
E
M
Y
E
Z
T
W
N
U
E
N
 

о
 

      

Rek XII. Nr. 351 (3489) 

SŁOWO 
WILNO, 

Redakcja . 

FRENUMERATA miesięczna z oduiesieniem do domm, lub z 

grmwyłką pocztową 4 zi. zagranicę 7 zł Konto czekowe PKO 
W, 80259. W sprzedaży detai. cena jednego numeru 20 gr. 

ENDECJA, ŻYDZI i MŁODZIEŻ 
Wypowiedziano zdziwienie, że prasa 

opozycyjna tak mało pisze o, i tak słabo 

atakuje nowy projekt konstytuch. A je- 

dnak jest to właśnie naturalne. Dwa pro 

gramy dają temat do ożywionej dyskusji. 

Jeden program i pustka mu przeciwsta- 

włona tej dyskusji dać nie może. 

Socjaliści byli przeciwnikami  konst. 

17 marca 1921 r. w chwili jej uchwała- 

mia. Teraz są jej obrońcami, ale bez 

„podniesionej przyłbicy”, nie mogą prze- 

cież głoryfikować tego, co tak wyraźnie 

potępiali. Endecy  spłodzili ten twór 

bez kości zwany polską | konstytucją. 
Ależ od 1921 r. ileż przeżyliśmy wcieleń 

ideałów nacjonalistycznych, do których 

oczy się endexów śmiały, a które tak ab- 

solutnie nsc wspólnego z ustawą 17 

marca, w treści swej mie miały. Oczy 

endeków śmiały się do marszów ią czar- 

10, ma brunatno, do „Giovinezzy“ para- 

grafów aryjskich. — To wszystko bar- 

dziej efektowne, niż ta, złą polszczyz- 
ną pisana ustawa. A jednak i endecy 

także jej teraz bronić muszą. Rzecz oczy- 

wista, że dó ataku nikt gustu, ani ocha- 

ty niema. 
Dwa artykuly w „Gaz. Warsz.* O 

tezach p. Cara stoją na całkiemt mizkim 

poziomie. Ot tak! komuś połecono je 

mapisač, kto bez „ubóstwa myśli", 

bez „wstecznictwa” artykułu napisać nie 

potrafi Nie starano się nawet przystąpić 
da inteligetniejszego ataku. 

A no cóż, mowa konstytucja może być 

uchraałona i bez dyskusji. Tem lepiej. 
R w x 

' Partamentarzyści. Oczywiście można 

bardzo wiele powiedzieć na obronę par- 

"ameptay emu „dów _ padarentarnych. 
Oczywiście obrona taka nie powinna 
wychodzić ani od socjałistów, których 
źródła śdeowe bądźcobądź tkwią w dy- 
ktaturze proletarjatu, ani od  endeków, 
przejętych trudną do normatywnego za- 

fiksawania filozofją wyczynów „ducha 

narodowego". Ale parlamentaryzm —- 

ten wiełki Luma-Patk powstających i 

upadających rządów, to naprawdę Czasa- 

mi płodozmian ludzi, pomysłów, progra- 
mów, inteligencyj. Zmiany ministrów 
nie mszczyły czasami tego, co było, ale 

dawały rzeczy mowe. Ałe dla prawi- 
dłowego funkcjonowania tego systemu 

trzeba, aby ten walec, na którym w końcu 
końców cały ten systesn się obraca, dzia- 
łał rozumnie, trzeba, aby ręka wyborcy 

opuszczała biuletyn wyborczy świado- 
mie. Tak było w Angljii dlatego mimo 
ostatniej komedji Shawa, w której zna- 

komity pisarz opowiada się przeciw par- 

łamentaryzmowi także we własnym kra 
ju, — system parlamentarny działa w 

Anglit prawidłowo. „Ale w krajach kon- 

tynentu Europy po nagłych przejściach 

na głosowanie powszechne, ta siła, która 

regułować powinna system parlamentar- 
my, ter podstawowy wałec, o którym 

mówiliśmy, zaczął robić wrażenie, jakby 

był zaprzężony w ponoszącego konia i 
puszczony bez Jejc, bez furmaną. | sy- 

stem ten zbankrutował wszędzie... wszę- 

dzie. 
Jedyną możliwością utrzymania par- 

lamentaryzmu 'w Polsce byłaby taka re- 
torma, albo raczej taki cud, któryby spra 
wi, że nasze miłjony wyborców, idące 

składać kartki do” umny, posiadały tę 
świadomość spraw publicznych i ten 
sam pozłom patrjotyzmu, który posłada- 

ją masy angiełskie. Ale pod tym wzglę- 
dem można nasz naród porównywać Z 
Angłikami tylko na wieczorkach obcho- 
dowych nigdy zaś w dyskusji poważnej. 

' To też za jednych konsekwentnyci 
obrońców parlamentaryzmu, jedynie lo- 
gicznych, ttważam nie endeków, nie so- 
cjałistów, lecz ludzi, którzy powiadają: 

najważniejszą reformą w konstytucji by- 
łaby reforma prawa wyborczego do par- 
lamentu, przeprowadzoną w ten sposób, 
aby umożliwiła. funkcjonowanie rządów 
parlamentarnych. 

7 * © & 

Wśród głosów 0 mowej konstytucji, 
spotykam także głosy żydowskie. Jeden 
z nich uderzył mnie swoim kunsztem dy- 

płomatycznym znamionującym Szerokość 
gestu i dojrzałość sądu. . 

„„„Bowiedzmy byłby możliwy ikom- 
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promis* — pisze ten żydowski publicy- 

sta( gdyby nowa konstytucja wprowa- 

dziła jeden okręg wyborczy obejmujący 

całe państwo). 

...yPowiedzmy”, że się bez tego obej- 
dzie. jeden okręg wyborczy, obejmujący 

całe państwo byłby coprawda wygodny 

dla ludności żydowskiej (przeniknęliśmy 

tę tajemnicę, którą żydowski publicysta 

starał się ukryć w niedbale rzuconym 

kompromisie) ale ; bez tego się obej- 

dzie. Stosunki polsko-żydowskie upra- 

szcza bardzo powołanie się na Wiedeń. 
Tam rządzi skrajnie antysemicki rząd 

PARYŻ. PAT. W sobotę wieczór w 
pobliżu Paryża koło stacji Lagny, wyda- 
rzyła się tragiczna katastrofa kolejowa, 
ktora o ile chodzi o liczbę oiiar, jest po- 
prostu bez precedensu w historji kolej- 
mctwa. 

Pociąg pośpieszny Paryż — Strzs- 
burg, idący z szybkością 100 klm. na go- 
dzinę, zderzył się z ekspressem Paryż — 
Nancy. Skutki katastroiy były tragiczne. 
Uba pociągi zostały caikowicie zdruzgo- 

Redakcja rękopisów młezamówionych mie zwraca, Afministrus 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń cn do rozmieszczenia wgłoszać. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
MARANOWICZH -—- si. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — uli Zamkowa 14 Księg. W, Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
MORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”, 
KLECK —- Skiep „jedność”. 
LIDA — ui, 5uwaiska 13 — S. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol „Ruch”, 
WOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch 

NIESWIEŻ — ui. Ratuszówa — Księgarnia Jażwińskdego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
Ń.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy ua stronie Z-cj | B-zj gr. 40. Ža 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowe miłunetr 00 gr. W numeracz święłącznych 
zsgrawiczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia 

to do miejeca. Terminy druku mogą być 

niewytłumaczona — po katastrolie znaleziono 

sygnały zamknięte. 

POMOC OFIAROM. 

Pomoc ofiarom katastrofy była niezmiernie 

utrudniona z powodu silnego mrozu, wyjątkowo 
ciemnej nocy i gęstej mgły, która nie pozwała- 
ła na szybką orjentację. 

Natychmiast po otrzymaniu wiadomości o 

wypadku, na miejsce katastrofy udał się minis- 
ter robót publicznych Paganon, prefekt Meaux 
p. Caboit, w towarzystwie inżynierów Pellarin 

  

Dolfussa. Filozofja antyżydowska chrze- 

ścijańsko-społecziiych jest taka  sa- 

ma jak naszej endecji, a tradycje i 

praktyki antysemiokie nie mniejsze, lecz 

większe. | mimo tego jaskrawego anty- 

semityzinu żydzi z „całych. sił popierają 

Dołfussa i jego  chrześcijańisko-narodo- 

wych i jego katolicyzm. Chowają się 

za sutamną jezuitów. Nie są to czasy, 

aby w takiej sprawie, jak konstytucja 

Polski było odpowiednie wyjeżdżanie z 

„powiedzmy i z propozycjami „kom- 

promisu''. 

W prasie żydowskiej panuje gwałtow 

ne oburzenie z powodu „rycerskich* za- 

sad nowej elity. Tak, tak, ...ciągle to sa- 

mo, w myśl mojej teorji, dziełą się dzieje 

naszej cywilizacji na rycerskie i mie- 

szczańskie, militarne i kupieckie, na psy 

chołogję miecza i złota. jedno z pism 

żydowskich powołuje się nawet na 

wiersz Kryłowa: „bieda kol pirogi nacz- 

ńiot pieczi sapożmik, a sapogi taczat“ 

pirożnik'. Nie panowie, to demagogja! 

*Krzyż Niepodległości, który supremuje li- 

czebnie w elicie, to nie fachowi wojskowi 

i wogóle nie wojskowi nawet. To lu- 

dzie, którzy gdy nie byto Polski nara- 

żałi się dla niej. Oto w Wilnie, w jed- 

mem gimnazjum w 1913 roku w klasie 

drugiej zdarzył się raptem wypadek tego 
rodzaju, że chłopak — żydek zgłosił się 

na lekcje języka połskiego. Zrobiło to 

dziwne wrażenie, dyrektor odniósł się do 

kuratorjum, a kuratorjum nie pozwoliło. 

Ojciec tego żydka umarł przed kiłkoma 
dniami. Kto wie, może zważywszy na 

bezprzykładność tego gestu, należało 
go wprowadzić pomiędzy wyborców Se- 
natu. 

* 

Śledzę pilnie za tem, co się dzieje w 

Niemczech, we Włoszech, w Bolszewji i 

to śledzenie zmusza mnie do łiczenia się 

ż głosami młodzieży. Nie jesteśmy jed- 
nak ani w Bolszewji, ani w Niemczech, 
ani we Włoszech i dlatego ani my mło- 
dzieży zbyt serjo nie bierzemy, ani też, 

co gorsza, ona sama siebie i swoich po- 

glądów na serjo nie bierze. Zrazu Le- 

gion Młodych odniósł się wrogo do no- 
wych zasad konstytucji, Terąz jak wi- 

dać z Nr. „Państwa Pracy* z 17-go 

grudnia, zmienia front i jak wazeliną 
smaruje sobie ten zakręt demagogią. 
„Konserwatyści byli przeciwni temu pro- 

jektowi — rzecz jasna konserwatyści 
orderów „Virtuti Mikitani* nie posiadają”. 

