy, zaszeregowani do grupy 7-mej, 
starsi asystenci do grupy 8-mej. 

ZASIŁKI WYRÓWNAWCZE. 

Wszyscy funkcjonarjusze państwowi, któ- 
rzy w związku z zaszeregowaniem do nowych 
grup uposażenia zaszeregowani zostaną do gru- 
py bezpośrednio niższej, wskutek czego mo- 
gliby stracić więcej, niż 7 proc. dotychczasowej 
płacy netto — otrzymają zasiłek wyrównawczy. 
Zasiiek ten obliczony będzie w ten sposób, aby 
pokrył różnicę między pełną stratą a stratą 7 
procent. 

DODATKI LOKALNE. 

Rozporządzenie przewiduję specjalne do- 
datki lokalne, iunkcyjne 1 służbowe. Dodatki lo- 
kalne otrzymują wszyscy funkcjonarjusze pań- 
stwowi, pełniący służbę w Warszawie w nastę- 
pujących wysokościach: w l-szej grupie uposa- 
żenia 450 zł. miesięcznie, w 2-giej 300 zł, w 
3-ciej 225 zi, w 4-tej 150 zł, w 5-tej 100 zt, 
w 6-tej 65 zł. „w 7-mej 50, w 8-mej 40, w 9-tej 
30, w 10-tej 25, w 11-tej 20, w 12-tej 15 zł. 

Przewidywane są również dodatki lokalne 
čia niektórych miast w woj. śląskiem, dla Bia- 
tej w woj. krakowskiem, dla Gdyni, Helu i Gdań 

DODATKI FUNKCYJNE I SŁUŻBOWE. 

Dla funkcjonarjuszów państwowych, zajmu 
jących stanowiska kierownicze, rozporządzenie 
przewiduje dodatki funkcyjne i podaje wykaz 

ralda Chichester raczyła zwiedzić wystawę 
starych zegarów Thomasa Tompion. 

Lady Scymour udała się w dniu dzisiej- 
szym na wyspę Ceylon. Listy nie będą odsy- 

łane. Wreszcie Earl of Crawford and Balcar- 
res zaniemógł na influenzę. Jednakże stan 
jego zdrowia znacznie się już poprawił. 

Jakże to brzmi uspokajająco! już się ma 
lepiej biedny Farl of Crawford and Balcax- 

res. Ostatecznie influenea nie jest chorobą 

groźną. Całe szczęście, całe szczęście! Wi- 

dzimy go jak leży w łóżku ciepłem, a lokaje 

stąpają cichutko, w wojłokowych pantoflach. 

Na kominku pali się ogień podłożony troskli- 

wą ręką sługi. Cisza, spokój. 

Rubryka ta przynosi nam jeszcze o wie- 

le więcej nowin. Nie sposób je wszystkie cy- 
tować. Rzuómy okiem na inną szpaltę: 

„Wiadomości bicżące''. Miła staruszka 

Mrs. Henrietta Deacon, zamieszkała we 

wschodnim Londynie Old Hill Street Upper 
Clapton, obchodziła w dniu wczorajszym uro- 
dzimy, dożywszy w pełmi sił i świeżości umy- 
słu wieku lat 100-tu. Dziennikarz, który ją 
odwiedził, zapytał uprzejmie jakie jest jej 
zdanie o dzisiejszej generacji kobiet 9 Starusz- 
ka pomyślała chwilę, a następnie odrzekła roz 

(e trzędnicze W ŚWIel 

  

stanowisk kierowniczych, dla których przywią- 
zana jest odpowiednia stawka dodatku funkcyj- 
nego. Stawek tych jest 1l-cie: od 3.000 do 50 
zi. miesięcznie. 

SĘDZIOWIE I PROKURATORZY, 

Rozporządzenie o zasadach zaszeregowania 
do grup uposażenia sędziów i prokuratorów, 
przewiduje dla sędziów i prokuratorów, pozo- 
stających w służbie w dniu 1-szym lutego 1934 
r. zaszeregowanie wediug następujących zasad: 
pozostający w grupie „D* będą zaszeregowani 
do grupy I łub Ii, w grupie „C* do grupy II 
lub II, w grupie „B“ do grupy III lub IV, w gru 
pie „A* do grupy IV. Asesorzy i aplikanci są- 
dowi przejęci na etat płatny, otrzymują grupę 
7-mą i 8-mą, względnie 9 lub 10 uposażenia. 

* POLICJA I STRAŻ GRANICZNA. 

Rozporządzenie o zasadach zaszeregowania 
oficerów 1 szeregowych policji państwowej i stra 
ży granicznej do grup uposażenia podaje nastę- 
pujące zasady zaszeregowania: generalny in- 
spektor (komendant) — grupa lsza, nadinspek- 
tor, inspektor (nadinspektor) — grupa 2-ga, 
podinspektor (inspektor) — grupa 3-cia, nad- 
komisarz grupa 4-ta, komisarz grupa 5-ta, pod 
komisarz 6-ta, aspirant 7-ma, starszy przodow- 
mik 8-ma, przodownik 9-ta, starszy posterunko- 

czalnie i rozszerzą zakres działania. 
W związku ze zbliżającym się terminem 

wejścia w życia ustawy scaleniowej o ubezpie- 

czeniach społecznych, prace nad przygotowa- 
niem rozporządzeń wykonawczych do tej u- 
stawy postępują szybko naprzód. 

Jak się dowiadujemy, zostały już opraco- 
wane projekty następujących rozporządzeń 

wykonawczych: rozporządzenia o sposobie do- 
konywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń 
społecznych, uiszczania składek i kontroli 
czynności pracodawców; rozporządzenia 0 u- 

staleniu cennika dopłat do świadczeń z tytn- 
łu ubezpieczenia chorobowego i o uwalnianin 
ou tych opłat; rozporządzenia ustalającego 
wysokość składek ubezpieczenia od wypadków 
oraz zasady zaliczania przedsiębiorstw do ka- 

tegoryj i klas ubezpieczeniowych; rozporzą- 
dzenia o rozjemstwie w sprawach umów ubez- 
pieczalni społecznych z lekarzami. 

  

„MISS PARYŻ'* NA ROK 1934 

  

Panna Argal, zdobywczyni tytułu „Miss Pa- 
ryż** na rok 1934 

Wyrok na bandę grasującą w Łomżyńskiem 
WARSZAWA PAT. — W dniu wczoraj- 

szym Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok w sprawie 
6 oskarżonych o rozboje i morderstwa, popeł- 
nione przez nich w bandzie .w latach 1922—. 
1924 w Łomżyńskiem. ; 

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok Sądu О- 
kręgowego w Łomży, skazujący Czesława Racz 

kowskiego I Adama Bidzińskiego na karę śmier- 
ci, dalej zatwierdził wyrok Sądu Okręgowego, 
skazujący Jana Wiśniewskiego na 15 łat więzie- 

  

wy (starszy strażnik graniczny) 10-ta, poste- 
runkowy (strażnik graniczny) grupa 11-ta. 

NOWA TABELA STANOWISK. 

Wreszcie Rada Ministrów uchwaliła rozpo- 
rządzenie o ustanowieniu tabeli stanowisk we 
wiadzach, urzędach, zakładach i instytucjach 
państwowych. Rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 7-go października 1932 r. 
zmieniające niektóre postanowienia ustawy o 
państwowej służbie cywiłnej, zniosło dotychcza-' 
sowy ścisły związek pomiędzy stanowiskami i 
stopniami służbowemi. Wobec tego zaszła ko- 
nieczność uchylenia dotychczasowego rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów o ustanowieniu tabeli 
stanowisk, a wprowadzenia na to miejsce no- 
wej tabeli, któraby uregulowała sprawę stano- 
wisk, tytułów i hierarchji urzędniczej. 

TERMIN. 

„Wszystkie omówione rozporządzenia ogło- 

szone zostaną w dniach najbliższych w Dzien- 
niku Ustaw, Po ich ogłoszeniu władze niezwło- 
cznie przystąpią do zaszeregowania pracowni- 
ków tak, że do dnia 1-go lutego 1934 r., tj. do 
dnia wejścia w życie nowych ustaw uposaże- 
niowych, wszystkie czynności związane z upo- 

a poborów, ich ujednostajnieniem 

i uproszczeniem obliczeń zostaną ukończone, 

Sukces piłkarzy polskich w Belgli     
W. Brukseli rozegrany został w ubiegłą nie- 

dzielę mecz piłkarski pomiędzy reprezentacją 

Krakowa a nieoficjalną reprezentacją Belgji, t. 

zw. „biables rouges". Zwyciężyła reprezentacja 
Krakowa w stosunku 7:5 (3:2). 

Na zdjęciu — fragment z meczu. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

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

kim zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

tropnie, iż „teraźniejsze dziewczęta grzeszą 
zbytkiem wulgarności'*; : 

Nareszcie nawracamy. do rzeczy bardziej 
skamdalicznych. W Bermondsey panna młoda 
nazwiskiem Miss Klsie Grace Rigg oczekiwa- 
ła na swegu oblubieńca w kościele św. Jana 
daremnie, Narzeczony nie przybył. Wobec 
tego oskarżyła go, t. j. Mr. John Thomasa 
Whitnalla, przed sądem i wytoczyła mu po- 
wództwo opiewające na sumę 350 funtów 

szterlingów. Żołnierz Stephen Skinner z 

Scots Guards zachorował na rozpowszechnio- 

ną w Anglji chorobę utraty pamięci. „Jest to 

bardzo przykra choroba, temniemniej aktual- 

na. Nie mógł znaleźć drogi do koszar, ani 

do domu swojej żony. Wobec tego wędrował 
w przeciągu dwudziestu dni wzdłuż i wszerz 
Południowej Anglji. W przeciągu dwudziestn 
dni poszukiwano go w koszarach i wymienia- 
no nazwisko na apełu. Żołnierz nie odpowia- 

dal: „jestem““! Znaleziono go wkońcu na 
ławee parku miejskiego w Southampton i wsa 

dzono do lochu za karę. — Rabuś uliezny 
Thomas Burgess, który w Yateley, w hrab- 
stwie Hamshire napadł był przed kilku dnia- 

mi córkę pastora i ją ograbił — otrzymał o- 

becnie karę 6 miesięcy ciężkich robót i dzie- 

sięć uderzeń  „dziewięciokoneastym  kańczu- 

giem', w myśl praw angielskich. Pewien 

student uniwersytetu w Oxford skazany 20- 

stał na dwa funty szterlingów za pewną 
sprawkę. Student siedząc w restauracji o- 

  

  

świadezył, iż musi koniecznie uczynić coś kn 
rozweseleniu tego padołu płaczu'*. Porwaw- 
szy też całkowite nakrycie stołu wyrzucił je 

przez okno. Nieszczęście chciało, że talerze i 

szklanki rozbiły się o głowę przechodzącego 

Śnie ulicą poważnego obywatela Oxfordu, 

raniąc go lekko w głowę. 
Takie sobie drobne sprawki, powszednie 

wypadki, o których się mówi z poważnem na- 
maszezeniem bezmyślności, lub stereotypowe 
oburzeniem równie starych ciotek: A pamię- 

ta pani, jak to za naszych czasów, ten urwis... 
Istnieje wytworna w Anglji publiczność, 

która nigdy nikomu nie odmówi w biedzie i 

zawsze stanie pierwsza do apelu filantropji. 