Co do pierwszej części tego zdania, to 
czytajcie „Słowo”, co do drugiej części, 

to Hczba kawalerów „Virtuti Militari“ 
wśród ziemiaństwa kresowego zdolnego 
w 1919 roku do noszenia broni, wynosi 
zapewne jakieś 2 lub 4 proc. albo 

więcej, a wśród niektórych innych kłas 

społecznych, powiedzmy ludu włościań- 
skiego Małopolski wynosi napewno  ja- 
kieś 0,00001 procentu. To nieprawda, 

szanowni panowie, aby od  myśłenia 
bołała głowa. Radziłbym raz spróbo- 
wać, a nie każdy swój zwrot na pięcie 
pokrywać wybuchem demagogji. Cat. 

Wielkie represje i „czystka” na Białorusi 
MOSKWA. PAT. — W wyniku prze- 

prowadzonej czystki partyjnej na Biało- 

rusi wydalono z partji blizko 10.000 człon 
ków na ogólną liczbę przeszło 50.000. 
Wedle oficjalnego komunikatu, wielką 
ilość członków partji wydalono pod zarzui 

tem nacjonalizmu wielkorosyjskiego, bia- 
łoruskiego, bądź żydowskiego. Nacjosa- 

tane; z niektórych wagonów pozostało i Goudin, oraz urzędników preiektury. Sprowa- 
tylko kłębowisko żelastwa. Liczba oOśiar dzona ambułanse ze 12 Simo parys- 
według pierwszych obliczeń wynosi Kil- kich i okolicznych. Właściciele au uży- 
kaset osób, w tem 165 zabitych i 300 czyli ich do przewożenia rannych. Ratunek od- 
rannych. bywał się przy świetle latarń i pochodni, liczba 

wu osób ciężko rannych pozostawiono "Ydobywanych z pod gruzu trupów i raanych 
w miejscowym szpitalu w Lagny, pozo- "75% z każdą minutą, | 
stałych przewieziono do szpitali pary- NA MIEJSCU KATASTROFY. 

skich. Na miejscu katastrofy jeden olbrzymi po- 
ciag: to ekspres sztrasburski, Ekspres Paryż— 
Nancy znikł pod nim zupełnie, rozpłaszczony, 
zudeptany i pogruchotany. Prawie wszyscy jego 

pasażerowie padli ofiarą; w pociągu nr. 35 n- 

PRZEBIEG KATASTROFY. 

Pociąg nr. 55, który padł ofiarą katastrofy, 
powinien był wyruszyć z dworca Zachodniego 

(Gare o — a w ada pięć legła obrażeniom tylko niewielka ilość podróż- 

a S on Di AB IE MASZYNISTY I PALACZA. także ekspres „Paryž—Strasburg“ nr. 35, ktė- ARESZT OWANI : 
rego odejście miało nastąpić o g. 18,15. Oba  Maszynista i palacz pociągu nr. 35 zostali a- 
pociągi odeszły więc prawie jednocześnie. Na resztowani w niedzielę rano z połecenia sędzie- 
25-tym kilometrze około godz. 20-tej, m. 55 go Reboul. Maszynista, Lucien Daubigny ma. 
musiał się zatrzymać, gdyż tor zajęty był przez jat 46, żonę i troje dzieci; ma za sobą 22 lata 
pociąg podmiejski. Tymczasem 

nadjeżdżał wiaśnie z szybkością 110 km. na go- żadnego wypadku. Pałacz, Henri Charpentier, 
dzinę, wpadł na wyprzedzający go pociąg i ma łat 31, pracuje od lat 9 w temże towarzyst- 
zdruzgotał go zupełnie. Maszynista i palacz po- wie kołejowem i cieszy się zaufaniem swych 
ciągu nr. 35 utrzymują, iż sygnały nie były szefów. Mieszkają obaj w Paryżu, Odprowadzo- 
„Zamkniete“, tzn. wskazywały na tor wolny, nic no ich do więzienia w Meaux. W południe zo- 

więc nie pozwalało przypuszczać, iż na drodze stali przesłuchani na miejscu wypadku przez 
stoi zatrzymany pociąg. Tymczasem — rzecz prokuratora republiki. 

Pryjacd Pan Warrzałła do Wilia 
W dniu wczorajszym 27 b.m. pocią- ppłk. Błocki, dalej kurator okr. szkoln. 

giem osobowym © godz. 18.40 z Warsza owski, naczelnik wojewódzkiego 
wy przybył do Wilna p. Marszałek józef wydziału bezpieczeństwa Żmigrodzki, sta 
Piłsudski. Panu Marszałkowi tow. rosta Kowalski, kierownik sekre- 
płk. dr. Woyczyński oraz adjutant. tarjatu woj. BBWR Dobosz i inni. 

Na dworcu powitali p. Marszałka Pan Marszałek zatrzymał się przez 
Piłsudskiego: p. wojewoda wileński Ja- chwnuę w sali recepcyjnej dworca, gdzie 
szczołt, rektor USB. p. min. Staniewicz, rozmawiał z przybyłemi na jego powita- 
prezydent miasta dr. Maleszewski, dyr. nie osobami, poczem w towarzystwie p. 
kołei inż. Falkowski, szereg wyższych wojewody odjechał samochodem do Pa- 
wojskowych, m. in. płk. dypl. Kowalski, łacu Reprezentacyjnego. 
płk. Kruk-Szuster, ppłk. dypl. Wenda, 

Aktywność polityki sowieckiej 
Próby porozumienia obronnego z Ameryką 

MOSKWA PAT. — W moskiewskich ko- lina, w prywatnem mieszkaniu Woroszyłowa—- 
łach dypłomatycznych i prasowych krążą upor- jest to pierwszy wypadek rozmowy Stalina + 
czywe pogłoski o zaproponowaniu przez Sowie- dypłomatą zagranicznym. 
ty Stanom Zjednoczonym zawarcia porozumie- Moskiewskie koła odnoszą 
nia politycznego i wojskowego o charakterze się dość le do możliwości zrealizowa- 
obronnym. Pogłoski te znajdują częściowe po- nia tego porozumienia. Z drugiej jednak strony 
twierdzenie w ujawnieniu ukrywanegó aż do twierdzą, że należy się liczyć z osobistym 
dnia dzisiejszego faktu kilkugodzinnej konieren- wpływem prezydenta Roosevelta i  rosnącem 
cji między ambasadorem Stanów Zjedn, A. P. znaczeniem amerykańskich kół wojskowych, któ 

Bullittem a Stalinem j Woroszyłowem w prze- re do idei wspomnianego porozumienia mają 
dedniu odjazdu ambasadora Bullittą z Moskwy. się odnosić życzliwie. 

to miało się odbyć z inicjatywy Sta- NL 0 

Pogłoski © nowym sojuszu 
francusko-sowieckim : 

BERLIN PAT. — „Vossische Ztg.“ donosi drowi sowieckiemu Dowgalewskiemu, Pozatem 
z Rygł, że według krążących tam pogłosek Fran Francja miała zainteresować tą sprawą swych 

cja zaproponować miała przed dwoma tygodnia- sojuszników, przedewszystkiem Polskę. : 
mi Rosji Sowieckiej zawarcie sojuszu obronne- „Vossische Ztg.* z zaniepokojeniem za- 
go, na mocy którego oba państwa zobowiazały- znacza, że Moskwa dotychczas nie odrzuciła 
by się w razie zaatakowania jednego z nich propozycyj francuskich. Dziennik sugeruje, iż 

przez trzecie mocarstwo, do zajęcia stanowiska sojusz taki mógłby być zwrócony przeciwko 

  

  

  

  

Zemordowarie prymasa kat.-ormieńskiego 
LONDYN PAT. — Z Nowego Yorku otrzy- m, który wypełniał kościół, wybiegło nagie 4 

mano tu wiadomość o morderstwie, którego 0- osobników, którzy z. wielkiemi nożami rzeźnic- 
fiarą padł w noc wigilijną prymas kościoła ka- kiemi rzuci się na ubranego w szaty liturgczne 
tolicko-ormiańskiego w Ameryce, arcybiskup arcybiskupa i zasztyletowali go. Wszystkich 4 

napastników zatrzymano. Są to Ormianie. jako 
powód morderstwa podali oni, że będąc nacjo- 
nalistami ormiańskimi, uważali działałność arcy- 
biskupa Turyana, który opowiedział się za s0- 
wiecką republiką ormiańską, za zgubną dla inte- 
resów niepodległej Armenii. Arcybiskup Tu- 
ryan przybył z Armenji do Ameryki już 
wprowadzeniu regime'u sowieckiego i był przez : Ę część emigracji ormiańskiej w Ameryce usilnie hstom białoruskim zarzucano pozatem zwałczany jako Zwolennk sowieckiej polityki 

przeciwdziałanie kolektywizacji | rolni- narodowościowej. 
R e Mińsku na ogólną liczbę — NAJWIĘKSZE POKŁADY ZŁOTA 

103 komunistow, wydalono z  partįi MOSKWA, PAT, — W dolinie 126ki Ol- 
1185 ludzi, 867 zdegradowano do stopnia doj (dopływ Amuru) odkryto największe na 
kandydatów, zaś 540 — do stopnia sym- świecie dotychczas znane pokłady złota. Od- 

kryta żyła złota ma mieć grubości 12 metrów. 
patyków. || Nawoodkryte: pokłady oceniane" są jako więk- 

sze od słynnych złóż złota w Kalifornji. 

Turyan. 

Gdy w czasie nabożeństwa wigilijnego arcy 

biskup Turyan szedł z procesją do ołtarza, z tłu 

    

DRUJA — Kowūia, 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ci. Wūefska 15 T. Gurwicz 

PINSK — księgarnia Połska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 
SŁONIM — Ktięgzrnia J. Ryppa uł Mickiewicza 14, 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIARY .— M, Lewin — Bwro gazetowe ul. 3 Maja 4 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czay, 
WOŁOŻYN -—- Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kłosk Księg. Kol „Ruch“. 

tekstem 15 gr. Komunkaiy Graz 
oraz z prowincji o 25 proc „drożej, 

Asų ia Lee abp 
A raių dam Gm dostarczenie u-ru dowodowego 20 gr. przez zmieniane dowołnia. 

WORKA PO EESEPZCOWĄCIAOECZYNE TROEZZEEKOZKIEY BORDO W 

Mictywała w dziejach katastrofa kolejowa pod Paryiem 
219 zabitych, przeszłe 300 rannych. — Żałoba w całej Francji 

ŚLEDZTWO. "EKSPORTACJA ZWŁOK Z DWORCA. 
Ekspert oświadczył, iż nowe automatyczne PARYŻ PAT. —W środę rano odbyła sie 

sygnały elektryczne nie mogły spowodować wy uroczysta ceremonja wyprowadzenia zwłok o- 
panu, gdyż zamykają się one gdy fiar katastrofy kołejowej pod Lagny z sali dwor- 

brak prądu, a to tylko właśnie mogio mieć miej. ca wschodniego, zamienionej na kaplicę. W ce- 
sce, o ileby się coś zepsuło. Zatem sygnały, remonji wziął udział prezydent republiki Lebrun, 
teoretycznie biorąc, nie mogły być otwarte. _ premjer Chautemps, członkowie rządu, szereg 

Colombel, maszynista pociągu Paryż — posłów i senatorów, przedstawiciełe organizacyj 
Nancy, twierdzi, iż znałazł zamknięte sygnały; społecznych, syndykatów i organizacyj koleja- 

przed nim stał pociąg podmiejski. Upewniwszy rzy. — Przed wyprowadzeniem przemów pre- 
się, iż za nim niema pociągu, ruszył naprzód zes rady administracyjnej towarzystwa kolejo- 

z całą ostrożnością. Wówczas ekspres sztras-. wego, poczem wygłosił przemówienie minister 
burski wpadł nań od tyłu. Po wypadku znale- robót publicznych Paganon, składając hold i- 

nr. 35, który służby w kolejach zachodnich i nigdy nie miał. 

ziono sygnały również zamknięte, © 
Maszynista Daubigny zapewnia, że zarówno 

on, jak i pałacz, widzieli otwarte sygnały. je- 

116, a tylko 95 km. na godzinę. Gdy zobaczył 

tylne, czerwone światła pociągu z Nancy, na- 
tychmiast zahamowali, lecz było już zapóźno. 

— Pracuję już 20 łat — mówi maszynista 
— i znam linię dobrze. jestem pewny, że syg- 
nały były otwarte. jak to wytłumaczyć, nie 
wiem. Chyba tak, że sygnały są automatyczne; 
pociąg sam wprawia je w ruch. Gdy przejeż- 

dża, zarrykają się, potem otwierają się znowu. 
Dawniej rodzaj „widełek* umieszczał dwie pe- 

tardy na szynach gdy sygnał się zamykał; przy 
obecnym systemie jest jeden nabój. Wybuchnął 

on dopiero, gdy mój ostatni wagon nadjechał. 
Świadkowie potwierdzili zeznania maszyni- 

sty. — W Paryżu i w całej Francji wiadomość 
6 katastrofie wywołała wstrząsające wrażenie. 

Rząd francuski otrzymał za pośrednictwem 
ambasadorów i charges d'affaires wyrazy współ 
czucia Ojca Świętego oraz od rządów belgij- 

skiego, ni iego, wi , oraz Stanów Ž niemieckiego, włoskiego, 

POGRZEB OFIAR, 

„Dnia 26 bm. po południu w ministerstwie 
robót publicznych odbyła się konierencja z u- 
działem podsekretarza stanu w prezydjum rady 
ministrów oraz szeregu wyższ; ych urzędników 

ministerstwa robót publicznych, jak i dyrekcji duianii 

kolei wschodniej, poświęcona sprawie pogrzebu, 
jaki rząd zamierza wyprawić ofiarom katastrofy 
w Lagny. Pogrzeb odbyć sę ma jutro o godz. 
9,45 w obecności rodzin ofiar, jak i delegatów 
rządu i instytucyj. 

PRZYCZYNY KATASTROFY 

PARYŻ PAT. Dotychczas nie zdoła- 
no ustalić przyczyny katastrofy kolejo- 
wej pod Lagny. Według prawdopodobień 

stwa, katastroia nastąpiła z powodu gę- 
stej mgły, jaka wówczas panowała i 
wskutek której służba kolejowa nie spo- 
strzegła sygnału. 

Ustalono, że wśród ofiar katastroty 
są Połacy Józef i Teoiila Mysiowscy. 

STRASZLIWE ŻNIWO KATASTROFY 
PARYŻ. PAT. — Okres świąteczny 

upłynął w Paryżu i całej Francji pod 
znakiem żałoby z powodu katastrofy ko- 
lejowej w Łagny, która pociągnęła za so- 
bą zgėorą 500 Omar, w czem 217 osób za- 
biycn i  przeszio 300 rannych. Katastro- 
ia wydarzyła się w wigiiję około północy 
pod stacją Lagny, gazie na zatrzymany 
pod sygnałem pociąg osobowy wpadł ca- 
łym rozpędem idący za nim z szybkością 
105 klm. na godzinę pociąg kurjerski. 
Kilka wagonów zostało rozbitych do- 
szczętnie. Akcję ratunkową  utrudniaia 
niezwykle gęsta mgła. Ratunek zorgani- 
zowała ludność z pobliskich miasteczek. 
W ciągu e dni pracowano nad wydo- 
byciem zabitych. Rannych prze- 
wożono w niezwykie trudnych  waruńn- 
kach do szpitali w Lagny i Paryżu. | 

Na dworcu wschodnim w Paryżu w 
sali przekształconej na kaplicę żałobną u- 
nueszczono zwłoki zabitych, wsród któ- 
rych znajduje się duża uczba osób, któ- 
rych tożsamości do dnia dzisiejszego nie 
zdałano ustalić, - Zarówno na miejscu ka- 
tastrofy, jak i ma dworcu wschodnim w 
Paryzu, rozgrywały się wstrząsające sce- 
ny, gdy krewni rozpoznawali ciała zabi- 

h. 
Da kaplicy żałobnej przybył . kardy- 

mał Verdier, ażeby odprawić modły za 
dusze tragicznie zmarłych. Hołd: zmarłym 
oddały władze państwowe z członkami: 
rządu na czele. Osobiście przybył rów- 

brun. Wśrod zabitych są dwaj deputo- 
wani Schleiter i Rołin. Na liście zabi- 
tych znajdują się dwa polskie nazwiska 
Wojciecha Scigalskiego — murarza z 
Glane i Steianji Zielińskiej z. Paryża. 

Prezydent republiki Łebrun i rząd 
po otrzymali liczne kondolencje od szefów 

państw, od rządów i przedstawicieli dy- 
plomatycznych. Pogrzeb ofiar katastro- 
jy odbył się w Paryżu w środę rano. 
w ceremonji żałobnej wezmą udział pre- 
zydent Lebrun i członkowie rządu. 

, ZGON DWU OFIAR KATASTROFY 

PARYŻ. PAT. W dniu 27 b.m. rano 
w szpitału w Lagny zmarły dalsze dwie 
osoby na. skutek ran, odniesionych w cza 
sie tragicznej katastrofy. 

mieniem rządu pamięci zmarłych. Rząd przepro: 
wadzi najdokładniejsze dochodzenia, celem u- 
stalenia przyczyn katastrofy, jak i zapobieżenia 
podobirym katastrofom na przyszłość. Wobec 
tej wielkiej tragedji, naród francuski żąda, by cała wiedza 1 technika francuska została odziana 
dła zapewnienia bezpieczeństwa życia łudzkie- 
go, Sygnalizacja, materjał techniczny, tory — 
muszą zostać ulepszone i doprowadzone do sta- 

nu doskonałego. Jedyna oszczędność, jaką bę- 
dziemy mieli na celu — zakończył Pagaaon_- 
to oszczędzanie życia ludzkiego. 
SERORIENREYEJ: KERR TEPTOJTIAC 

TELEGRAMY 
PANI MARSZAŁKOWĄ PIŁSUDSKA 

W KRYNICY : 
KRYNICA PAT. — Dziś przybyła de 
*y pami marszałkowa Piłsudska z cór- 
oraz małżonka wojewody warszawskie- 

ge pani Twardo. Do Krynicy przybył również 
p. minister spraw wownętrznych Pierueki. 

  

Kry. 

karai, 

  

KRWAWE MORDERSTWO NA 
POGRANICZU 

CZĘSTOCHOWA. PAT. — Przed kilka i па Ssamėm pograniczu polsko-niemiax kiem, na polach pod wsią Rh ad ziono pod grubą. warstwą Śniegu zwłoki 23-let niego mies ea tej wsi Mereyka Iekowicza handlarza zawodu. Zwłoki nosiły znaki gwał twwnej śmierci. 3 е 
Sprawcą zabójstwa okazał się zawodowy pezemytnik, mieszkaniec wsi Przystajń Adam Radlak, który we środę wieczorem wywabił Ilekowicza z. mieszkania pod pretekstem trsn- zakcji handlowej i wyprowadziwszy go w pa- ie, rozbił mu głowę belką, a następnie dobił 

kilku ciosami noża. Radlak zrabował zabite- mu 160 złotych. Dokonawszy krwawej zbrod- 
ni, Radlak w celu stworzenia sobie alibi udał się do sąsiedniej wsi, na. odbyw. się tam wy- kład na kursach dokształeających. Po uresz- 
towaniu, zbrodniarz przyznał się do popełnie- ui morderstwa. 3 

   

DWIE KATASTROFY GÓRNICZE. 
DĄBROWA GÓRNICZA. PAT. — W św 

dę rano p jednym z filarów kopalni „Kazi- mierz'* oberwały się masy węgł. jąc dwóch górników Witka i "darbai 
W szczęto natyclimiast hkcję ratunkową, w 
której wyniku w godzinach popołudniowych 
wydobyto zwłoki Witka. Prace nad wydoby- 
ciem „drugiego zasypanego górnika do późne- 
go wieczoru nie dały rezultatu. Jest mała na- 
dzieja znalezienia go żywym. 

KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — Na ko- 
poj „Hildebrandt'** w Nowej Wsi oberwa- 
y się że stropu masy węgla, przysypując gór > 5 „ Babiak przewieziony do szpita- 

zmarł. 

MORDERSTWO POD LUBLINEM 
2 LUBLIN. PAT. — W czasie- ubiegtych 

świąt w kołonji Franciszkach pod Lublinem 
wydarzył się wypadek morderstwa w nżozwy: 
kłych okolicznościach. W czasie kołendowa- nia przybyli przed dom jednego z mieszkań- 
ców kolonji Władysława Mierzwy chłopcy w 
wieku od 12 — 16. Po odśpiewanin kolend chłopcy oczekiwali datku. T A 

W tejże chwili wybiegł z dómu  gospo- 
darz z rewołwerem i począł strzelać do nich, 
zabijając Kazimierza Grendziera. — КИКа - 
nych chłopeów zostało poranionych. Zbrodnia 
rza aresztowano i osadzono: w więzieniu  w' 
Lublinie. : D Alių e 

WIZYTA KRÓLA JUGOSŁOWIAŃSKIEGO 
W PARYŻU | 

   

: mie ВЕ 

PARYŽ. PAT. — Prasa гаромйма ой 
cjalną wizytę w Paryżu króla jugosłowiańskie 
go Aleksandra i królowej Marji. Zaproszo- 
ny również został oficjalnie król rumuński 

Wizyta pary królewskiej Jugosławii. 
nastąpi w pierwszej połowie stycznia, po za- 
kończeniu obrad Małej Ententy, której Kon. 
fereneja rozpocznie się w Zagrzebia 8 stycz: 
nia roku przyszłego. Data wizyty króla rn- 
muńskiego nie jest jeszeze ustalona. . : 

ZGON ŁUNACZARSKIEGO 

MOSKWA. PAT. — Donoszą z Mentony, 
że zmuirł tam po dłuższej chorobie na jos | 
sklerozę w wieku lat 68 jeden z najstarszych 
bolszewików Anatol Łunaczarskij, były komi- 
sarz ludowy oświaty, 2 ostatnio poseł Związku 
Sowieckiego w Hiszpanji. Z powodu о 
by Łunaczarskij do Madrytu jednak "nie 
jechał i listów uwierzytelniających mie zło- 
żył. Po spaleniu zwłok, prochy: zmarłego ma- 
ja być przewieziene do Moskwy. — s  



SILVA RERUM 
PROJEKT PROGRAMU NAUKI JĘZYKA 

POLSKIEGO W GIMNAZJACH. 