Szpital w Westminster zwrócił się do sfer 
posiadających z gorącą odezwą poparcia ma- 

terjalnego. Chodziło o głupstwo, jakiegoś mi- 
ljona funtów szterlingów. W ciągu kilku 
dni sna została pokryta i szpital ogłosił 

dziękczynne oświadczenie. -— Drobnemi rów- 
nież czcionkami zawiadamia Admiralicja, ze 

w roku 1934 będą zbudowane: 6 krążowni- 

ków typu Arethusa, dwanaście torpedowców, 

trzy łodzie podwodne, oraz kilka jeszeze jed- 

nostek bojowych „wobec niemożliwości obro- 

ny interesów brytyjskich na dalekieh mo- 
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rzach'*, — Mr. Bernard Shaw napisał nową- 
sztukę, pozbawioną już kompletnie akcji, a 

wyłącznie opartą na djalogach. 

Wszystkie te „drobne'* sprawy umieszezo 

ne są łącznie, będąe niewętpliwie słusznie za- 

   
    

nia, a Mikołaja Drewnowskiego na 5 łat wię- 
zienia, — Na mocy tego wyroku Sądu Apelacyj- 

nego Zygmunt Raczkowski został zwołniony od 

kary, a Olga Karolin-Raczkowska została unie- 
winniona. 

EWIE 

Tr<y lata więzienia za zamor- 
dowanie matki 

Dnia 18 grudnia zapadł w Budapeszcie 

wyrok na młodocianego mordercę swej matki 
Geza Zemplen. 

Przed godziną 7-mą wieczór zakończyły 

się przemówienia obrońcy i prokuratora, о- 
czem, krótko po siódmej, przewodniczący sądu 

karnego, obradującego jako sąd dla młodo- 
cianych, ogłosił „w imieniu świętej korony wę 

gierskiej'* wyrok, skazujący mordercę na 3 

lata i 3 miesiące węzienia, Skazany wysłu- 
chał go drżąc nerwowo, ze zmienioną twarzą. 

Zbiegiem okoliczności młodociany zabój- 
ca, urodzony dnia 18 grudnia 1918 r., kończył 
w dniu ogłoszenia wyroku piętnaście lat. Uro- 
dziny swoje odświętował w więzieniu, dokąd 
go natychmiast przewieziono. EL. 

Muzykant maharadży A!waru 
Ciekawość publiczna w Londynie poruszona 

jest faktem, jaki zaszedł przed kilku dniami w 
domu maharadży Atwaru, w jednej z najelegant 
szych dziełnic Londynu. 

Rankiem znaleziono nadwomego muzyka 
maharadžy, starego a wielce utalentowanego 
Hindusa, srodze poranionego w brzuch w jego 
pokoju. Na dywanie leżała brzytwa. Ofiarę za- 

machu przeniesiono niezwłocznie do kliniki, 
gdzie pomimo natychmiastowej operacji zmarł 
z upływu krwi. 

Muzyk pochodził z Atwaru, stołecznego mia 
sta państewka. Sam maharadżą Atwaru jest 0- 
sobistością dość tajemniczą. Kilka miesięcy te- 
mru miał poważne zatargi z rządem w Delhi, 
który zmusił go do poddania jego władzy pod 

kontrołę specjalnej komisji. Maharadża przyje- 
chał właśnie do Londynu w cełu wytłómaczenia 

słę przed India Office. 
Posiada on bajkowe wprost bogactwa, jest 

znanym amatorem dzieł filozoficznych i religij- 

„nych, pozatem znany jest z gwałtownego uspo- 
sobienia. Wydawał się niesłychanie zmartwio- 
nym śmiercią swego wiernego sługi. 

Mówi się, że nastąpił tu fakt samobójstwa. 
Taką przynajmniej wersję głosi oficjałnie India 
Office. Maharadża zaś ma zamiar powrócić na- 

tychmiast do swego kraju. L: 

Karawaniarz—morderca 
W tych dniach na jednem z przedmieść 

Marsylji w czasie pochodu pogrzebowego ro- 
zegrała się wysoce dramatyczna scena. 

Jeden z karawaniarzy, Konstanty Rocchic- 

ciołi, w trakcie wynoszenia trumny na karawan, 

wsadził swemu koledze Albertowi Rossi, pięć 
kuł rewolwerowych w plecy, kładąc go trupem 
na miejscu. 

Świadkami tej krwawej sceny było około 
trzysta osób, zgromadzonych na pogrzebie. Po- 

fcja z wielkim trudem wyrwała mordercę z rąk 
tłumu, który chciał go zlynczować na miejscu. 
śledztwo wykazało, że obaj karawaniarze mieli 
dnia tego w miejskim zakładzie pogrzebowym 
żywą sprzeczkę na temat zawodowy. L: 

Družyna tyžwiarska Z5SR na 
zawodach w Zakopanem 
ZAROPANE. PAT. Z początkiem stycz- 

nia przybywa do Zakopanego na zawody } 
wiarskie drużyna łyżwiarzy ZSSR. Będzie 
pierwszy występ sportowy Rosji Sowicel 
na terenie zagranicznym. Przyjazd łyżwia. 
sowieckich budzi ogromne zainteresowanie i 
stanowić będzie atrakeję w programie sezonu 
sportowego w Zakopanem. 

liczone do rubryki „wiadomości bieżących** 
Co nam dziś dzień niesie. Więcej pancezni- 
ków, nową sztukę Bernarda Shaw. Kilka no-- 
wych wojowników na pokładzie okrętu, kai- 

ku więcej snobów na premjerze. Iei, i tam- 

ci czytają gazety. Anglja jesz krajem kultu- 
ralnym. Analfabetów niema w Anglji. Więk 
87 niech niema pojęcia o częściach šwin- 

ta kuli ziemskiej, mimo, iż w każdej leży ko- 
lonja Brytanji. Większość nie widziała Lon- 

dynu mieszkając w Londynie. 1000? — czy- 
tają przecież gazety i to im winno wystar- 

czyć. Każda gazeta zawiera dokłudny roz- 
kład gier i spotkań puł.ż nożnej. Komunika- 

  

cja jest dobra, byle zdążyć nn czas, wystarać 

się o miejsce. Pozatem wszystko w porząd- 

ku. W Anglji nie myą4 zdarzać się rzeczy 

nadzwyczajne. O tem wszyscy wiedzą i 

przechodnie uliczni i policjanci. Zdaczył się 

raz tyłko następujący charakterystyczty wy- 

padek: 
Ktoś założył się 7 inuviu, że sa.aowolnie 

zatrzyma ruch na aajbardziej rnehiiwej ulicy 
i będzie rozbierał bruk kostki kamiennej. — 
Trzymam! — powiedział tamten. Pierwszy 
udał się istotnie z latirruą w ręku, derzwnia- 

nym kozłem i kilofem na środek uticy. Usta- 
wił barjerę i począł wybierać kostkę u:iczną. 
Zagrały natychmiast trąbki samochudów i 0- 
krzyki woźniców konnych, których w ruchu 

towarowym wiełu jest jeszcze w Anglii. Poli. 

cjant jednem okiem zocjentownł «1ę w sytua- 

   

   У wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. 

GLĘDZIO-GÓRKA. 

Rewelacje historyczne są nieznośne, przy- 
zwyczajono się do pewnych rzeczy i niema się 

ochoty zmieniać pogląd, bo ktoś, gdzieś, coś, 

wyszperał. 

Może Dąbrówka naprawdę była: mężczyzną, 
Kadłubek, grafomanem, Grunwald kłęską Jagiet 

ły, a Stanisław ojcem Augusta — przez te parę 
stuleci utarły się inne mniemania i jest z nimi 

dobrze, co to za robienie odkryć kosztem pra- 
dziadowskim. 

Napisał p. Górka jakieś wypociny © mize- 
rocie Sienkiewicza — kto nie miał o czem pisać, 
ochotnie dysputował, przekonywał, udowadniał, 
że jednak Śnieg iest biały a wieloryb większy 

od szprotki. 

Rewelacyjnik zdobył gdzieś zniżkę kolejo- 

wą i przybył do Warszawy objaśnić historykom, 
co to był za jeden ten Jarema Wiśniowiecki. 

Wywody jego frapowały bystrością i przenikli 
wością: 

Jarema dopuścił umyślnie do kięski pod 

Korsuniem, bo Chmielnicki obiecał mu wza- 

mian dwa konie! Brzydki łapowniki 

W Zbarażu farema nie miał głosu. Rycer- 

stwo widziało w nim wodza, bo nie orjentowało 

się. Ha, gdyby Górka żył o 300 łat wcześniej 

— wytłómaczyłby im! Ostroróg dowodziłi 

Do sukcesu pod Beresteczkiem Jarema się 
nie przyczynił, bo pierwszy atak kawałerji któ- 

rym dowodził został odparty. 
Bredził sobie tak pogromca Wiśniowieckie- 

go, cierpliwi histo: z temi do- 

  

  

         

   

    

   

  

man zadał ostat 

= ze 

zdrajcy, tchórza i durnia jakim był niby Jarema, 
wybrano na króla? 

Gurkonos odpowiada: — Szlachta giosowa- 

ła na Piasta, nie znała wcale nazwiska kandy- 

data, Wielkopołanie przeforsowałi Michasia, a 

skąd poznaniacy mogli wiedzieć, kto, co, kiedy 

na Ukrainie robił. 

Pewnie! Nie.było wtedy telefonu, trąby 

gramofonowej ani lwowskiej trąby. Skąd po- 

znaniacy mogli wiedzieć? Z pewnego oddalenia 

widzi się dużo lepiej i sprwiedliwiej. Tak jak 

my dziś wiemy, kto i co Poincare,- Massaryk, 
Kemał Pasza czy Mussolini — wielcy ludzie! 
a bliskie robaki mają tysiące drobnych uraz, 

żalów, zarzutów, niechęci... Z odległości czło- 

wiek się wygładza — jest wielki, albo drań. 

Wielkopołanie doskonale znali nazwisko: Wiś- 

niowiecki. 

Profesor Handelsman mówł kiedyś, że nie 
gra w bridża, bo to głupie tracenie czasu, za- 
miast klepać kartami lepiej już iść spań. 

A słuchanie górkowego plecenia to pro- 

duktywne zajęcie? Lepiej zagrać 6 sotidnych 

robrów, niż obalić 50 jego badylowych twier- 

dzeń. Ałbo już iść spać. 

MYSL 

OBCĘGACH 
STANICŁAW MECKIEWICZ 

WYDANIE NOWE 
TRZECIE 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

SKŁAD GŁÓWNY: 

КО ЕОЛМ $. К /С( — BIL'0. 
RR ii Aum lulu ij iujima i 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

Tam 
też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr, 10 gr., 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 

cji i skierował ruch drozę oyólną by „nio 

utrudniać robotnikowi. Zakład wygrany! 

No, ale to był kawał, 'Tukich kawalarzy 
niema dużo w Anglji, gdzie wszystko ' postę- 
puje według zgóry przewidzianych praw 1 
paragrafów. 5 

Została znowu otwarta sesja pariamentu. 

Król i Królowa przybyli w tradycyjnym po- 
chodzie, który otacza rodzinę królewską od 
szeregu już wieków. Jechały karoce w Bzu- 

mie okrzyków tłumnych, poprzedzane gwardją. 
konną, otoczone gwardją pieszą. Lśniły w 
słońcu pancerze, i pałasze, i halabardy, i 
złocenia karoc, i drogie rzędy koni. Ceremo- 
njał odbył się według z góry przewidzianych 

formuł. Na tronie zasiadł król. 

Nagle mowę tronową przerwał mu depu- 
towany, który coś krzyknął, czemuś machał 
rękami, kogoś chciał. przekonać. Odwróciły 

się wszystkie twarze, powoli i z dostojeń- 
stwem w jego kierunku. Żaden ninskuł żęłaz- 
nych twarzy nie drgnął nawet: podniosły się 
powoli powieki i obrzuciwszy go spojrzeniem 

— znów zwróciły tem pokorniej, tem dostoj- 

niej swe twarze w kierunku tronu, a powieki 

z namaszczeniem zapadły pod wzorem  óczu 

królewskich. Deputowany przestał: krzyczeć, 

przestał wymachiwać: rękoma. Król mómł da- 

tej. aż , 
Ažsiids 
FAT



  

sowo 

- Zaledwie 150 tysiecy otrzymało Wilno 
na akcję budówianą 

WILNO. Ze względu na znaczne załntere- 

sowanię szerokich sier społeczeństwa sprawą 

budownictwa mieszkaniowego — podajemy po- 
wiżej najważniejsze zasady j wytyczne, jakie w 
akcji kredytowania budownictwa mieszkaniowe- 
g0 w 1934 roku, prowadzonej przez Bank Go- 
spodarstwa Krajowego — będą miały zasto- 
sowanie. 

rychiej wnieśli podania do Komitetu Rozbudowy 

o uchwalenie wniosku pożyczkowego. Do poda- 
nia takiego dołączyć trzeba: 1) zatwierdzony 

plan budowy, 2) kosztorys i 3) świadectwo hi- 

poteczne, stwierdzające, że nieruchomość na 
której ma być zabezpieczona pożyczka banku, 

stanowi własność budującego. 

W celu podniesienia poziomu j wartości bu- 

wego rozpisał w roku 1933 dwa konkursy na 

wzorowe typy drobnego budownictwa. Wyróż- 

nione na tych konkursach projekty typów nada- 
ja się do szerokiego zastosowania, gdyż poza 
swą wartością konstrukcyjną | architektoniczną, 

nie wymagają już zatwierdzenia przez władze 
budowłane, których czynności ograniczają się 
jedynie do wydawania zezwoleń na budowę i 

Kontyngenty kredytów budowianych na r. dowanych domków, Bank Gospodarstwa Krajo- zatwierdzania planu sytuacyjnego budynku. — 

(ESET PTA IR 

Przerwa w pertraktacjach z Saurerem 

1934 otrzymały tylko te miasta, w których od- 
czuwane jest bezrobocie j brak mieszkań, przy- 

czem kontyngenty przeznaczone zostały wyła- 
cznie na finansowanie drobnego budownictwa 

snieszkaniowego. 
Z miast, należących do terytorjataych kom- 

petencyj Oddziału Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego w Wilnie, następujące miasta otrzymały 
kontyngenty kredytowe: 

Baranowicze zł. 65.000, Lida 40,000, Moło- 

deczno 25.000, Nieśwież 20,000,  Oszmiana 
20.000, Stołpce 25.000, Smorgonie 20.000, Wilno 

i miejsc. podm. 150.000, Nowa Wilejka 25.000, 
Razem zł. 390.000. 

Przy uchwałaniu wniosków przez Komitety 
Rozbudowy obowiązywać będą w roku 1934 na- 
stępujące zasady: 

1) pożyczki udziełane będą zarówno na bu- 

dowę domków murowanych, jak i drewnianych 

— bez żadnych ograniczeń; 
2) pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki bę 

dą mieli ci budujący, którzy w stosunku do cał 
kowitych kosztów budowy będą potrzebowali 
najmniejszej pożyczki; 

3) wysokość pożyczki na jeden budynek 

nie może w żadnym wypadku przekraczać 50 

procentów kosztów budowy. 

Co do budownictwa zbiorowego to dia tej 
formy budownictwa obowiązywać będą specjal- 

ne wymogi, wynikające z jego charakteru. 
Nie będą w zasadzie udzielane pożyczki 

niniejsze od sumy zł, 1.000. 
Pożyczki będą udzielane za zabezpieczeniem 

hipotecznem. Z tego wynika, że te osoby, które 
mi będa mogły dla pożyczki budowlanej udzielić 

hipotecznego zabezpieczenia — nie mogą liczyć 
na jej uzyskanie. 

Pożyczki budowiane — jak obecnie _- 0- 
procentowane są w wysokości 3,75 procent w 
stosunku rocznym, zaś od chwiłi spłaty pierw- 
szej raty kapitałowej 3,5 procent w stosunku 
rocznym i podlegać mogą gotówkowej amorty- 
zacji w okresie do łat 25-ciu, a to w zależności 
od technicznego wykonania budowy i przewidy- 
wanej rentowności domu. 

Z uwagi na ograniczony termin rozdziału 
kredytów łeży w interesie tych wszystkich, któ- 
rzy zamierzają skorzystać z kredytu, aby jaknaj. 

WILNO. Prowadzone od kilku dni pertrak- 
tacje z przedstawiciełami Saurera w sprawie 

ikomunikacji autobusowej w Wiłnie, uległy 

przerwie. 
Daże trudności wywołał prejekt pełtomoc- 

ników Saurera uruchomienia tylko trzech linij, 

=: 

PSA Km 

SOBOTA 

Dziś 23 

Tikto ji 
Jatro 

Adams iEry 
ZTEEBAPTYPYZCZEA 

KOMUNIKAT STACH METEOROi 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 22 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 772. 

Temperatura średnia: —17 

Temperatura najwyższa: —13 
Temperatura najniższa: —20 
Opad w mm.: — 

Wiatr: północny. 
Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA. 

W całym kraju w dalszym ciągu mroźno, 
Po chmiunym lub mglistym ranku zwłaszcza w 
dzietnicach zachodnich dość pogodnie, przy sła- 
bych wiatrach miejscowych. 

$/ackód słańca p, 7,42 

251 Zachód tłańca g. 

    

  

| Urzędy, sklepy, kemunikacja 
przed i podczas świąt 

PRACA W URZĘDACH 

Biura i kasy urzędów państwowych i 

»ainorządowych czynne są dziś tylko do 12 w 
południe. Podjęcie normalnego urzędowania 
nastąpi we Środę rano. 

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 

Dziś autobusy kursują tylko do 7 wiec”. 
W niedzielę komunikacja na wszystkich li- 
ajach odbywa się norma!nie do godziny :0 
wiecz. W pierwszy dzie:: świąt autobusy nie 
będą czynne. We wtorek ruch odbywać si; 
będzie normalnie z. zastosowaniem świąteczne 
g0 rozkładu jazdy. 

__ GODZINY HANDLU 

Dziś sklepy w mieście mogą być otwarte 
do godziny 6 wiecz. W niedzielę mogą targo- 
wać jedynie sklepy spożywcze i to w godzi- 
nach od 7 do 10 rano. 

NADZWYCZAJNE POCIĄGI 

Z okazji świąt odszedł wczoraj o godz. 8 
wiecz. nadzwyczajny pociąg do Warszawy, 
całkowicie wyprzedany. 

Podobny pociąg z Warszawy 
do Wilna jutro o godz. 6 rano. 

WSTRZYMANIE RUCHU 
TOWAROWEGO 

W dniu 24 b.m. o godz. 6 wiecz. zostanie 
wstrzymany kolejowy ruch towarowy. Podję- 
«ie komunikacji nastąpi we wtorek o godz. 6 
wiecz. Kolej umożliwia w ten sposób swym 
funkejonarjuszom odpowiednie wykorzystanie 
Świąt. Е 

ZAKAZ WIDOWISK 

W sobotę, jako w dniu wigilijnym, obo- 
wiązuje zakaz urządzania jakichkolwiek wi- 
dowisk. 

Wobec tego teatry i 

WSTRZYMANIE EGZEKUCYJ 

Poczynając od dziś na czas świąt, urzędy 
skarbowe wstrzymały wszelkie kroki egzeku- 
cyjne w mieście. Sekwestratorzy otrzymali co 
do tego odpowiednie zarządzenie. 

KONTROLA CEN 

ty dniu dzisiejszym od samego rana spe- 
«jalne komisje dokonają lustracji rynków, Hal 
targowych i sklepów w celu niedopuszczenia 
pobierania cen wyższych niż ustalono po- 
przednio. 

ROZDAWNICTWO ŻYWNOŚCI 

Dziś w Ratuszu zakończona zostanie ukeja 

rozdawnictwa żywności najbiedniejszym m. 

Wilna. Z pomocy przedświątecznej skorzysta 
około 6 tysięcy osób. 

LOKALE ROZRYWKOWE 

W pierwszy dzień świąt wszelkie lokale 

sozrywkowe (poza teatrami i kinami) będą 
nieczynne. 

Cukiernie i restauracje otwarte zostaną 

dopiero we wtorek. 

URLOPY W WOJSKU 
Wczoraj udzielono w garnizonie 

szych urlopów świątecznych 
mieszkałym niedaleko miasta. 

„GOŚCIE Z KOWNA 
Poza prof. Birżyszką, przybyło na Wi- 

leńszczyznę na okres świąt 9 osób z Kowna. 

   

przybywa 

kina będą nieczyn- 

pierw- 
żołnierzom, za- 

Do Litwy wyjechało 6 osób. Na święta ma 
przybyć ponadto prof. Herbaczewski, który 
ostatnio przebywa w Warszawie. 

POCZTA W ŚWIĘTA 

Przypominamy, że poczta w dniu dzisiej- 
szym czynna jest do godziny 5 po poł. 

W niedzielę urzędy pocztowe pracują od 
9 do 11 rano. Przesyłki pocztowe będą dorę- 
czone tylko raz jeden W pierwszy dzień 
Świąt poczta nie pracuje całkowicie. Obowią 
zują jedynie paczki żywnościowe i listy eks- 
press. We wtorek urzędowanie podobnie jak 
w niedzielę t. j. ой 9 do 11 rane przy jedno- 
razowem doręczeniu poczty. 

Telefon i telegraf funkcjonują bez 
przerwy. 

* * * 

Do dyspozycji p. starosty Kowalskiego 
następujące firmy złożyły 80 klg. eukrn: Ba- 
nel, Bieliński, Gesajtis, Gołębiowsey, Janusze- 
wiez, Węcewiez, Zwiedryński Żebrowski. Po- 
nadto p. Żytkiewiez złożyła 70 klg. kiełbasy. 
P. starosta podzielił otrzymane towary po- 
między Bursą Zw. Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet i szkołą rzemiosł przy ul. Kopanica. 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 
Niedziele 24 X I. : 

„Targ na dziewczęta” 
Peniedziałek 25 XII, 

go z. 4 pn. 

„Pod białym koniem* 
(ceny zniżone) 

  

godz 8.'5 w. 

„Targ na dziewczęta” 
Wtorek 26 XII. 

godz. 12 30 

„Bajka dla dzieci" 
godz 4 op 

„Ped bizłym Koniem" 
godz 815 w (-eny zniżone) 

„Targ na dziewczęta” 
Środą 27 XII godz. 8 15 w. 

„Targ na dziewczęta” 

  

Ofiary 
Związek Zawodowy Pracowników Miej- 

skich m. Wilna dla wdowy J. A. zł. 10. 
Pracownicy zarządu m. Wilna dła wdowy 

JH ASZŁ18: Й 
Bezimiennie na zakład dla ociemniałych 3 zi. 
Nieprzyjęte przez p. N. Zadorożną z Anto- 

kola — na Dom Dzieciątka Jezus zł. 1. 

Zamiast kwiatów na grób śp. ks. Zygmunta 
Lewickiego, filistra Arkonji, składają dla Pań 
Miłosierdzia św. Wincentego a Pauło do rozda- 
nia najbiedniejszym: Koło wileńskie filistrów Ar 
konji i korporacja Arkonja 100 zł. 