Przegląd Pedagogiczny (37 — 38) omawia 

projekt nowego programu nauczania jęz. pol- 

skiego w gimnazjach. Ponieważ zreformowa- 
ue gimnazjum będzie miało tylko cztery klasy, 
przeto program nauki języka pol. ulegnie cał- 

kowitej zmianie. To, co się przerabiało w kla- 
sach niższych gimnazjum, wezmą na siebie 
szkoły powszechne, ale kursu wyższego nie 
można przekazać liceom ze. względu na ich 
specjalny charakter. Powstała konieczność 

skondensowania programu; wskutek czego — 

część materjału: została całkiem odrzucona. To 

wywołuje słuszne zastrzeżenia ze strony polo- 

nistów. 
Program, określając ogólne cele nauoza- 

nia języka polskiego w gimnazjach, mówi o 

tem, że 
Skarby wielkich czynów, myśli i uczuć, 

ukryte w dziełach literatury dawnej i współ- 

czesnej, winny się przyczynić do wzbogacenia 

i pogłębienia w duszach młodzieży między in- 
nemi także uczuć narodowo państwowych oraz 

do wychowania jednostek silnych, rozumieją- 

cych swe obowiązki obywatelskie i zdolnych 

do podjęcia trudów dla dobra Państwa. 

Mocno więc podkreśla się znaczenie wy- 

chowaweze literatury połskiej. To jest założe- 

nie całkiem słuszne. Ale czy słuszne jest przy 

takim programie usunięcie... Sienkiewicza! — 

"Tak: trylogji Sienkiewicza !... 

Przy takiem określeniu celów nanki języ- HENIEK 

ka polskiego dziwić musi niepomiernie pomi- 

miecie „Trylogji'' Sienkiewicza w spisie dzieł, 
które uczniowie obowązkowo mają poznać czy 
to w całości, czy choćby w wyjątkach. Gimnaz 

jum nie będzie się tu mogło oprzeć o szkołę 
powszechną, bo tam',„Trylogję'' ma się czytać 
w wyjątkach uopiero w klasie 7, a młodzież 

ma wstępować do gimnazjum już po klasie 6. 
„. Jest też niezrozumiałe to opuszczenie z 

punktu widzenia państwowo - wychowawczych 

cełów nauczania języka polskiego. Poza „Kaza 

niami Sejmowemi''* Skargi niema chyba utwo- 

ru w literaturze polskiej, gazieby właśnie pań- 

stwowość polska była tak silnie poakreślona 

i przedstawiona, jak w „Trylogji''. To prze-- 

cież walki, bohaterstwa i ofiary dla Rzeczypo 
spolitej, dla Państwa Polskięgo. 

Nekonsekwencja rażąca. Ale nietylko Sien- 

kiewiez pada ofiarą konieczności skrócenia do- 

tychezasowego programu nauki jęz. pol. w gi- 

mnazjach: w jeszcze gorszej sytuacji znajdu- 

je się Krasiński. 
Zapytać też należy, czy uczeń, opuszcza- 

jacy gimnazjum, jako człowiek ze średniem wy 

kształceniem, nie ma znać przynajmniej naz- 

wiska Krasińskiego i bodaj jakiegoś przystęp- 

niejszego jego utworu w wyjątkach. Wszyscy 

uczniowie mają wiedzieć według projektu np. 

o wybitnych muzykach polskich, choć niejeden 

ich utworów ani ich muzycznej wartości nie 

zrozumie i nie oceni. Niechże więc przynaj- 
mniej wiedzą, że był Krasiński. 

Nowy program dąży do możliwie wszech- 
stronnego rozwoju umysłowego młodzieży, io 
też na literaturę kładzie się wielki nacisk, pod 

chodząc do niej z różnych stron: 
Na pierwszy plan wysuwa się w projek- 

cie postulat historyczności i systematyczno- 

ści, a spełnienie tego postulatu nie zawsze 
może odpowiadać psychice i zainteresowaniu 
uczniów, : ; 

Projekt nietylko w dostatecznym stopniu 
uwzględnia potrzeby życia praktycznego, 2 w 
szczególności gospodarczego, ale może z za 

wielką ich przewagą. Już od klasy III zau- 
ważyć można, jak projekt wysuwa coraz wię- 
cej obyczajową, towarzyską, społeczną, poli- 

tyczną i gospodarczą kulturę narodu. Waz- 
tość kształcącą tego materjału naukowego bę- 

dzie można jednak ocenić dopiero na podsta- 

wie wypisów, bo to wszystko źależy od do- 
boru odpowiednich utworów. Potrzeby życia 

praktycznego uwzględnione są głównie w ćwi- 
czeniach, w mówieniu i pisaniu, bo projekt 
wprowadza i podkreśla znaczenie dyskusyj, 
sprawozdań, odezw, przemówień i listów, 
właśnie ze względu na przygotowanie do pra- 
ktycznego życia. ' 

Tak szeroki program wymaga doskonałych 
podręczników, no i doskonałych nauczycieli. 
Rola polonisty w zreformowanem gimnazjum 
będzie jeszcze większa, niż obecnie, — obecnie 

zaś programy wysuwają polonistę na czoło pe- 

dagogów - wychowawców. 
Praca i nauczyciela i ucznia w zakresie 

nauki języka polskiego staje się coraz trudniej 
SZA; 

Jeżeli idzie o samą pracę w zakresie nau- 

    

  

Wręczenie odznaki honorowej 

„Prezes Rady Głównej LOPP. b. min. Al- 
fons Kiihn i prezes zarządu głównego LOPP 
gen. dyw. inż. Leon Berbecki wręczają Panu 

  

э L92P Prezydantowi R. P. 

Prezydentowi Rzeczypospolitej 
norową LOPP. 

odzmakę  ho- 

  

Tas lotu „Challenge“ 156 
WARSZAWA PAT. — Po wymianie odpo- 

wiedniej korespondencji z aeroklubami państw 

zainteresowanych i po bezpośredniem porozu- 

pnieniu się sekretarza gener. Aeroklubu Rze- 

czypospołitej z przedstawiciełami tych. aerokiu- 

bów, ustałono ostatecznie trasę lotu okrężnego 

chailenge w 1934 roku, Wiedzie ona na prze- 

strzeni 9.500 km. z Warszawy przez Królewiec 

Berlin, Kołonję, Brukselę, Paryż, Bordeaux, 
Pau, Madryt, Sewilię, Casablancę, Meknes, Sidi- 

Bel-Abbes, Ałger, Biskrę, Tunis, Palermo, Nea- 

  

А 

  

  

UWADZE PAŃ! 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

populama broszura 
„Odmłodzenie radykalne twarzy** 

Doktór HAURYŁKIEWICZOWEJ 

czania języka polskiego, to można śmiało po- 
wiedzieć, że praca ta jest najtrudniejsza, naj 
bardziej obciążająca i ucznia i nauczyciela 
ze wszystkich przedmiotów, 

Zwiększa to obarczenie fakt, że materjał 
ściśle literacki i kulturalny trzeba w nie- 
wiele mniejszych granicach przerobić z ucz- 
niami młodszymi w rozwoju umysłowym O 

całe dwa lata i to lata w tym rozwoju ważne. 
« Ażeby wobec tego obarczenia i tej ko- 

niecznej przedwczesności ńie chybić pod wzgię 
dem pedagogicznym, trzeba: 

L W programie, który stanie się obowią- 
zującym, zaznaczyć, na końcu uwagi do ca- 

łości programu, że w zakresie materjału, prze- 

znaczonego na poszczególne klasy, ńauczyciel 

nie może rozumieć określeń i wskazówek pro 
gramu jako nakazu wyczerpywania materjału 

w zakresie tematów, oznaczonych w progra- 
mie. х 

2. Tę miarę wyczerpywania materjału 

naukowego muszą dać nauczycielowi podręcz- 

  

    

niki, na które Ministerstwo sz czególniejszą 
musi zwrócić uwagę. 

Polonistów więc czekają nowe trudności, 
ale i —miejmy nadzieję! — nowe zwy: 1 
Dotychczasowe | „zwycięstwa“* były batdźo 
skromne: młodzież nie wynosiła z gimnazjum 
dostatecznej znajomości języka i literatury 
polskiej i niezawsze umiała porzadnie się wy- 
słowić. Oby w nowych gimnazjach było lepiej! 

Lector. 

Mowa KSIĄŻKA Makuszyńskiego 
Literaci, którzyby pisali tylko książki i z 

tego żyli, są w obecnych czasach w Polsce 
przynajmniej, wielką rzadkością. Trzeba długo 

się namyšlač i uważnie się rozglądać naooko 

łe, aby wymienić parę zaledwie nazwisk obok 
Ossendowskiego. 

Wiekszošė łączy pracę literacką z dziea- 
tnikarską i to nie w tem zuaczeniu, że swoje 

dzieła ogłasza najpierw w czasopismach, a do- 
piero później przedrukowuje je w formie ksią 

žki, — ale pisze wyłącznie z myślą o druko- 
waniu w czasopismach, — przeważnie w dzien 
nikach, a dopiero z szeregu feljetonów tworzy 
książki. 

Dawniej książka, w postaci długich sta- 
tecznych powieści, chwilowo gościła na łamach 
dzienników, — dziś płochy feljeton przedłuża 
swój żywot na kartach książki. 

+ Ale znowuż: zaledwie garstka pisarzy 

umie zaopiekować się tym feljetonem, nie do- 
puścić do zaginięcia w morzu drukowanej bibu 
ły gazetowej, dać mu odpowiednie otoczenie i 
odświeżyć, odmłodzić, a jednocześnie nadać mu 
wagi i powagi, wydając w formie książkowej. 
Byłoby, coprawda, istną klęską, gdyby wszy- 
sey autorzy, zasilający „odcinki** gazetowe, 
wydawali później książki, — ale z drugiej 
strony stwierdzić należy, iż może zbyt mała 

grupa pisarzy umie. należycie pisać feljetony 
i dobrze się niemi opiekować. 

- Żeleński (pod. tym względem mistrz 

nad mistrze!), Słonimski, Nowakowski, Maku- 

szyński.... Któż jeszeze?.. 
„Tegie to są pióra, — co tu gadać! — dow 

cip pierwszorzędny, no i pomysłowości nie 

brak!... tdyby, jak to wciąż się projektuje, 

  

miała . powstać wyższa uczelnia dla grafoma- 
nów, pragnących zdobyć uniwersyteckie paten 
ty na przyszłych Mickiewiczów i Słowackich, 

niezawodnie Boya - Żeleńskiego należałoby 
mianować profesorem, " wykładającym sztukę 
wynajdywania ciekawych i RR R 
łów dla książek!... | 

Zresztą i nietylko Boy zna tę takó) któ- 
ra nieraz decyduje o powodzicniu książki, — 
iinni wymienieni pisarze wykazują wielką 

pod tym względem pomysłowość 
+ Ot — chociażby taki tytuł: „Śpiewający 

djabeł:'!.. 