Konwent Polonja 30 zł. 
Koło Wileńskie filistrów korporacji Welecia 

20 zł. 
Zamiast życzeń świątecznych į noworocz- 

nych złożyli na gwiazdkę dla najbiedniejszych 
dzieci szkół powszechnych m. Wilna: 

Oficerowie i podofic. 1 pp. Leg. zł. 71,50 
Oficerowie 3 pac zł. 22,00 
Oficerowie, podoficerowie 3 b. sap. i sze- 

regowi komp. szkolnej 3 b. sap. zł. 58,30 
‚ Oficerowie, podoficerowie i urzędnicy skład 

nicy materjałów int. zł. 16,50. 

KAPELUSZE 
plaszowe w nejlep. gitan, 

cenv znitone 

E MIESZKOW KI 
Mickiewicza 22 

  

     

na co magistrat nie chce przystać, Należy liczyć, 
że pertraktacje zostaną wznowione po świętach. 
Wczoraj przedstawiciele Saurera wyjechali do 
Warszawy w celu porozumienia się z centralą 

co do dałszych pertraktacyj. 

    

  

ŻAŁOBNA 
— Za spokój duszy śp. Eugenji Dłużniew- 

skiej w dniu jej imienin odbędzie się Msza św. 
w kościele św. Trójcy dnia 24 bm. o godzinie 
10-tej rano. 

NABOŻENSTWA 

— Roraty Kongregacji Dobrej Śmierci. W 
niedzielę 24 bm. odprawione będą roraty Kon- 
gregacji Dobrej Śmierci i Sympatyków K, D. 
S. w kościele św. Kazimierza o godz. 7-mej. 

— Roraty Cechu Ślusarzy odbędą się dnia 
24 grudnia br. o g. 6,30 rano w kościele OO. 
Bonifratrów. Zarząd cechu tą drogą zaprasza 
wszystkich rzemieślników i sympatyków na tę 
tradycyjną uroczystość. 

MIEJSKA. 

— Maksymalne ceny naity. W Starostwie 
Grodzkiem ustalono wczoraj nowe ceny nafty 
na 55 groszy za litr, tj. o 5 groszy taniej niż 
dotychczas. 

— Ceny nabiału, Ostatnie mrozy spowodo- 
wały podrożenie niektórych artykułów. — Tak 
np. zanotowano zwyżkę cen -jaj, zwłaszcza w 
sprzedaży hurtowej. 

— Znowu koniiskata ryb. Starostwo Grodz 
kie skonfiskowało wczoraj na rynkach wileń- 
skich około 400 kg. sielawy, a to ze względu 
na czas ochronny, tj. zakaz połowu tych ryb 
w okresie od 15 października do 31 grudnia. 

SKARBOWA. 

— Ułgi w spłacie podatków. Biuro Stowa- 
rzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześci- 

jan w Wilnie podaje do wiadomości, że rozpo- 
rządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 25 lis- 

topada 1933, przewiduje bardzo wielkie ulgi w 

spłacie zaległych podatków, powstałych przed 

dniem 1 października 1931 r. Wyczerpujących 

informacyj udziela Biuro Stowarzyszenia (ul. 
Bakszta 11). 

— Podatki można płacić na PKO. W celu 
uniknięcia gromadzenia się płatników w loka- 
łach urzędów skarbowych w terminie płatności 
przypadających rat podatkowych od nierucho- 
mości, lokali i placów budowlanych, dla dogod- 
ności płatników będą dołączane do nakazów 
płatniczych skarbowe  blankiety nadawcze na 
PKO, zapomocą których płatnicy moga wpłacać 
należność w każdym urzędzie pocztowym. — 
W celu uzyskania skarbowych blankietów na- 
dawczych ma wpłaty dalszych rat, należy się 
zwracać do właściwych urzędów skarbowych. 

SPOŁECZNĄ 
— Działałność zapomogowa Funduszu Pra- 

cy. Fundusz Pracy rozwinął ostatnio działalność 
zapomogową, szczególnie na rzecz tych instytu- 
cyj opiekuńczych, które Śpieszą z pomocą bez- 
robotnym, a zwłaszcza opiekują się dziatwą ro- 

dzin, pozbawionych pracy. Z dotacyj Funduszu 
Pracy powstały na terenie miasta Wilna zimowe 
półkołonje dla dzieci bezrobotnych, prowadzone 
przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
przez Towarzystwo Dobroczynności Caritas i 
Centralę Opiek Rodzicielskich szkół średnich. 
Te trzy instytucje otrzymały też subsydja od 
ministerstwa Opieni Społecznej. Fundusz Pracy 
dopomógł dalej tym instytucjom w urządzeniu 
wieczerzy wigilijnej dła bezrobotnych i ich ro- 
dzin; wigilię taką urządza Zwązek iPracy O- 
byw. Kobet w lokalu przy ul. Wielkiej 51, Na- 
rodowa Organizacja. Kobiet w łokalu przy uł. 
Orzeszkowej. Pomoc otrzymały dalej instytucje 
opiekuńcze, w których przebywają dzieci bez- 
robotnych, nie mające możności udania się na 
święta do rodziców. Są to: Bursa Zw. Pracy 
Obyw. Kobiet, Państwowe Seminarjum Ochro- 
niarskie, Schronisko Patronatu Więziennego, Ko 
mitet rodzicielski szkoły rzemieślniczej, Stow. 
Rodziny Policyjnej, które również prowadzi 
schroniska dla dzieci bezrobotnych. Wszystkie 
wyżej wymienióne instytucje otrzymały mąkę 
pszenną, cukier, mieszankę kawową, otrzymają 
też chleb, po zakończeniu rozdawnictwa chleba 
bezrobotnym w ratuszu. Nie zapomniał też Fun 
dusz Pracy o niedoli osób, szukających przytui- 
ku w domu noclegowym męskim przy ul. Po- 
łockiej i w takim samym dla kobiet przy ui. 
Żydowskiej 10. Tu również dostarczono chleb, 
kawę itd. 

  

Bóle Reumatyczne, Lumbago, Ischias, oraz 
wszelkie Nerwobóle leczy i koi światowej sła 
wy SAPOMENTHOL „MATULI''. Najwyższe 
odznaczenia na wystawach w Londynie, Pa- 
ryżu, Wiedniu, Marsyłji i t.d. 

Już jednorażowe użycie sprowadza zna- 
czną ulgę. Do nabycia we wszystkich aptekach 
i składach aptecznych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt dr. Prażmowskiego, u Inwalidów 

Wojemmych R. P. w Wiłnłe. W dniu 16 grudnia 
br. z racji „Dni Przeciwgruźliczych* p dr. Praż- 
mowski wygłosił u inwalidów wojennych R. P. 
w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27, odczyt 
pt. „Walka z gruźlicą”. Prelegent w dostępny 
sposób przedstawił wszystkie. fazy rozwoju 
gruźlicy, podając szereg środków zmierzających 
do złagodzenia strasznych skutków tej choroby 
i ustrzeżenia się przed jej zakażeniem. 

P. dr. Prażmowski wezwał wszystkich do 
współpracy z Towarzystwem Przeciwgruźliczem 
które dysponuje swojemi poradniami, gdzie 
każdy (zwłaszcza dzieci), bezpłatnie może ko- 
rzystać z tych piacowek. 

Odczyt ilustrowany był bardzo ciekawemi 
przežroczami. 

Mimo silnego mrozu, frekwencja słuchaczy 
dość duża, co dowodzi o zainteresowaniu powyż 
szym tematem. 

— U Krawców. W dniu 27 bm. o godz. 8 
wiecz. w łokału cechu krawców przy uł. Bak- 
szta odbędzie się walne zebranie cechu kraw= 
ców. Na porządku dziennym: gospodarka cechu. 
Obecność wszystkich członków jest konieczna. 

  

KOLEJGWA 
— Opłatek KPW. Dnia 20 grudnia br. w 

gmachu Ogniska KPW Wilno miał miejsce tra- 
dycyjny opłatek wigilijny, urządzony dla człon- 
ków Ogniska. W opłatku wziął udział prezes o- 
kręgu KPW Wilno ob. Puchałski w otoczeniu 
członków zarządu okręgu, zastępca delegata 
Sztabu Głównego przy Dyrekcji KP w Wilnie 
kpt. Grudziński, zast. naczelnika wydziału osob. 
ob. A. Mieczkowski, prezes Ogniska KPW inż. 
Żemojteł w otoczeniu członków zarządu Ognis- 
ka KPW Wilno oraz niezliczona rzesza Kape- 
wiaków i Kapewiaczek wileńskich. 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił pre 
zes Puchalski, poczem z każdym z osobna prze- 
łamał się opłatkiem, życząc ziszczenia wszelkich 
nadziej i marzeń ku pomyślności w życiu pry- 
watnym i na gruncie służbowym. Wzniesiony 
przez prezesa Puchalskiego okrzyk na cześć 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignace- 
go Mościckiego i Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, powtórzono trzykrotnie z 
entuzjazmem. W końcu odśpiewano szereg ko- 
tend i piosenek legjonowych. Nastrój na opłatku 
był utrzymany w atmosierze szczerej i kole- 
żeńskiej. Ё 

Godnym do naśladowania jest takt, że ze- 
brane 200 złotych (w tem 100 złotych przezna- 
czonych przez prezesa okręgu KPW Wilno ob. 
Puchalskiego), na urządzenie opłatka, członko- 

wie Ogniska KPW Wilno postanowili przekazać 
na rzecz Komitetu Dożywiania Dzieci najbiedniej 
szych, którym Gwiazdka Wigilijna przyniesie 
ulgę w ciepłem ubraniu, strawie lub biciiżnie. 

OSOBISTĄ 

P prezes Aleksander Meysztowicz wyjechał 
w dniu wczorajszym na kurację. 

- RÓŻNE 

— Choinka w ZOR. — Zarząd Koła Wilen- 
skiego ZOR, urządza w niedzielę dnia 7 stycz- 
nia 1934 r. o godz. 16-tej (4 pop.) Choinkę dia 
dzieci ZOÓR. — Na całość złożą się: Jasełka, 
zabawa dla dzieci przy muzyce, św. Mikołaj z 
podarunkami i szereg innych niespodzianek. — 
Zapisy pryjmuje Sekretarjat codziennie w go- 
dzinach 18—20 w lokalu związkowym, ul. Mie- 
kiewicza 222 m. 4. Tel. 14-94, я 

— Ze Związku Strzeleckiego, Zarząd i Ко- 
menda Wileńskiego Podokręgu Zw. Strzeleckie- 
go zamiast życzeń świątecznych, ofiarowali na 
rzecz dzieci bezrobotnych Strzelców zł. 10, oraz 
członkowie zarządu: ob. prezes dr. Dobaczewski 
kpt. Koenig, Biernacki, Bayer, Matuszkiewicz, 
inż. Merson, Rytel, Szułc, Stubiedo — 70 zł. — 
Powyższa kwota została przekazana iIKomendzie 
Garnizonu Zw. Strzeleckiego m. Wilna — do 
dyspozycji. 

—Oiiary na Challenge 1934 roku, Uchwałą 
z dnia 19 grudnia br. wszyscy pracownicy Wi- 
leńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów dobrowol- 
nie opodatkowali się na okres 6-ciu miesięcy na 
cele Chalienge'u 1934 r. Z akcji tej pocztowcy 

     

ragitzny wypadek pod hzegzą 
dwa trupy pod furą węgia 

WILNO. W dniu 21 b.m. wieczorem 
na trakcie, wiodącym z Wiina do Podbrze 
zia, znaleziono zwłoki dwu mężczyzn w 
rowie pod stosem węgla kamiennego, wy 
sypanego z '0 wozu. 

Byli to jak się okazało, Olgierd Łaba 
nowski, właściciel fołwarku  Niemenczy- 
nek i robotnik jego Antoni Massal. Je- 
chali oni na furze, naładowanej tonną wę- 
gla. 

Wjechali do rowu, wskutek czego 
wóz przewrócił się, przygniatając oby- 
dwu swym ciężarem. : 

Nieszczęśliwi zginęli skutkiem udtusze- 

nia i zamarznięcia. jak widać z położe- 
nia zwłok obydwaj spali na wozie i nie 
zawodnie byli w stanie 

Wstępne śledztwo przeprowadzili fun 
kcjonarjusze posterunku P.P. w Rzeszy, 
na którego terenie wydarzył się ten tra- 

giczny wypadek. 
Winy osób trzecich nie stwierdzono. 

Zaginięcie fury zauważył pierwszy fur- 
man, wiozący przodem rzeczy do fołwar 
ku i po przybyciu na miejsce wszczął 
alarm. Zwłoki tragicznie zmarłych znale- 
ziono dopiero w godzinę po wypadku t.j. 
około godz. 11 wieczór 

  

Napaść na ul. wiłkemierskiej 
WILNO. Wczoraj wieczorem na ul. Wiłko- 

mierskiej przechodzącego J. Szemiełewicza (ul. 
Wikomierska 8) dwóch osobników wciągnęło 

do bramy j zażądało pieniędzy na wódkę. Sze- 

mielewicz odmówił, więc jeden z napastników 

zagroził ntu nożem. 
Na alarm, w czasie pościgu sprawców Za- 

trzymano, Są to znani nożownicy z Łosłówki, 
karani sądownie. 

Parachunki licytantów 
WILNO. Na schodach synagogi przy ulicy 

Raduńskiej został ciężko pobity Szymon Behak 

(Bankowa 5). $ 

Sprawcą okazał się członek szajki t. zw. 

„Silnych*, obecnie trudniącej się terroryzowa- 

SĄDÓW 
ZA STRĘCZENIE DO NIERZĄDU 

Liba Kopelowiez, popułarnie zwana „Gri- 

bą Bertą** jest właścicielką „domu schadzek'* 
przy zaułku Rajskim 6. Wczoraj „Gruba Ber- 
ta** miała sprawę w sądzie. Oskaržona 0 strę 
czenie do nierządu. Sędzia Orlieki zarządził 
ze względów zrozumiałych tajność procesu. 

Na rozprawę została tylko 

sama oskarżona i 18 świadków. 

tych ostatnich stanowiły kobiety. 

  

      
     

  

     

    
spodziewają się uzyskać około 5.000 złotych. RER е oka as as 

W dniu 20 EAN br. rowniež dobrowolnie „| Е A e ał aan > a 
opodatkowali się na rzecz Challenge'u na ten ““ RS RA An 
sam okres pracownicy Wileńskiego Urzędu Pro- **"F - 
bierczego. Elina GITIS INPE DAAD TEST I 

— Nowy prezes Arch, Zwiazku „Caritas“. 
Na zebraniu rady archidjecezjalnego Związku 
Towarzystw Dobroczynności „Caritas w dniu 
20 bm. w miejsce b. prezesa prof. dra S. Gla- 
sera, który wyjechał z Wilna, wybrany został 
ks. superjor Księży Misjonarzy, Jan Rzymełka. 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu od 
10 do 16 grudnia zanotowano w województwie 
wileńskiem 6 wypadków duru brzusznego, 16 
duru płamistego, 47 płonicy, 11 bionicy, 1 na- 
gminnego zapalenia opon mózgowych, 120 ©- 
dry, 2 róży, 6 krztuśca, 2 zakażenia połogowego 
(1 śmiertelny), 15 gruźlicy otwartej (4 šmier- 
telne), 31 jagłicy, 7 ospy wietrznej, 2 grypy, i 
świnki, 3 choroby Heine-Medina, w tem jeden 
zakończony zgonem. Ponadto zanotowano trzy 
wypadki pokąsania przez wściekłe zwierzęta. 

BALE ! ZABAWY 
— Zabawa w Ognisku Akademickiem. —. 

Dnia 25 bm. w salonach Ogniska Akademickie- 
go, ul. Wielka 24 odbędzie się zabawa tanecz- 
na. Początek o godz. 22. Wstęp za okazaniem 
legitymacji zł. ł, goście 2 zł.. 

Dnia 28 grudnia br. wszyscy Świetnie za- 
bawią się przy dźwiękach wspaniałej orkiestry, 
w świetle reflektorów, w pięknie odnowionych 
sałonach Ogniska Akad. (Wielka 24) na „Do- 
rocznej Zabawie Tanecznej* Związku Absol- 
wentów gimn. Jezuitów. Początek zabawy o g. 
2l-szej. Akademicy zaproszeń nie potrzebują. 

— Spotkanie Nowego Roku w Ognisku A- 
kademickiem. W dniu 3ł grudnia odbędzie się 
uroczyste spotkanie Nowego Roku w salonach 
Ogniska Akademickiego. Moc atrakcyj i niespo- 
dzianek. Początek o godz. 22. 

TEATR I MUZYKA 

— REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRU 
NA POHULANCE, Dziś, w sobotę dnia 23 bm. 
i jutro w niedzielę dnia 24 bm. przedstawienia 
zawieszone. 

„ W poniedziałek dnia 25 bm .(na pierwszy 
dzień Świąt) o godz. 8 w. dana będzie sensa- 
cyjna sztuka ostatnich czasów „Friiulein Dok- 
tor" z H. Skrzydłowską w roli tytułowej, w o- 
toczeniu koncertowo zgranego zespołu. Ceny 
zniżone. 

, We wtorek dnia 26 bm, (na drugi dzień 
Świąt) teatr czynny dwukrotnie: o godz. 4-tej 
pop. odegrana zostanie jedna z najświetniej- 
szych komedyj współczesnych Deval'a „Stefek 
z M. Węgrzynem w roli głównej. Ceny zniżone. 

Wieczorem o godz. 8 „Friiułein Doktor*— 
reportaż sceniczny z wojny Światowej, z H. 
Skrzydłowską w roli szpiega niemieckiego, w re 
żyserji W. Czengerego, po cenach zniżonych. 

< W środę dnia 27 bm. o godz. 8 w. „Friiu- 
lein Doktor“ — ceny zniżone. 

Sylwester w Teatrze na POhulance, Pocza- 
tek Nowego Roku przywitają artyści T. M. Wiel 
ką Rewją Sylwestrową w 20 obrazach. Udział 
całego zespołu. Humor, piosenki, groteska, ske- 
cze. Występy baletmistrzów: Januszkowskiego 
i Morawskiego, oraz primadonn: Góreckiej i ja- 
uuszkowskiej. Szczegóły w afiszach. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Dziś 
widowisko zawieszone. Jutro, w niedzielę gra- 
na będzie w dalszym ciągu melodyjna operetka 
Jacobi'ego „Targ na dziewczęta”. W poniedzia- 
łek teatr czynny będzie dwukrotnie: popoł. o g. 
4-tej „Pod białym koniem* (ceny zniżone) , wie- 
czorem o godzinie 8,15 „Targ na dziewczęta”. 
We wtorek o godzinie 12,30 bajka dla dzie- 
ci „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja", Popoł. 
o godz. 4-tej „Pod białym koniem" (ceny zni- 
żone), wieczorem o g. 8,15 „Targ na dziew- 
częta”. 
, Bajka dlą dzieci w „Lutni“, 
świąteczny o g. 12,30 ujrzymy na scenie „Lut- 
ni* jedną z najpiękniejszych i aktualnych bajek 
dla dzieci „Dziadzio piernik i Babcia bakalja'. 
W wykonaniu tego efektownego widowiska bio 
rą udział artyści dramatyczni, oraz zespół dzie- 
ci. Bajka ukaże się w nowem barwnem obra- 
mowaniu scenicznem. Wielkiem urozmaiceniem 
będą tańce dziecięce układu Sawiny-Dolskiej.— 

Ceny miejsc od 25 gr. 

Nie używajmy zagranicznych wód minerainych 
mając równie dobre w Polscel Woda gorzka 
Morszyńska jest niezastąpionym lekiem w scho- 
tzeniach żołądka, jelit i wątroby. — Sprzedaż 
w aptekach i drogerjach. SYF 

CQ GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Kapitan Dreyfus 
PAN — Dziwolągi. 
ROXY — Banda Bubula 
CASINO — Dzika dziewczyna. 

We wtorek 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Podrzutek. W klatce schodowej domu 

przy uł. Targowej 9 znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 2 tygodni. Umieszczono 
go w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Pożar. W sklepie gotowych ubrań przy 
uł. Niemieckiej 13 od Silnie napalonego pieca 
zapaliła-się podłoga. Pożar począł się tak szyb- 
ko rozszerzać, iż obsługa nie mogła mu dać ra- 
dy. Ogień stłumiła dopiero. wezwana straż po- 
żarna miejska. 

— Podrzutek w Kasie Chorych. W iokalu 
Kasy Chorych znaleziono podrzutka, chłopca 1- 
rocznego. Znałazczyni przyniosła go najpierw 
do biur komisarjatu PP Nr. 1, skąd chłopaka 
odniesiono do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— DZIECKO: POD AUTOBUSEM. Na ul. 

Wielkiej koło Ratusza autobus zamiejski, kiero- 
wany przez Cz, Harasimowicza, najechał na 10- 
letnią Chaję Ancetewiczównę (Wielka 29). — 

Doznala ona złamania prawej nogi. 

nie; osób, stających do licytacji. 

Banda „Siłnych* stoi na usługach zawodo- 

wych licytantów i na ich polecenie dokonuje 

napaści na osoby niewygodne, lub demaskuje 

sprawki licytantów. 

  

„TAJEMNICZA SZOSTKĄ“ — „CASINO“. 

„Dzika dziewczyna* w dalszym ciągu mz- 
bija się i awanturuje. Klara Bow mimo mrozów 
ugania się w dezabilu i odświeża wszelkiemi spa 

sobami swoją dawną sławę. 

W drugiej części programu idzie typowy a- 

merykański film — „Tajemnicza szóstka”, Ban- 

i“ dytyzm gangsterów stał się jawną plagą. Nie 
wiele pomagają „Bunty młodzieży” i „Tajem- 

nicze szóstki”, które na własną rękę usiłują do- 

pomóc sprawiedliwości. Przekupstwo, bezczel- 

ność panoszy się, wygrywając sprawy sądowe, 

legalizując niemał bezprawie. Dla nas ma to 

wszystko urok niezwykłości, budzi dreszczyk 

grozy, jak opowieść o rozbójnikach, czytana 

w. dzieciństwie. 

  

„Tajemnicza szóstka” jest filmem dobrze 
zrobionym przez reżysera „Szarego Domu* G. 

Hilla. Obsada ról pierwszorzędna: Wallace Bee- 
ry, Clark Gable, Jean Harlow, Lewis Stone, — 

wszyscy na miejscu. Szczególnie Wallace Beerv 
jest Świetny jako szef bandy. Więzień z „Sza- 
rego domu“ włożył tu frak, ale to nie zmieniło 

jego nastawienia psychicznego. 