Dlaczego — djabeł? Dlaczego — Śpiewa- 
jący? A jeżeli i djabeł, i śpiewający, — to nie 
zawodnie książka zawiera w sobie coś ciekawe 
go, coś zabawnego, dowcipnego, niezwykłego !.. 
Tak będzie rozumował każdy czytelnik, jeżeli 
nawet nie dostrzeże odrazu nazwiska autora. 

Jeżeli zaś spojrzy nato uazwisko, nie bę- 
dzie nawet dociekał przyczyn, dla których pow 
stał tak dziwny i efektowny se, lecz wprost 

książkę kupi ..... 
Tak! Są obecnie takie niesamowite książ- 

ki, które bywają kupywane i rozkupywane. 

Zależy to przedewszystkiem, a bodaj wyłącz- 
nie, od nazwisk autorów. 

„Śpiewający djabeł'* należy właśnie do 
takich dziwnych książek, bo jego autorem jest 
Kornel Makuszyński !... 

Makuszyński... 
Leon Pomirowski w swej „Nowej lileratu 

rze w nowej Polsce'* mówi o nim: 
* „Makuszyński — i to trzeba silnie pod- 

kreślić! — był jednym z rzadkich przedstawi- 

oieli humoru w naszej prozie, Humor to dobro 

JEDNAK 

HERBATA 
„L KOPERNIKIEM“ | 

pol, Rzym, Rimini, Zagrzeb, Wiedeń, Brno, Pra- 

gę, Katowice, Lwów, Wilno — z powrotem do 

Warszawy. W stosunku do poprzednich propo- 

zycyj trasa powyższa różni się wprowadzeniem 

na terytorjum Belgji zamiast Liege Brukseli jako 

lotniska o przymusowym postoju. Termin za- 

wodów challenge'u ustalony został i zatwier- 

, dzony przez zjazd międzynarodowego związku 

łotniczego w Kairze na 28 VIII do 15 IX roku 
przyszłego. 

1 i 
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HAROŚ 

SŁOWO 

Przemówienie Ojca Świętego 
z okazji świąt Bożego Narodzenia 

W sobotę rano kardynałowie złożyli Ojcuogłosiło dekret z 1931 r. a odpowiedzialnym 
świętemu życzenia świąteczne, przyczem prze- 

mawiał dziekan Świętego Kolegjum kardynał 
Granito di belmonte, który wspomniał o po- 
ciechach duchowych. Roku Świętego i pod- 

kreślił zdumiewającą aktywność, oraz  nie- 
strudzoną działalność Ojca chrześcijaństwa, 
ujawnioną w wielkich cereinonjach jubileuszo 
wych i niezliczonych zatrudnieniach, zwią- 

zanych z kierownictwem Kościoła powszech- 
nego. Mowę swoją kardynał — dziekan za- 
kończyi wzruszającemi swą serdecznością Žy- 
czeniami dla Namiestnika Chrystusowego. 

Odpowiadając na te życzenia, Papież dał 

wyraz wdzięczności wobee Boga za to nie- 

zwykłe przyjęcie, z jakiem spotkało się w 
świecie całym Jego wezwanie do uczczenia 

Jubileuszu Odkupienia. Zaznaczywszy następ 
nie , że błędne było rozpowszechnione wszę- 
dzie przekonanie, iż wigilijne słowa papieskie 

będą miały charakter wielkiej, doniosłej mo- 
wy. Pius XI dodał, że nie wygłosi ani wie!- 

kiej, ani małej mowy, lecz tylko rodzinne 

przemówienie o dwu sprawach, które najbar- 

dziej zwracają na. siebie uwagę w tej chwili, 

tj. o sterylizacji i o ogólnem zamieszaniu w 

stosunkach światowych. 
W kwestji sterylizacji 

  

Święte Oficjum 

prefektem tej Kongregacji jest sam Papież. 

W roku 1930 Ojciec św. ogłosił encyklikę „Ca- 
sti connubii'*, tak rauośnie przyjętą przez 
cały świat. Te awa dokumenty wskazują 

wszystkim wiernym i wszystkim kapłanom, 
co należy sądzić o tem wstrętnem zarzadzeniu 
i jak pouczać o niem. 

Co się tyczy ogólnego powikłania stosun 
ków światowych, to Papież przypomniał sło- 

wa Napoleona, który zapytany, co jest naj- 
bardziej niezbędne do prowadzenia wojny, od- 
rzekł: pieniądze. Zapytany po raz drugi, po- 
wiedział: pieniądze. Nagabywany wreszcie po 

raz trzeci — dodał: pieniądze. 

Podobnie Papież wobec tych przeciwieństw, 
powikłań i próżnych wysiłków, by przywró- 
cić światu pokój, może powiedzieć: konieczna 
jest modlitwa, jeszcze raz modlitwa, zawsze 

modlitwa. Tak czyni zawsze Papież i ufa, 
žo tak czynią wszyscy wierni, okazując posłu- 

szeństwo nakazowi Zbawiciela, który powie- 

dział: „Oportet semper orare nunquam defi- 
cere'* (Należy zawsze modlić się, nigdy nie 
rozpaczać). Przemówienie swoje ojciec ŚW. Zar 
kończył udzieleniem błogosławieństwa apostol- 

skiego zebranym. 

Zgon Francesco Macia 
PARYŻ PAT. __ Według otrzymanych tu 

wiadomości, w niedzielę rano zmarł w Barcelo- 

nie prezydent republiki katalońskiej Francesco 

Macia. 

BARCELONA PAT. — Pogrzeb bohatera 

narodowego Katalonii płk. Macii przybrał roz- 

miary olbrzymiej manifestacji żałobnej. Pamięci 

zmarłego oddało hołd 300.000 osób. W uroczys- 

tości żałobnej wziął udział prezydent republiki 
hiszpańskiej i członkowie rządu. W kondukcie 

kroczyły niemal wszystkie stowarzyszenia kata- 
iońskie, wojsko, władze lokalne i korpus konsu- 

larny. Naliczono około 3.000 sztandarów. Po- 
chód żałobny przeszedł pod Łukiem Tiumial- 

mym i obok gmachu parlamentu katalońskiego. 

Zwłoki prezydenta złożono na nowym cmenta- 
rzu, w grobowcu budowanym z funduszów 

miasta. k 

Franciszek Macia, przywódca separatystów 

EIDOS SET ATIKA 

JEST 

IEP 
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Świda dla dzieci bezrobotnych 

  

W sali kinoteatru „Ton* w Mokotowie u- 
rządzona została przez XVI Komisarjat Policji 

Państw. gwiazdka dla dzieci bezrobotnych 
dżielnicy Mokotowskiej. Piękna to i mądra ini. 
cjatywa nie pozostanie z pewnością bez echa. 

Przyczyni się niewątpliwie do wytworzenia się 
wśród ludności przedmieść świadomości, że po- 

duszny, wypływający z umiejętności doweip- 
nych zestawień, nie z wyżyny filozoficznego 
dystansu, który jest owoęem opanowania dra- 
matycznej gry życia. Charakterystyczna cecha 
jego pr — kokieteryjny splot beztroskiej 
wesołości, seutymentalizmu i melancholji, prze 

ważnie dedukowany z obserwacji życia kochha 
nej braci malarskiej, jako też: z uciesznych 

wątpliwości na temat rzetelności natury kobie- 
сер еа $ 

Za to słówko „był* w pierwszem zdaniu 

oceny krytyka, miejmy nadzieję, nie pozosta- 
nie Makuszyński dłużny i będzie miał sposob- 
ność przekonać wszystkich, że trochę zawcze$- 
nie o nim mówić w czasie przeszłym, — ale 
ogólna charakterystyka pisarza jest trafna, 
szezególnie w podkreśleniu tak charakterys- 
tycznego dla Makuszyńskiego połączenia weso 
łości, — ; 
zadumą i rzewnym sentymentem. 

Tem Makuszyński zdobywa sobie czytel- 
ników, podbija serca. To mu pozwala ua za- 
przyjaźnienie się z czytelnikiem najbardziej 
może wymagającym, bo absolutnie nie znosza- 
cym blagi i pozy — z dzieckiem i żołnierzem!. 

Kto w roku 1920 obserwował żołnierzy, 
czytających „Piosnki žolnierskie““, kto sły- 
szał opinję młodocianych krytyków — czytel- 
ników „Skrzydlatego ehłopca'*, „Panny z mok 
rą głową'', „Koziołka - Matołka i w. in. — 
ten tylko może mieć pojęcie jak wielką rolę w 
piśmiennietwie polskiem doby obecnej odgry- 

wa Makuszyński. 
Nie wiem, kto ze współczesnych pisurzy 

polskich ma taką ilość czytelników, jak Maku- 
szyński, który dociera do tak różnorodnych 
warstw społeczeństwa. Rola więc wychowaw- 
czo - literacka Makuszyńskiego jest olbrzymia 
i pomimo niezwykły rozgłos pisarza i uzna- 

nie jakiem się cieszy (Nagroda Państwowa), 

  

pogodnej, beztroskiej — z łagodną: 

liejant nie jest tyłko bezdusznym  przedsta- 

wiciełem władzy, czuwającym nad utrzyma- 
niem porządku, ale także opiekunem -i przyja- 

ciełem ludzkości. 
Na zdjęciu dziatwa przy stołe 

obsługiwana przez policjantów. 

wigilijnym, 

— należycie nie ogarnięta przez krqtyków. 
Zresztą zawcześnie jest na to. 

Makuszyński może komuś się podobać, ale 
Makuszyński może komuś się podo- 

bać, czy nie podobać, ale każdy przy- 
znać będzie musiał, iż pisarz / zasłu- 
właśnie, — jako mistrz słowa. W obeenych 
ciężkich czasach literat polski, posługujący się 

nieskazitelną polszezyzną, jest.... no, nie moż- 
na powiedzieć, że — wyjątkiem ale znowuż nie 
jost tak bardzo pospolitem zjawiskiem !... 

Ale poco te wszystkie ogólne rozważania 
skoro można powiedzieć coś niecoś o konkret 

nej książce pisarza, którą jeszcze czuć farbą 

drukarską ?... 
„Śpiewający djabeł'* jest zręcznie zesta- 

wionym zbiorem feljetonów, drukowanych w 

różnych czasopismach. Skąd się wziął tak dzi- 
wny tytuł? Jest to tytuł pierwszego rozdziału, 
w którym się mówi o djable - rzeźbie we Flo- 

rencji... 

Książka stanowi barwną wiązankę tel jeto- 
nów, pełnych blasku, dzwięku i koloru, i jest 

podzielona na kilka większych rozdziałów. 
„O, sole mio** zawiera szkice z podróży 

włoskiej, „O czem się nie zapomina'* podaje 

wspomnienia literackie z niedawnej przeszłości 
„Czarno na białem w gazecie'* zdradza pewne 
tajemnice pracy dziennikarskiej 2 w „notat- 

kach, drukowanych petitem** pokazuje życie, 

jak w soczewce aparatu fotograficznego (w 

skrócie i dogóry nogami, ale niezwykle dokła- 

dnie), „Radjo, telefon i śpiew** — to — wiele 

ciekawych spostrzeżeń na temat współczesne- 

go życia, „Z niedoli brydżowych''... ach, tego 

niech brydżyści lepiej nie czytają, żeby nie 

zepsuć sobie humoru!.... — wreszcie, na zakoń 

czenie — „Bałtyk z lotu mewy.'* 

Dwadzieścia „kawałków: ', 

pierwszorzędnych „kawałów: !... 