Zdjęcia i djałogi na najwyższym poziomie 
techniki. Film, aczkolwiek jest drugoekranowy, 

zasługuje na obejrzenie. Morał, o który prawdo- 

podobnie także szło reżyserowi, zatarł się i roz- 

płynął na tle głównej akcji. Widza zaciekawia 

przedewszystkiem życie gangsterów, a dopiero 

potem wymiar sprawiedliwości. Bandytyzmi też 

jest romantyczny. Tad. C. 
  

  

Dziesięć klubów w Lidze 
W związku ze zbliżającym się terminein 

walnego zgromadzenia, zarząd Ligi na specjal 
nem posiedzeniu obradował nad modernizacją 
systemu rozgrywek o mistrzostwo. 

Po niezwykłe ożywionej dyskusji zdecydo- 
wano zaniechać zastosowanego w ubiegłym зе- 
zonie, a — jak wykazała praktyka — niefor- 
tunnego systemu rozgrywek w dwóch grupach 
i powrócić do mistrzostw jednogrupowych. 

Jednocześnie z tem, ze względu na konie- 
czność zmniejszenia ilości terminów, zajmowa- 

nych przez Ligę pod rozgrywki o mistrzostwo, 
zarząd Ligi uchwalił zmniejszyć liczbę klu- 
bów ligowych do 10. 

Zarząd Ligi pragnie rozwiązać tę sprawę 
w ten sposób, że liczbę 10 klubów stanowiłyby 
przedewszystkiem drużyny pierwszej grupy, a 
więc: Ruch, Pogoń, ŁKS, Cracovia, Wisła i 
Legja. Do tej liczby doszłoby: dwie pierwsze 

wystawa sportów 
Przed kilku dniami otwarta została w 

Waaszawie wystawa sportów i turystyki zimo 
wej zorganizowana przez Warszawski Klub 
Narciarski w porozumieniu z P. U. W. Е. 1 
P.W. Wystawa ma na celu pokazanie eo, do 

tej pory w dziedzinie sportów zimow 

ło zrobione i zachęcenie szerokiej rzeszy mło- 

dzieży i starszych do tej tak miłej i naprawdę 

pełnej uroku gałęzi sportowej. 

W wystawie wzięły udział organizacje 

społeczne i firmy sportowe. Z erganizacyj wy- 

mienić należy: P. U. W. F.i P. W., woj. Wi- 

leńskie, Krynica, Truskawiec, Szezawniea, Iwo 

niez, szkoła rzemieślnicza w Olkuszu i Świąt- 
nikach Górnych, Pol. Zw. Narciarski, T-wo 
Krzewienia Narciarstwa i in. - 

Pozatem zgórą 40 firm handlowych wysta 
wiło swoje eksponaty, ilustrujące sprzęt oraz 
ekwipunek nareiarski i wogóle sportowy a tak 
że turystyczny. —. 

W specjalnym salonie sztuki umieszezono 

dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby i foto- 
grafji na tematy zimowe. Dużo tu autorów mło 

dych, nieznanych — większość jednak ekspona 

tów to prawdziwe cacka, przemawiające nie- 

tylko do wyobraźni sportowca ale i do wyo- 

braźni mecenasa sztuki. : 

Udział Wilna w wystawie potęguje nasze 

zainteresowanie się nią, to też z ciekawością 

przysłuchujemy się głosom prasy omawiającej 

udział: Wilna w wystawie. a 

Oto co pisze Polska Zbrojna: 

Woj. wileńskie najwięcej zasługuje na 

uznanie. Pokazało nam, eo potrafi zrobić i co 

już zrobiło w dziedzinie sportów zimowych, po 

czynając od produkcji własnych nart a koń- 

oząc na dokładnie opracowanym materjale tu- 

  

      

drużyny grupy „spadkowej'* (Warszawianka 
i Strzelec siedlecki), wreszcie jako dzewiąta 
obecny mistrz kl. A — Polonia oraz ma być 
dokooptowana Garbarnia (według innych wer- 
sji — Warta). 

Projekt ten ma być zgłoszony na walnem 
zgromadzeniu. 

Projekt ten niewątpliwie wywoła gorącą 
dyskusję, już chociażby z tego względu, że eli- 
minuje z Ligi Wartę, na korzyść słabej Garba- 
rni lub viee versa. Przy takiej reorganiracji 
straciłaby też miejsce w Lidze dražyna krako 
wskiego Podgórza. Sprawa przedstawia się 
bardzo niejasno. Liga nie może dać sobie ra- 
dy z trudnościami finansowemi. Kluby wlazły 
w długi i nie są w stanie płacić gaży swym 
„amatorom''. Wyjście musi się znaleźć i do 
tego właśnie zmierza omawiany wniosek zarzą 
du Ligi. 

i turystyki zimowej 
rystycznym. Zachęca do zwiedzenia swoich te- 
renów, gwarantując należytą organizację i-po- 

moc. .Nie też dziwnego, że z firmami z terenu 
wileńs zny zawierane są .najpoważniejsze 

handlowe. 
Tyle, narazie, jedno pismo. Niewątpliwie 

odezwą się i inne głosy. Przysłuchamy się im. 

  

    

  

„Ukazał się numer gwiazdkowy czasopisma 
4:CO (CZYTAĆ*, poświęconego propagandzie 
książki polskiej. Numer zawiera mnóstwo dwu- 
barwnych iłustracyj, okolicznościowy wiersz 
Kornela Makuszyńskiego, szereg treściwych re- 
cenzyj, zwłaszcza z dziedziny książek dla dzieci 
i młodzieży. jest to pożyteczny przewodnik, u- 

łatwiający czytelnikom trudny wybór stosow- 
nej książki z pośród. mnóstwa wydawnictw 
gwiazdkowych. - 

„Co czytać* można otrzymać bezpłatnie w 
księgarniach -Gebethnera i. Wołffa i we wszyst- 
kich innych. 

Ju: czas pomyśleć 
o cgłoszenizch świątecznych 

Ogłosz*nia do „SŁOWA i inrych pism — 

"rzyjmue na bardzo dogodpych wsru' kach 

BIUR” REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wiinie. G-rbars*a 1, tel 82.



  

  

SKLAO ANTEC We B A RBUT ši Л 111, 0.47 
Perfumerja. Wykwintne kosmetyki. 

NA GWIAZDKĘ: 

dzka 
— Zebranie zarządu Koła Pow. Peowiaków 

AW dniu 19 grudnia odbyło się pierwsze zebra- 
nie zarządu Koła Pow. w Nowogródku, na kto- 
rem rozpatrzono i załatwiono szereg spraw bę- 
dących na porządku dziennym. 

Podziału czynności dokonano w ten $ро- 
sób, że na zastępcę prezesa powołano p. d-ra 
Wadasa, na sekretarza p. A. Bruszkiewicza, па 
skarbniczkę p. H. Haze. Dział bratniej pomocy 
powierzono p. K. Arczyńskiemu, pracę świetli- 
cową ob. prezesowi Osińskiemu i ob. Engma- 
nowi, dział PW ob. drowi Wadasowi. 

m nawiązania bliższej A z 
miej Zawiązkiem Legjonistów — pole- 
a SE So Wadasowi, = nawiązał kontakt 

z zarządem Związku Legjonistów i ustalił for- 
my współpracy. 

W sprawie utworzenia w Nowogródku za- 
rządu okręgowego Zw. Peowiaków — wobec 
nalegań z terenu, popartych przez Związek Le- 
gjonistów — postanowiono zwrócić się do za- 
rządu głównego w Warszawie z prośbą o poru- 
czenie zarządowi powiatowemu koła Peowia- 
ków w Nowogródku, zorganizowania we wszyst 
kich ośrodkach placówek Peowiackich i zorga- 
nizowania okręgu w Nowogródku. 

W końcu uchwalono powierzyć czasowe peł 
nienie obowiązków komendantów placówek w 
Niehniewiczach ob. Majkowi Stanisławowi ; w 
Nowojełni ob. Bolesławowi Szymańskiemu. 

Następne zebranie zarządu odbędzie się w 
styczniu roku przyszłego. 

— Baczność właściciele sadów i pasiek. 
Związek  Posiadaczy Sadów i Pasiek  woje- 
wództwa Nowogródzkiego organizuje zjazd 
właścicieli sadów i pasiek powiatu Nowogródz 
kiego. Zjazd odbędzie się w Nowogródku dnia 
4-go stycznia 1934 roku o godz. tl-tej w sali 

teatru miejskiego. 
Porządek obrad zjazdu: 

1) Zagajenie i powitania, 2) Referat „Choroby 

i szkodniki drzew owocowych”, 3) Znaczenie 
formowania koron u drzew owocowych. 4) 

Jak i czem podkarmiać pszczoły, 5) Potrzeba 
organizacji walki ze zgnilcem u pszczół, 6) Dy- 

skusja nad referatami, 7) Odczytanie i uchwale- 
nie wniosków. 

Związek prosi zainteresowanych, a prze- 
dewszystkiem członków Związku o liczne 
przybycie na powyższe zebranie w celu 

wzięcia udziału w obradach, które winne 
przyczynić się do rozwoju naszego sado- 
wnictwa i pszczełnictwa. | 

Zjazd odbywać się będzie pod hasłem: 
Sady winne być racjonalnie pielęgnowane. 
Nie wystarcza posadzić drzewko owocowe, 
trzeba je w sadzie należycie hodować. Sady 

winne mieć zapewnioną opiekę fachową. 

  

wieł<i wybór ozdób ch>inkowy h i prezentów. — 
Ceny niskie i stał „ 

mieszkańców lasu. To też uczta będzie, gdy 
harcerzyki przygotują ten dziwny „stół wigi- 
lijiny“. Jakże radośnie zaćwierkają wróbelki i 
inni skrzydlaci mieszkańcy lasu, a radość šwią- 
teczna przeniknie do boru; nietytko więc ludzie 
ucieszą się ze świąt. A gdyby tak więcej osób 
© tem myślało — gdyby każde dziecko pragnęło 
zanieść tę radość świąteczną do lasu — ileżby 
uratowało się zwierzątek od okrutnej głodowej 
Śmierci. Przecież tyle jest okruszyn, wyrzucą- 
nych i tyle głodnych ptasząt. 

Spodziewać się należy, że Towarzystwo O- 
pieki nad Zwierzętami też organizuje gwiazdkę 
zwierzętom, lecz na szerszą skałę. 

GARNIZON GRODZIEŃSKI NABYŁ 
NIERUCHOMOŚĆ. Prezydent miasta Grodna p. 
Sulistrowski, dążąc do zmniejszenia zadłużenia 
miasta, prowadzi obecnie pertraktacje z wła- 
dzami wojskowemi w sprawie sprzedaży kom- 
pieksu mejskich budynków koszarowych, zaj. 
mowanych przez 81 puik piechoty, za cenę 
przeszła 500.000 złotych. Tranzakcja daje obo- 
późne korzyści. Miasto, sprzedając budynki ko- 
szarowe, nie otrzyma wprawdzie zaraz gotówki, 
zmniejszy to jednak © sumę kupna zadłużenie 
w Banku Gospodarstwa Krajowego i pozwoli 
na niepłacenie obciążających budżet miasta du- 
żych procentów od pożyczek. Wojsko, nabywa- 
jąc ten objekt, już po 6—8 fatach nie będzie 
potrzebowało płacić kosztownej tenuty dzier- 
żawnej i przysposobi go, według wszełkich wy- 
magań, @0 wygodnego rozmieszczenia pułku. 
Dowódca korpusu gen. inż. Litwinowicz, jak ró- 
wnież szef budownictwa DOK III mjr. Dubano. 
wicz tranzakcję z miastem traktują przychylnie, 
można się przeto spodziewąć rychłego jej doj- 
ścia do skutku. 