    

ze: dwieście 

  

lonji. W służbie wojskowej osiągnął stopień puł 

kownika. Do chwili objęcia rządów przez Pri- 

mo de Riverę, a zwłaszcza do chwili klęski ma- 

rokańskiej, Macia należał jeszcze do oficerów 

wiernych krółowi Alfonsowi XIII, nie biorąc u- 

działu w życiu politycznem. Po klęsce marokań- 

skiej Macia wystąpił przeciwko Primo de Ri- 

verze i stanął na czele separatystów kataloń- 

skich, którzy utworzyli partię pod nazwą Ac- 

tion Catałana. W roku 1924 Macia opuścił Hisz- 
panię, uciekając przed prześladowaniami Primo 

de Rivery. Zamieszkał w Paryżu, skąd kierował 

ruchem separatystyczno-rewołucyjnym. 

W roku 1926 Macia zamierzał wywołać 

powstanie przeciwko rządowi madryckiemu, 

jednakże zamiar ten nie udał się. Macia został 

aresztowany na granicy francusko-hiszpańskiej. 
Po upadki: monarchji i powstaniu republiki hisz 
pańskiej Macia stanął na czele prokłamowanej 

w Barcelonie republiki katalońskiej. — 16 kwie- 

tnia 1931 r. utworzył pierwszy rząd kataloński. 

17-go kwietnia nastąpiło połączenie rządu ka- 

tałońskiego z rządem madryckim prezydenta 
Zamorry. 20 października 1932 roku odbyły się 
wybory do pierwszego parlamentu katalońskie- 

go. — Po wyborach tych płk. Macia został 
pierwszym prezydentem autonomicznego rządu 

katalofiskiego. ` 

z 

— 

W WIRZE STOLICY. 
ZAJĘCZE ŁOWY. 

Jeden pan przyjechał z Wołynia i opewia- 
dał: ogromne śniegi, po pas, po szyję! Wyszed- 

łem rano, przetarabaniłem się do łasu. Kundel 

co mi towarzyszył spłoszył zająca — hyc, hyc, 

skącze szarak, ani kroku naprzód, zapada się 

w puszysty Śnieg po uszy; a ja — puk, łaską 
go po głowie, trup! W ciagu dwóch godzin 

upołowałem laską osiem zajęcy. Naostatku 

schwyciłem dziewiątego za uszy — tarmosia 

się bestja, alem ją žywą do domu przynšėsi 
Fajne, co? 

— Głupstwo, rzekł drugi pan, ja rez po- 
szedłem do łasu, siadam, wyciągam gazetę tran- 

cuską — Matin, zdaje się, nie, nie, Excelstor... 
— Mniejsza z tem. 
— Tak, napewno to był Figaro, otóż czy- 

tam, nagle patrzę — o dwa kroki przedemną 

kucnął zając i czyta odwrotną stronę Figara. 

Zdumiałem się — skąd tu francuski zając! Rzu- 
ciłem .mu gazetę — masz weż sobie, przeczyta: 
w swej norze, dziupki cžy gdzie tam mieszkasz 

a zając skoczył w tył tak gwałtownie, że wyr- 

żnął łbem o kamień i trup na miejscu. Że to 
francuski zając, nie kazałem zeń robić pasztetu 

lecz pochować pod palmą w ogrodzie. 

— РЫ, stęknął trzeci jegomość, nie gad- 
zwyczajnego. Mój 9-letni Ignaś dostał na uro- 
dziny siatkę do motylli. Wybiegł z nią zaraz 
do sadu — 0000! akurat leci motył wietki jak 
papuga. Ignaš drałuje za nim, motyi — Мар 
na główkę kapusty, lgnaś — pac siatką i przy- 
Krył całą kapustę. Coś się rzuca, rwie, piszczy 
Cóż to za wściekły motyl? Okazuje się, że pod 
kapustą był zając i mój cwany Ignaš nakrył 
go razem z motylem: Wszystko do kuchni Był 
obiad ignasiowy: kapuśniak, potem zając w 
śmietanie i na deser pure z motyła —- przednia 
rzecz! 

— To moja Docia jeszcze sprytniejsza. 

Wyczytała, że zające przed samochodem w 
nocy biegną w Świetle reflektorów. Więc ona 

wykręciła zapaloną żarówkę, wsadziła ją sobie 
w zęby, dosiadła swej hulaj-nogi i muż ganiać 
po ogrodzie. Co zając wyskoczy, ona pędzi 

prosto do kuchni na hulaj-nodze, a zając przed 

nią. I w ten sposób 12 zajęcy zapędziła do ku- 
chni. Dopiero spać poszła, gdy kucharz oświad- 
czył, że dość! 

— Wiecie, jak buszmeni polują na dłonie? 
Biorą walizkę i lunetę. ldą, spotykają słonia, 
prędko patrzą nań odwrotnym końcem łunety—- 
wtedy słoń jest maleńki, maleńki, hap go i do 
walizkiń 

— Tak, ale to niebezpieczny sposób. Jeden 
mój znajomy poszedł z teleskopem do sypiałne- 
go, widzi pluskiew- Prędko za teleskop, ale po- 
mylił się — popatrzał przez dobrą stronę — wy- 
olbrzymiała płuskiew rzuciła się nań i w oczach 

Skonsternowanej małżonki pożarła go. 
— To jeszcze nic, zaczął siódmy ">=. 

mnie to się gorzej wydarzyło... 

  

Niezwykła afera łapownicza w Brukseli 
BRUKSELA PAT. — Afera łapownicza fir- 

my Pauwelsa, w której wyniku aresztowano sze 
tów policji w Brukseli oraz komisarzy w kilku 
innych miastach, wciąż jeszcze jest przedmio- 
tem zainteresowania. Tło tej afery wyglada na- 

stępująco: 
Były komisarz policyjny Pauwels założył 

dużą firmę, sprzedającą benzynę i wszystkie 
smary do aut. Firma ta zaczęła produkować w 
niezwykle szybkiem tempie i w niedługim cza- 
sie właściciele jej stali się miljonerami. Trwało 
to trzy łata. Konkurenci, nie mogąc zrozumieć, 

со jest powodem tak niezwykłego powodzenia 
firmy, zaczęli badać sprawę i okazało się,że ° 

automobiliści, zagrożeni karą za zbyt szybką 
jazdę (kara ta w Belgji jest bardzo surowa), © 

mogii uwolnić się od kary przez kupowanie ben- 
zyny z firmy Pauwelsa. Automobilista wezwany < 
do policji dowiadywał się tam, w jaki sposób 

można uniknąć kary.” 

W ten sposób Pauwełs mógł zyskiwać 
wciąż nowych klijentów. Śledztwo wykazało, 
żeyzarówno naczelny komendant 'w' Brukseli, 

jak i wielu komisarzy prowincjonalnych było za- 
interesowanych procentowo w firmie Pauwelsa. 
Ponadto stwierdzono, iż banda zajmowała się 

  

wyrabianiem orderów swym  współnikom, w 
związku z czem ministerstwo  sprawiedławości 
musiało amułować wszystkie wypadki nadawa- 
nia orderów na wniosek m VRS uaczetaškow 
policyjnych. 

—— 

Śnieżyca w Ameryce | 
LONDYN. PAT. — Z Nowego Tori: 

donoszą o strasznej Śnieżycy, jaka szałeje w 
Stamach Zjednoczonych od 48 godzin. Śnieży- 
cą tą objęta została cała północno-wsekodnia 

6 W Chicago i Nowym Yorku 

grubość powłoki śnieżnej wynosi 8 cali W No- 
wym Yorku zaangażowano do 

cy bezrobotnych. 
Na rzece Hudson i“ na. Atlantyka pastu- 

je wichura śnieżna. Istnieje obawa, iż około 
300 rybaków, którzy wyruszyli 48 godzim te- 
mu na połów ryb, utonęło. Z powodu śnieży- 
cy postradało życie około 200 osób, które 
znalazły się na drodze. Śnieg zasypał emereg 
małych domostw. ® 

uprzątania     

  

  

| Od Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. $z. Prenumeratorów, że z dniem 

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

kim zaiegającym do tego dnia w opłacie. 

Świetne są te drobiazgi, — doskonałe pod 

względem formy, — przepyszne w ujęciu te- 

matu: 

Ale czy nie najlepsze są w tym znakowi 
tym. zbiorku właśnie „Notatki, drukowane 

petitem““. 
Jedna taka notatka mówiła o tem, że w 

kawiarni zastrzeliła się tancerka  niezna- 

nego nazwiska. Publiczność nie zauważyła wy- 

padku, bo jazzband zagłuszył strzał i upadek 

martwego ciała. W drugiej została podana wi 

domość o spoliczkowaniu sędziego podczas za- 

wodów sportowych: odbywały się finały mis- 

trzostw Polski w szezypiorniaku|.. 
Nie wytrzymał Makuszyński, -- już nie 

żartem na cały głos krzyknął: 

„Ten“ jazzband, eo, śmierć zagłusza'*, 

rozdarł w strzępy każdą ciszę i każde skupie- 

nie; muzyka ludożerców ma upodobania ludo- 

żerców, więc żywcem pożera wszystko, co nie 

jest wrzaskiem i wyciem.... 

Zresztą jazzband, złożony z kilku dęty: ch 

brunetów i kilku dętych instrumentów, nie 

jest najostatniejszą i najgroźniejszą formą dzi 

kiej zabawy. Można unikać tych śpiewaków no 

rymberskiech, tem łatwiej, że ich słychać o 

milę. Jak jednak uniknąć jazzbandu, co się roz 

wrzeszczał w każdej dziedzinie, bo właściwie 

jest nim wszystko: książka z krwawą okład- 

ką i krwawą treścią, kretyński film o dwu- 

dziestotrzytnetrowej małpie, pisemko z podej- 

rzanemi dowcipami i rysunkami; straszliwe- 

mi farbami malowany afisz; jazzbandem są 

purpurowe paznokcie damskie i dekolt, na któ 

rym dama siada; wybory rozmaitych missek i 

idjotyczne konkursy tańca; żująca plotki ka- 

wiarnia i niebieskie ptactwo, co ją obsiadło. 

Wszystko jest jazzbandem i zagłuszyło książ- 

kę, 2 sztukę, dobry smak i gentolinen- 

stwo““. 