— KATASTROFA SAMOCHODOWA. Na 
szosie pomiędzy Małą Brzostowicą i Krynkami 
wydarzył się wypadek samochodowy. Szosą je- 
chał w wynajętej taksówce dr. Nejman. Wsku- 
tek panującej mgły szofer Jankowski Wiktor 
najechał na przejeżdżającą furmankę. Skutkiem 
zderzenia taksówka wywróciła się na przydroż- 
ny szaber. Dr. Nejman zwichnął prawą rękę, 
szofer Jankowski doznał tak ciężkich obrażeń, 
że wczoraj zmarł w szpitala grodzieńskim. 

  

— „Pasterka“ w Słonimie. Uroczysta Pas- 
terka w Słonimie odprawiona będzie w kościele 
parafjainym i w kościele przy klasztorze SS. Nie 
pokalanek o godzinie 12-tej w nocy z dnia 24 
na 25 bm. 

— Posiedzenie Wydziału: Wykonawczego 
Powiatowego Komitetu Funduszu Pomocy Bez- 
robotnym w Slonimie. Onegdaj odbyło się pod 
przewodnictwem burmistrza miasta inż. K. Mi- 
chalskiego posiedzenie Wydziału Wykonawcze- 

"SOBOTA, dnia 23 grudnia 1933 r. 
7,00 Czas Gimnastyka Muzyka Dziennik 

poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom. 11,40 
Przegląd prasy, 11,50 Muzyka zabawna (płyty) 
11,57 Czas, 12,05 Z nowszej literatury muzycz- 
nej (płyty), 12,30 Dziennik poł., Kom. meteor. 
12,38 d. c. muzyki z płyt, 15,10 Program dzien- 
ny, 15,15 „Psie życie” list paryski, 15,30 Utwo- 
ry fotepianowe, 15,50 „Co nas boli"? — prze- 
chadzki Mika po mieście. 16,00 Audycja dla cho 
rych, 16,40 Koncert organowy, 17,15 Przerwa, 
20,00 Przemówienie kard. dr. Hlonda, 20,15 
Choinka P. R. dla biednych dzieci 20,30 Audy- 
cja dla dzieci, 21,00 Chór gregorjański, 21,30 
Kwadrans literacki, 21,45 Koncert Chopinowski, 
22,25 Program na niedzielę, 22,30 Koncert, 23,00 
Kom. meteor. 23,05 Koncert z płyt. 

NIEDZIELA, dnia 24 grudnia 1933. 
9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 

poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom., 10,00 
Nabożeństwo ze Śląska, 11,57 Czas, 12,05 Pro- 
gram dzienny, 12,10 Kom. meteor. 12,15 Pora- 
nek muzyczny, 15,00 „Tęsknoty i proroctwa 
Mickiewicza” odczyt, 13,15 d. c. poranku, 14,00 
Słuchowisko wiejskie, 14,30 Audycja dla wszyst 
kich, 15,00 „Gdy na wsi* gawęda, 15,20 Kon- 
cert, 16,00 Audycja dla dzieci, 16,30 Ignacy Pa- 
derewski na płytach, 16,45 Kwadrans literacki, 
17,00 „Wigilja świata" odczyt, 17,15 Transmi- 
sja z Krakowa, 18,00 Słuchowisko, 18,40 Reci- 
tal śpiewaczy, 19,00 Litewska audycja literacka, 
19,15 „Ciotka Albinowa mówi”, 19,30 Radjoty- 
godnik dla młodzieży, 19,45 Program na ponie- 
działek, 19,50 Wieczór sonat, 20,50 Dziennik 
wieczorny, 21,00 „Pomnik Mickiewicza w War- 
szawie* felj., 21,15 Koncert, 22,00 Na wesołej 
Iwowskiej fali, 23,00 Muzyka lekka (płyty) 
24,00 Pasterka z Ostrej Bramy w Wilnie. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 25 grudnia 1933 r. 
10,00 Nabożeństwo, 11,57 Czas, 12,05 Pro- 

gram dzienny, 12,10 Przerwa, 15,00 Koncert, 
16,00 Słuchowisko dła dzieci, 16,30 Recital Śpie- 
waczy, 16,45 „Cud pasterki* odczyt, 17,00 Kon- 
cert, 18,00 Słuchowisko, 18,40 Program na wto- 
rek, 18,45 „Sen“ pogaduszka mejszagolska Le- 
ona Wołłeyki, 19,00 „Pokój ludziom dobrej wo- 
li“ 20,00 Transmisja ze Lwowa, 21,00 „Wesoła 
wilja”, 21,15 Recital fortepianowy, 22,00 Muzy- 
ka z płyt, 22,11 Transmisja audycji na rozgłoś- 
nie amerykańskie, 22,15 Sport, 22,25 Godzina 
życzeń (płyty), 23,25 Muzyka taneczna. 

, 

GIEŁDA ZBO020W0-TOWAROWA 
i LNIARSKA W. WILNIE 

z dnia 22 grudnia 1933 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Mąka pszenna 0000 A luks. 33,755—34.— 
Mąka żytnia 55 proc. 25.-— 
Mąka žytnia 65 proc. 19,75—21 — 
Mąka razową 17,50 

CENY ORJENTACYJNE: 
Żyto I stand. 16.— 
Żyto II stand. 15—— 
Pszenica zbierana 21- 
Jęczmień na kaszę zbierany 14—15— 
Owies stand. 13,50—14— 
Owies zadeszczony 12—12,50 
Mąka pszenna 0000 A- luks. 
Mąka żytnia sitkowa 
Otręby żytnie 
Otręby pszenne grube 

33,375—37.— 
17.— 

10,50—11. 
12,50—13.— 

  

JUŻ JUTRO Film, który przewy-sza wszystkie oczekiwa 
Najsiększe wydarzenie sezonu| 

Wytworne, "'e*ne arcydzieło 14 genjnszów ekranuł 

  

nia! JOHn BARRYMURE 
JEaN HaRLOW 
LIONIL B RRYMORE 

  

  

6ć WALLeCE BEERY 
j M<RJa DR sLER 

PHILIPS HO MES 
; LEE TR=CY 38 © EOMUND LOWE 

BiLLiF BUR5E 
MAGDE EwaN$ 

Na ten fim niema słów — Trzeba go osobiście zoba. & KARER M.RLEY 
„Obiad o 8 ej* — to arcydzieło, otoczone aurecią wszechświstowej sławy! 1 inni 
Nad pr gram Najnowsze at skcje, 

Dziś ostatni dzień „DZiwt LĄGI" 
JUTRO NAJWIĘKS-A PREMJERA. WIELKI PROGRAM ŚWIĄTECZNY 
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Nr. spr. Z— 225/33 r. 

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, ob- 
wieszcza, że decyzją z dnia 7 listopada 1933 
roku postanowił: ogłosić firmę „Spółdzielnia 
Mleczarska w Lebiedziewie, z odp. ogr.' z sie- 
dzibą w Lebiedziewie, tejże gminy, powiatu 
mołodeckiego, za upadłą w handlu i kuratorem 
masy upadłościowej wyznaczyć Grzegorza Zie- 
nowicza, zamieszkującego w Lebiedziewie. 

Wobec powyższego wszyscy wierzycieje i 
dłużnicy upadłej w handlu firmy „Spółdzielnia 
Mleczarska z odp. ogr. w Liebiedziewie* obo- 
wiązani są w terminie 4-miesięcznym od daty 
wydrukowania niniejszego obwieszczenia w Do- 
datku do Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
Sprawiedliwości donieść Sądowi ОКтеромети 
w Wilnie o swoich pretensjach do upadłej fir- 
my i o należnościach, które im przypadają, cho- 
cjażby terminy płatności ich nie nastąpiły. 

St. Sekretarz (podpis nieczytelny). 

UWAGA PANIE I PANOWIE! 
Z dniem dzisiejszym otwarty zostaje zakład 
fryzjerski pod firmą „RENESANS przy 

ul. Zamkowej 18 

SALON DAMSKI pod kierownictwem 
Aleksandra, zdobywey jednej z czołowych 
nagród na konkursie fryzjerskim w Wilnie 
SALON MĘSKI pod kierownictwem Leona 

z firmy Wishidy w Krakowie 

  

  

  

AABAAAAAAAAAAAAA AAMDALAAMASA EASA OTYCH 
PŁYTY GRAMOFONOWE 

„ODEONŃ* 

Najlepszy a dotychczas wyprodukowanych filmów polskich 

„KTO WINIEN?) 
W rol. gł. niezapomniane „Dziewczę w mun-durku' JADZIA ANDRZEJEWSKA, najgenjalniejsza 
„Fróulein Doktor'* IRENA EICHLERÓWNA oraz czołowy amant DOBIESŁAW DAMIĘCKI. Muzyka i piosenki : 
H. WARSA. Nad program świąteczny: NIEBYWAŁA ATRAKOJA. Wielka Parada Nowej Polski — Pstężny 

reportaż Francnza 6 Pomorzu p.t. "CIEŃ KAD E 
SAT ASSR ORE RSTKRNINATIS TODOS 

Sygnalizują z Warszzwy o mebywałym 

    

|| 
Orvginslny temat, 
100 najpiękn ejszych tanc: rek Hollywoodu— 
oto tło na kiórem przewija się zachwyca- 

ŚWIĄTECZNY PRCGRLM. 

Kino „„CA$IRO* 
Uwagal Dziś do godz. 8-ei =yświetlamy 

w obsadzie najznakcmitszy:h gwiazd, 

WYROK ZYCIA 
w alsee 

UROPĄ * 

svkc:sie filmu p. t. 

UI 

jąca akcja, 

„TaJiMN CĘ SZÓSTKI"   
  

UPOMINKI GWIAZDKOWE 
DO 1-go STYCZNIA Z RABATEM 10 PROC. 

Wieczne pióra, zlbumy, ksłamarze, ieki, 
papier ozdobny, ramy, obrazy i t. p. 

DLA DZIECI 

ч mę 

inteligentny 
rzęądca z  kilkoletuię 
prastyką rolną i ze 
skończ. sztołą paszs- 
krje posady w maiątka 
jako rządca, również 
może prowad:ić ksiąźki 
gosp darste roinege. — 
Esentualnie zna się 
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w polach i poseł dn zwierzątka, żyjące | — Zapisy na kurs narciarsko - społeczny w Kopenhaga 130.70 — 131.36 — 130.06 m m As аана ма » w „Pen. Braknie im pożywienia, zim. Zayopanem. Z ramienia słonimskiego oddziału ‚ ai Ga AT oe EE, i, Ligi Morskiej i Kolonjalnej przyjmuje zapisy na AO a — 570 Potr zebne PoczyKużż Kaki Se "=" Zeube niach zimowego słońca, próżno rozgrzebując kurs społeczno-narciarski w Zakopanem i infor- Oslo 146.15 — 146.88 145.42 ewentu'lnie od zaraz PRACY Qu Y 
zziębniętemi łapkami śnieg, szukając czegoś 
do zjedzenia, to też wiele, wiele tego drobiazgu 
ginie z grodu i zimna. Ale i na to znałazła się 
rada. Harcerze, którzy wszystko starają Się wi- 
dziec i dostrzec, którzy ciesząc się, lubią wi- 
dzieć tę radość i dookoła siebie, idą dzisaj do 
lasu, by ulżyć nedok zwierząt, urządzą im też 
„wigilję“. Zabiorą z sobą ziarno i różne okru- 
szyny dła ptasząt, marchewkę dła zajączków i 
inne nie mniej smakowite specjały dia małych 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Gdzie Welby mógł go znależć? Czy tam, 

gdzie teraz? Zapewne tak, przecież musiał 
być ukryty w Kalkucie. Był tam, pod nalepką 
hotelową, i w Yokohamie, gdzie Welby wpadł 

na swe fatalne odkrycie... 