  

I o szezypiormiaku tajemniczym (eo to za 
zwierzę?) bez szacunku, ale z wielką słusznoś- 
cią powiedział autor parę serdecznych słów: 

„Książki ukryły się zastrachane, jak ku- 
ropatwy na ściernisku, uczeńi ludzie zaszyłi 
się w ciemny kąt, aby nikomn nie leźć w oczy, 

poeci odeszli ze wstydem do swoich nor, bo 
szezypiorniak idzie i wali po pysku. „Hałaj du 
sza, hulaj!** — woła, — śmieszy, tumani, prze 
strasza... Najpierw pobił sędziego, a potem pe- 

a bije publiczność i uczonych, i poetów, bo on 
jest szezypiorniak! Nikt nie mą prawa krzywo 
na niego spojrzeć, ani mu zwrócić uwagi, bo 
zęby będą się sypały, jak grad. Największy 
myśliciel zostałby sprany na kwaśnego szczy- 

piorniaka, gdyby śmiał kis „pomiędzy 
ostrza potężnych szermierzy*'. Nogi mają rac- 

ję, a nie он .. 
Tak mówi zawsze łagodny, pogodny ż i we- 

soły Makuszyński |... 
A czytelnikowi lżej na duszy się robi, gdy 

takie słowa czyta: jeżeli już Makuszyński 
(którego chociaż do rany przyłóż: i tak się 
mie zagoi!), jeżełi on nie wytrzymał, $0 nam 

ogarniająca, tem bardziej musi być wyba- 

czona |... 
I jeszcze jedno: im więcej będzie tukieh 

głosów, tem chyba prędzej doczekamy się upra 

gnionego końca: kiedy cały naród ocknie się 

wreszcie i kopnie szezypiorniaka, aż się prze- 

wróci, — gdy ryknie tak, że wszystkie jazz 

bandy zagłuszy |... A wtedy odzyskamy z po- 

wrotem i ludzką złoci i ludzki rozum... 

Oto — morał ze „Śpiewającego djabła** ! 
Ale niech czytelnicy się nie obawiają: nie sa- 

memi morałami nadziana jest. książka, Maka- 

szyńskiego! .. 
Łatwa S idekoać o tem!.. 

W. Charkiewicz.
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(o się zdarzyło podczas świąt 
"WILNO. W ciagu trzech dni świąt zanoto- Były to zwykłe porachunki pijackie, które 

wago w mieście wprawdzie około 80 różnych w sumie dały Pogotowiu 11 rozbitych głów. 
wypadków, lecz jeśli odrzucić z tej liczby wy- 
kroczenia natury administracyjnej (opilstwo i 
drogowe), poważniejszych zdarzeń było zaled- 

wie kilka. 

Złodzieje, mimo czujności policji, dokonali 

7 kradzieży, w tem u Fr. Kubiaka (W. Pohu- 

tanka 2) į W. Pietkiewicza (Kalwaryjska 38). 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W drugi dzień świąt napiła się esencji 
octowej Helena Leśniewska (Połocka 14) lat 
18. Powód — nieporozumienia rodzinne, Ulo- 
kowano ią w szpitalu Sawicz w stanie niebudzą- 

cym obaw o życie. 

W tym samym dniu w pobliskich Ława- 
ryszkach zastrzeliła się kierowniczka tamtejszej 
agencji pocztowej Zofja Felanko. Zgon nastąpił 
w kilica minut po zamachu, Powody wyjaśnia 
policja. 

STRZAŁY NA ULICY MĘTNEJ. 

W niedzielę wieczorem na ul. Mętnej doszło 
do krwawego zajścia, wynikiego na tle łobiizer- 

skiego wybryku wobec przechodzącego wraz 

z żoną Antoniego Brzezińskiego (Mętna 5). й 
Mianowicie idący za nimi Jan Wiszniewski 

(Ogórkowa 25) i Józef Grudziński (Kalwaryj- 
ska 137) będąc w stanie pijanym, opłuli Brze- 

zińskiemu pałto, a na zwróconą sobie uwagę 

obrzuciłi go jeszcze stekiem obełżywych słów 

i usiłowali pobić laskami. 
Brzeziński w obronie własnej strzelił пага- 

zie na postrach, a następnie do jednego z napast 

mików __ Wiszniewskiego, raniąc go w brzuch. 
Ranny, mimo postrzału w dalszym ciągu 

rzucał się z laską ku Brzezińskiemu, tak że na- 

padany przyłożył Wiszniewskiemu rewolwer do 
piersi i byłby go niechybnie położył trupem, 

gdyby rewolwer nie zaciął. się. 
Postrzelonego w stanie bardzo ciężkim prze 

więziono do szpitałą św. Jakóba. 

OFICER POSTRZELIŁ BRATA. 

Podczas przyjęcia w mieszkaniu Tekli Woj- 
<lechowskiej (Ułańska 35), jeden z gości, po- 
rncznik 10 p. strz. konnych A. Łopaciński spo- 
wodował przez nieostrożność strzał. 

Kula zraniła siedzącego tuż jego brata, Ja- 
na (Katwaryjska 12). 

w stanie poważnym rannego przewieziono 
do szpitala. Por. Łopacińskiego zatrzymała żan- 
<tarmezja. 

ROZPRAWY NOŻOWE. 

Ż pośród 8 rozpraw nożowych zanotować 

należy porżnięcie Mieczysława Szarejko (w. 

Kropiwnica), Władysława Jastrzębskiego (Ko- 
miny) oraz Dominiki Ostronchowej (Nieświes- 
ka 40), którą uderzył nożem w płecy jej znajo- 
aty Mikołaj Siergiejew (zam. tamże), na tfe 
qdeporozumień, wynikłych w stanie pijanym, 

BojKI ULICZNE. 

Bójek ulicznych w czasie świąt zanotowano 
ogółem 14, w tem na płacu koło św. Kazimie- 
„ra, na ul. Subocz, koło Ratusza, na Sofjannej 

i wa Antokolu koło Gołębiej. 

CIĘŻKIE ZACZADZENIA. 

Wskutek przedwczesnego zamknięcią pieca 

uległa zaczadzeniu Marja Rotkiewiczowa (Kal- 

waryjska 78). Podobny wypadek przytrafił się 

Konstancji Kasprowiczowej (Nierniecka 15).— 

Obie zatrute przewieziono do szpitała Sawicz. 

WYPADKI SAMOCHODOWE. 

Szoferzy i dorożkarze naogół zachowali się 
podczas świąt względnie poprawnie. Na ich 
konto policja zapisała wszystkiego 8 doniesień. 
Na ul. Jagiellońskiej taksówka wywróciła sanki, 
zaś na Śnipiszkch przygniotła sierżanta Niesło- 
łowskiego z Przemyśla. 

ZATRULI SIĘ PODCZAS WILJI. 

Po spożyciu wieczerzy wigilijnej zasłabła 
rodzina Bagińskich, składająca się z 5 osób. 

Widocznie między przyrządzonemi potra- 

TAS NOKIA 

[RO 
ilófirka 

ЫА ТИ 
CZWARTE 

о: 28 
Misdziank, 

Jatro 
Tomssva 

RREGTRARIKENZYEYY 
KUMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 27 grudnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 762. 
Temperatura średnia: —11 

Temperatura najwyższa: —9 

Temperatura najniższa: —18 
Opad w mm: 0,1 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

PROGNOZA. 

W całym kraju przeważnie pochmurno. — 
Miejscami drobny opad śneżny. W Wileńskiem 

nocą dość silny mróz, we dnie umiarkowany. 
Pozatem mróz lekki. Słabe wiatry z kierunków 
wschodnich i południowo-wschodnich. 

    

Hschóń słońce g, 7,45 

Zachód słońca q. 255 

— DYŻURY APTEK. Dziś od godziny 9 
wiecz. przez całą noc dyżurują apteki: Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4), Jurkowskiego (Wileńska 
8), Augustowskiego (Mickiewicza 10), Sapożni- 
kowa (Zawalna róg Stefańskiej), Paka (Anto- 
kol 54), Szantyra (Legjonowa 10), Zajączkow- 
skiego (Witoldowa 22). 

Nowe przepisy o czasie pracy 
w przemyśle i handlu 

Z dniem 1 stycznia 1934 r. wchodzą w ży- 
we mowe przepisy o czasie pracy w przemyśle 

i kandlu. R 
Poniżej omówimy tylko te postanowienia, 

które różnią się od dotychczasowych. 

Dotychczas obowiązujące maksimum ilości 
godzin pracy w tygodniu nie mogło przekraczać 
46. — Obecnie maksymalna ilość godzin w sto- 
sunku tygodniowym nie będzie mogła przekra- 
cząć 48, z tem, że czas pracy wynosić będzie, 
bez liczenia przerw odpoczynkowych, najwyżej 
8 godzin na dobę, nie wyłączając soboty. 

Ta wyżej wyrażona zasada może jednakże 
doznać odchyleń na skutek rozporządzenia Mi.. 
nistra Opieki Społecznej w porozumieniu z Mi- 

mistrem Przemysłu i Handlu Jub innymi zaintere- 
sowanymi ministrami, po zasiągnięciu opinji or- 
ganizacyj zawodowych pracowników i praco- 
dawców. Mianowicie takie rozporządzenie może 
stanowić © przedłużeniu czasu pracy w pew- 
nych okresach, na skutek skrócenia czasu pracy 
w innych okresach; dotyczyć to może zakładów 

w których praca jest uzależniona od pory roku 
+ warunków atmosferycznych; rozporządzenie 
qie może ulec zmianie również na skutek zbio- 
owych umów w zakładach, w których praca. 

jest uzależniona od pory roku j warunków at- 

mosferycznych pod warunkiem jednakże, iż ро- 

stanowienia tych umów nie będą zawierały nie- 

korzystnych dla pracownika odstępstw od prze- 

pisów ustawodawczych. 

Minister Opieki Społecznej w porozumieniu 
z właściwymi Ministrami ureguluje w drodze 

rozporządzenia czas pracy osób zatrudnionych 

w zakładach leczniczych. Tygodniowy czas 
pracy w tych zakładach nie może przekraczać 
50 godzin na tydzień, nie wyłączając niedzie 
i dni świątecznych. 

Oibrzymią doniosłość ma przepis, umożli- 
wiający ogłaszanie rozporządzeń, zawierają- 
cych przedłużenie lub skrócenie czasu pracy 
w dniu lub tygodniu w sposób, jakiego wymaga 

  

ją konieczności państwowe lub gospodarcze. 
Do wydawania tego rodzaju rozporządzeń jest 
upoważniona Rada Ministrów; wydawane one 

być mogą na wniosek Ministra Opieki Społecz- 
nej, zgłoszony po zasięgnięciu opinii lzb Rze- 

mieślniczych i „Izb Przemystowo-Handlowych 

oraz organizacyj zawodowych pracowników i 

pracodawców. Rozporządzenia te mogą być wy 
dawane na określony przeciąg czasu, nie dłu- 

żej niż na jeden rok i mogą dotyczyć poszcze- 
gólnych gałęzi pracy lub kategoryj zakładów 

pracy na obszarze całego państwa lub na ob- 
szarach poszczególnych okręgów. 

W zakładach pracy lub ich oddziałach, w 
których czas pracy trwał krócej, niż 48 go- 
dzin, dopuszczalne jest odrobienie nieprzepra- 

cowanych w ten sposób godzin w następnych 

trzech tygodniach pod warunkiem, iż czas pracy 

na dobę nie będzie przekraczał 9 godzin, a licz- 
ba godzin w powyższym okresie czterotygod- 

niowym 192 godzin. 