A jednak Welby mówił do Pameli o kiu- 
czu tak, jak by go widział na własne oczy. 
Mówił o numerze... Może tylko przyjął za 
pewnik, tak samo, jak Chan, że to jest klucz, 

którego szukali? Może tak samo jak on przed 
chwilą dotknął tylko powierzchni walizy  pał- 
cami, a ktoś podpatrzył to, śledził go na wy- 

brzeżu i zamordował! 

Któż to mógł zrobić? Kermaway?  Non- 
senst To musiał być ten sam człowiek, któ- 
ry popełnił wszystkie poprzednie morderstwa 

Kennaway był nieledwie młodzieniaszkiem, cóż 
mógłby mieć wspólnego z Jimem Everhardem 
i Honywoodami. Z wypadkami, które miały 
miejsce dawno, wiele lat temu i pozostały 
ukryte w cieniu w ciągu lat? 

Charie potart czoło dłonią. 
klania. 
"To nie mógł być Marek Kennaway. Poli- 
tyka mordercy polegała na rzuceniu podejrze- 
nia na wszystkich otaczających. Świadczyły o 
tem wyraźnie: kradzież rzemienia d-ra Lof- 
tona i gumowej oprawki z laski Rossa. Jasnem 
było, że morderca nie przechowywał kiucza 
u siebie. Cóż łatwiejszego niż schować taki 
klucz przy cudzej walizie? 

Ale kto miał najwięcej sposobności do 
tego. Oczy Chana, wpatrzone, w pobłysku- 

Co za zawi- 

macyj w tej sprawie szczegółowych udziela p. 
Wiktor Klimkiewicz, Słonim, gmach Starostwa 
pokój Nr. 6, codziennie z wyjątkiem niedzieł i 
świąt od godziny 17—18 w terminie do dnia 
1 stycznia 1934 r. 
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Zwyciezca 
jące ciemne fale, zwęziły się! Któż inny, jak 

nie Tait?. Tait, który tak podkreślał swoją 
niewinność, który kupił zegarek na rękę przed 
wyjazdem. 

„Tait, — rozmyślał dalej Chau, — miał 

pokój sąsiadujący z tym, w którym umarł 
Drake. Tait, zemdlał nagle, gdy odkry* następ- 
nego ranka, po morderstwie, że Houywood :v- 
je, że ten, którego miał za nieżyjącego -— żyje! 
Przytew wiek Taita był zupełnie odpow”> ni 
aby mógł on być zamięszany przed laty w 
jakąś intrygę, której niemym symbolem były 
dwa woreczki z kamykami, Dlaczegoby nie 
miał ten przebiegły człowiek, użyć wali 9 swe- 
go towarzysza podróży, jako schowanka dla 
klucza? 

Chan rozpoczął powolny spacer wzdłuż po 
kładu. Żeby klucz mógł należeć do Kennawaya 
— o tem nie było mowy! Nagle Chan zatrzy- 
"mał się, jakby rażony jakąś myślą: gdyby 
Welby znalazł klucz tam, gdzie on się obeecme 
znajdywał, nie mógłby przecież mówić, że zna- 
lazł mordereę!W takim razie, dlaczego został 
zamordowany ? Chan schwycił się za głowę i 
szepnął do siebie: 

— Błądzę w okropnej mgle, lepiej pójdę 
do siebie, poszukam jakiegoś planu na jutro! 

Przez cały ranek Charlie nie odstępował 
Marka Kennawaya. Zmuszało go to do ciągłe- 
go ruchu, gdyż młody Amerykanin był zdener- 
wowany i nie mógł usiedzieć na miejscu. Wa- 
łęsał się po całym statku, a Chan włóczył się 
za mm. 

— Pan jest bardzo młody, — zauważył 
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Chińczyk w pewnej chwili, — Powinien pan 
wyrabiać w sobie spokój i opanowanie. Pat- 
rząe na pana nie dałbym panu więcej, jak dwa 
dzieścia lat. 

— Mam dwadzieścia pięć, — poinformo- 
wał go Marek, — ale zdaje mi się, że ta pod- 
róż dodała mi dziesięć lat, 

— Miał pan rozmaite kłopoty? — współ- 
czuł Chan. 

— Czy był pan kiedy nianią? — zapytał 
gwałtownie Marek, — Boże, gdybym wiedział 
w co się wpakowuję! Muszę czytać całą noe 
głośno, aż oczy mi puchną, a w gardle czuję 
piasek pustyni. A poza tem ciągły niepokój 
o biednego Mr. Taita! 

- Czy mis” on ieszeze inne ataki, prócz 

tego w Broom's Hotelu ? 
Kennaway skinął złową. 

— Tak, kilka jeszcze. Jeden na okręcie na 

Morzu Czerwonem, a jedea эКеэр 

Kalkucie. Wysłałem dep2::ę do jego syna, pro 
sząc, żeby nas spotkał w Sun Francisco, I d» 

prawdy będę szezęśliwy, kiedy tam staniemy 

Jeżeli uda mi się dowieść tego cztowizka żywe 

go do brzegu, będę to uważał za szezyt szezę- 
ścia, Dopiero wtedy odetchnę. 

— A tak, — przytakiwał Chan, 24 śrożu- 
mieniem. — Pańskie rodzinne miasto —- Bo- 
ston, bardzo mnie interesuje. Macie tara ni 0 

odrębną dykcję. Przed kilku laty zrob:łom vaa- 

łą usługę pewnej rodzinie w Bostonie i niydy 
nie dziękowano mi piękniejszym językiem! 

Kennaway roześmiał się: 
— Tak, to też ma swój urok! 

—- Bardzo duży ja jestem człowiekiem sta 
rego typu, uważam, że dobór słów świadczy o 

poziomie kulturalnym człowieka. Moje dzieci 

  

   

    

Wiino, Kwiatowa 7, tel. 14 25, 
  

uważają to za dziwactwo. 

— Teraz dzieci nie okazują t 

rodzicom, eo dawniej, mogę to poświadczyć, ja 
ko ex - dziecko! — śmiał się Marek. — Mam 
nadzieję, że moi rodzice nie domyślą się, przez 

jakie piekło przeszedłem w tej podxć Bar- 
dzo mnie od niej odmawiali, a ja nie znoszę 

tych rodzinnych: „A mówiłem ci..." * Co praw- 
da to nietylko biedny Mr. Tait zatruł mi życie 
..miałem i inne zmartwienia. 

— Nie chciałbym sforsować tajników Bo- 
stońskich, — zauważył Chan, — Ale może mi 

pan nazwie choć jedną z przyczyn do zmar- 

twień, które pana gnębią ? 

— Naturalnie, mogę to zrobić. Ta dzie: 
wezyna, Miss Potter, może nie powinienem o 

tem mówić... 
Chan otworzył szeroko oczy ze zdziwie- 

nia. 

  

   

     

— (6ż tam złego mogło pana spotkać z 

jej strony? 
— Ach, wszystko! — machnął ręką ze 

złością, — Ona mnie nudzi niemożliwie! 
— Nudzi pana? 

— Tak. Mówię to poważnie. Czy panu 

ona nie gra na nerwach? Taka przeklęta środ- 
kowo - zachodnia Amerykanka. Taka pewna 
siebie! Ona ma w sobie więcej jadu niż taka 

stara ciotka, eo każdemu nadokucza! -— pochy 
Kł się do Chana i dodał ciszej, — Wie pan, jes 
tem teraz przekonany, że ta dziewczyna myś- 

Iš, žo ja jej się oświadczę, przed końcem podró 

ży. I ja miałbym się na to zdecydować! Co to, 
to nie! Żeby mi rzuciła swoją książeczkę ban- 

kową w twarz? 
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— Pan myśli, że to byłoby możliwe? 

— Jestem tego pewien. Znam ja tych lu- 
dzi z Zachodu: u nich tylko pieniądze mają 

znaczenie. Każdy pyta.: ile masz w banku? My 
tego nie mamy w Bostonie. Pieniądze u nas 
nie odgrywają takiej roli. Wuj Kidred stra- 

cił wszystko w New Yorku... Ja... ja właści- 
wie nie wiem, poco ja to wszystko panu mó- 
wię. Ale pan może zrozumieć moje uczucia. 

Jestem zgnębiony rolą niańki, a tu jeszcze ta 

dziewczyna, która nie wyłazi mi z głowy! 

— A, więc jednak pan o niej myśli? 

— Naturalnie! Ona może być bardzo mi- 

ła, kiedy się o to postara. Słodka i.... no... pan 
wie.. słodka. ale.. ja się czuję, jakbym wpadł 
pod samochód. Koła tego samochodu — to 
miljony Drakego! 

Chan spojrzał na zegarek. 
— Widzę ją w przeciwległym końcu pok- 

ładu. Domyślam się, że panu już śpieszno odle 
cieć? 

Kennaway potrząsnął głową : 

— Cóż z tego? Nie można uciec od towa- 

rzyszy podróży. Przestałem już starać się 0 

to oddawna. 
Pamela Potter podeszła właśnie, jakby na 

potwierdzenie tych słów. 

— Dzień dobry , Mx. Chan. Hello Marku! 

Co pan myśli o partyjce tenisa na pokładzie? 
Myślę, że pan dziś zwycięży! 

— Zawsze to pani robi! — odrzekł Ken- 

naway. 
— Bo wy, że wschodu jesteście tacy wy- 

nędzniali! — roześmiała się, uprowadzając 

swego jeńca. 
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Chan przeszedł się szybko po pokładzie. 
Znalazł kapitana Ronalda Keane, siedzącego 
samotnie na leżaku. Chińczyk skorzystał z są- 
siedniego i rozsiadł się wygodnie. 

— Wspaniały mamy ranek, kapitanie! 

— Wierzę, że jest wspaniały, — odpowis- 
dział Meane, — ale ja na to nie zwróciłem 
uwagi | 

— Ma pan inne tematy do rozważania? — 
zaciekawił się Chan. 

— Nie ciekawego, — ziewnął kapitan, — 
Ale ja nigdy nie zwracam uwagi na pogodę. 
Ludzie, którzy to czynią, są niczem innem, 
jak wegetacją ludzkiego rodzaju. 

Główny inżynier mijał ich, spacerująe po 
pokładzie. Zatrzymał się przy krześle Chana. 

— Kiedy zechce pan obejrzeć nasze ma- 
szyny, Mr. Chan, jak mówiliśmy o tem. 

— A tak, — ożywił się Chan, — Pan mi 

obiecał pokazać salę maszyn, kiedy rozmawia- 
liśmy wezoraj. Kapitan Keane, jestem przeka- 
nany, zechce również pójść z nami? — spoj- 
rzał pytająco na Keane'a. 

Keane wydał się zakłopotany. 
— Ja? O, nie, dziękuję. Nie interesują 

mnie weale maszyny. Nie znam się na tem i 
Chan zwrócił się do inżyniera: 

— Dziękuję panu bardzo, jeżełi pan poz- 
woli, te odłożymy tę wizytę. Cheiałbym pomó- 

wić trochę z kapitanem Keane. 
— Proszę bardzo! — inżynier ukłonił się 

i odszedł. Chan przyglądał się surowo Keane. 

(D. ©. N.) 
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