Odrabianie godzin pracy może nastąpić, 

jeżeli kierownik zakładu pracy zawiadomi o tem 
Inspektorat Pracy właściwego obwodu, podając 

wykaz dni i godzin nieprzepracowanych, za- 

mierzony rozkład czasu pracy oraz liczbę za- 

trudnionych w ten sposób pracowników. 

Praca w godzinach nadliczbowych ma być 

Įvynagradzana conajmniej 25-proc. dodatkiem 

do płacy normalnej; za godziny nadliczbowe 
ponad dwie godziny dziennie oraz za pracę w 
godzinach nadliczbowych, przypadających na 

noc lub w niedziele i święta, dodatek ten ma wy 
nosić conajmniej 50 proc.; przy pracy akordo- 

wej dodatki powyższe będą liczone na pod- 

stawie płacy za czas, o ile umową w danym 
zakładzie inaczej nie uregulowano. 

Zaznaczyć należy, że w wypadku „odrabia- 
nia" nieprzepracowanych godzin, o czem mowa 
wyżej, godzin przepracowanych ponad 8 go- 
dzin dziennie nie uważa się za nadliczbowe. 

  

Prace w zakresie podniesienia gospodarczego 
Ziem północno-wschod ich 

WILNO. Powołana przed paru tygodniami 
specjalna Podkomisja Izby Przemysłowo-Han- 
dlowej w Wilnie dla spraw podniesienia sta- 
am gospodarczego Ziem Północno-Wschodnich ̀ 
w toku swych prac zajmowała się ostatnio 
sprawami udostępnienia i wzmożenia konsuu 
cji na tych ziemiach nawozów sztucznych, 
wyrobów hutniczych, węgla i papieru. Na 
jednem z ostatnich posiedzeń Podkomisji spra 
wę nawozów sztucznych referował p. inż. Czer 
niewski, przedstawiciel Wileńskiej Izby Rol- 
miczej, która objęła w Podkomisji zagadnie- 
uia nawozowe. Referent wysunął tezę stopnio- 
wego rozpowszechniania zużycia nawozów 
sztucznych, przy zachowaniu pewnej oględno- 
ści.w celu uniknięcia niebezpieczeństwa wzro- 
stu zadłużenia rolników; szczególnie wskaza- 
uem byłoby zwiększenie na prowincji sieci 
składów konsygnacyjnych nawozów azotowych 
1 potasowych, aby zaoszczędzić rolnikowi 
kosztów zaopatrywania się w te nawozy w 
odległem nieraz Wilnie, 

W sprawach wyrobów hutniczych, które 
+pracowuje p. radca Kapłan-Kapłański Pod- 
komisja ustaliła, iż posunięcia winny pójść 
w trzech kierunkch: 

a) wprowadzenie rabatu. kresowego dla 
miejscowości na wschód od linji Grajewo — 

Białystok — Brześć — Kowel, 
b) ustalenia jednolitych cen  sprzedaż- 

nych — f-co — dla całego obszaru na wschód 
od tej linji, oraz 

c) obniżki taryf i opracowania stałych 
stawek między stacjami, przy których znaj- 
dują się dane zakłady przemysłowe, a stacja- 
mi rejonu północno-wschodniego. 

W sprawach węgla, które opracował p. 
inż. Kawenoki, podkreślono potrzebę zwróce- 
nia uwagi na udostępnienie kresowemu prze- 

mysłowi nabywania tych gatunków węgla, 
które są używane w przemyśle (przedewszyst 
kiem. miału węglowego). A 

Sprawy papiern referował w Podkomisji 
p. radca Żukowski, informując o ulgach za- 
stosowanych już przez „Centropapier'** i pod- 
nosząc potrzebę dalszej zniżki cen i ulg dla 
terenu Ziem Półn.-Wschodnich. Podkreślono 
również wysuwany już nieraz przez Izbę P.-H. 
w Wilnie dezyderat co do decentralizacji za- 
kupów w dziedzinie zamówień instytucyj rza 
dowych na wyroby papiernicze i poligraficz- 
ne. 

  

  

wami znalazło się coś trującego. 

Stan chorych w chwili przybycia lekarza 

nie budził obaw, więc pozostawiono ich na ku- 

racji w domu, 

ZDEMOLOWANE MIESZKANIE. 

W mieszkaniu Szarykowej Anny (Soijaniki 
5) wynikło podczas tańców zajście. 

W bójce wzięli udział wszyscy obecni w 
liczbie kilkunastu, a że batałja trwała czas dłuż- 

szy, całe urządzenie lokału ułegło zdemołowaniu 

ZATRULI SIĘ DENATURATEM. 

W czasie świąt we wsi Łukaszewicze pod 
Rakowem 4 osoby uległy zatruciu denaturatem. 
Zdołano ich uratować. 

ŚWIĘTA NA. POGRANICZU. 

Okres świąt, jeśli chodzi o pogranicze, —> 

przeszedł pod znakiem spokoju, bowiem żad- 

nych wystąpień ani też zatargów nie było, 

URZĘDOWA 

— Min. Nakoniecznikoff Klukowski w 
Wilnie. Przybył do Wilna i przeprowadził 
inspekcję Dyr. Lasów i Urzędu Ziemskiego p. 
minister Nakoniecznikoff-Klukowski. 

MIEJSKA. 

— Nowa Rada Miejska, W magistracie krą- 
żą wersje, że termin wyborów do Rady Miej- 
skiej został już wyznaczony. Rozwiązanie о- 
becnej Rady ma nastąpić w lutym roku przy- 
szłego, wybory zaś odbędą się w kwietniu. 

— Handel przedświąteczny. Nadzieje kup- 
ców na ożywienie w okresie przedświątecznym, 
w dużej mierze zawiodły. Wprawdzie w sobotę 
ruch w sklepach był stosunkowo duży, lecz na- 
ogół obroty w porównaniu nawet z rokiem u- 
biegłym były mniejsze o przeszło 30 procent. 

Koniec miesiąca przyczynił się dużej mierze 
na frekwencję kupujących. 

  

SKARBOWA. 
— Uprawnienia izby Skarbowej. Sfery ku- 

pieckie otrzymały wiadomość, że zaraz po No- 
wym Roku Izby Skarbowe otrzymają znaczne 
rozszerzenie uprawnień w dziedzinie podatków 
bezpośrednich. W wielu wypadkach lzba Skar- 
bowa będzie stanowić ostatnią instancję odwo- 
ławczą. 

POCZTOWA 
— Dział „małych złeceń'' na poczcie, W po- 

czątkach stycznia 1934 roku przy wileńskim u- 
rzędzie pocztowym Wilne I, otwarty zostanie 
nowy dział pocztowy tzw. „Małych zleceń”. Do 
tego działu będą mogli kupcy, sprzedający swe 
towary na raty, kierować zlecenie na inkaso, 
należnych im od dłużników rat. Wysokość rat, 
których inkaso będą mogły strony prywatne za- 
łatwiać na poczcie, ustała się w granicach od 
30—50 zł. 

ŻYDOWSKA 
— Żydzi wobec wyborów do Rady. Miej- 

skiejj W wileńskej gminie żydowskiej odbyła 
się we wtorek konferencja w celu utworzenia 

bloku żydowskiego na czas wyborów do Rady 
Rete Zebranie zbojkotowali jedynie. orto- 

Zapadła uchwała utworzenia bloku żydow- 
skiego, w skład którego weszli przedstawiciełe 
sjonistów, demokratów, drobnych handlarzy, 
rzemieślników i Związku kobiet żydowskich. — 
Postanowiono nie błokować się z żadnem stron 
nictwem nieżydowskiem. 

RÓŻNE 
— życzenia Noworoczne w Pałacu, W dniu 

1 stycznia 1934 r. o godzinie 13 Pan Wojewoda 
Wilenski Władysław Jaszczołt przyjmować bę- х 
dzie życzenia noworoczne dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Pana Marszałka Józeta Piłsud- 
skiego i rządu — od przedstawicieli duchowien- 
stwa, władz cywilnych i wojskowych, sądownic 
twa, samorządu, nauki, organizacyj społecznych 
1 stowarzyszeń oraz społeczeństwa. 

Recepcja Noworoczna odbędzie się w Wiel- 
kiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
ul. Magdaleny 2. 

— Lustracja stowarzyszeń. Po Nowym Ro- 
ku władze nadzorcze przystąpią do rewizji we 
wszystkich organizacjach, zarówno dobroczyn- 
nych, jak i zawodowych. Będzie sprawdzany 
stan kas oraz zakres działalności. 

— Komunikat. Dnia 30 grudnia br. zarząd 
Wii. Tow. Cykl. i Motocyklistów urządza dla 
członków i wprowadzonych gości w lokału klu- 
bowym, Zygmuntowska 4-2 tradycyjny „o- 
płatek", połączony z dancingiem. — Początek 
o godz. 2l-szej. Bufet na miejscu. 

— Rezultaty zbiórki. Zarząd Centralny Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Ziem Wschodnich ko- 
munikuje, że zbiórka na cele Oświaty Poza- 
szkolnej Kół Polskiej Macierzy Szkolnej w Wil- 
nie, urządzona w dniu 8 grudnia br. na ulicach 
i w lokalach zamkniętych przyniosła ogółem zł. 
178,70. Wszystkim ofiarodawcom Zarząd Cen- 
tralny składa tą drogą serdeczne podziękowanie 

— 85 Pułk Strzelców Wileńskich, zamiast 
składania życzeń świątecznych i noworocznych 
ofiarował dła 50 dzieci biednych z Nowo-Wi- 
iejki wieczerzę wigilijną i obiad w dniach 25 
i 26 grudnia br. 

stowanie, W numerze „Słowa” z dn. 
24 bm. w rubryce ofiar mylnie zostały wydru- 
kowane imiona niektórych ofiarodawców, a mia- 
nowicie: wydrukowano „Jadwiga i Marja Par- 
ijanowiczowie“, a winno być „Jadwiga i Marjan 
Parijanowiczowie“ i wydrukowano „Walerjan į 
Bronisiaw Dudziūscy“, a winno byč „Walerja 
i Bronisław Dudzińscy". Powyższe ofiary, jak 
również i inne w tej samej grupie złożone zo- 
stały zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych. 

  

BALE I ZABAWY 
— Dnia 28 grudnia br. wszyscy Świetnie | 

zabawią się przy dźwiękach wspaniałej orkies- 
try, w świetle reflektorów, w pięknie odnowio- 
nych sałonach Ogniska Akad. (Wielka 24) na 
„Dorocznej Zabawie Tanecznej* Związku Ab- 
solwentow gim. Jezuitów. Początek zabawy o 
godz. 21-szej Akademicy zaproszeń nie potrze- 
bują. 

TEATR I MUŻYKĄ 
— TEATR_MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

czwartek dnia 28 bm. o g. 8 po raz ostatni 
dana będzie najnowsza sztuka Jerzego Szaniaw- 
skiego pt. „Most“, w wykonaniu najwybitniej- 
szych sił zespołu. Ceny zniżone. 

Jutro, dna 29 bm. o g. 8 wiecz. i 30 bm. 
„Miriam“. 

Sytwester w Teatrze na Pohułance, Począ- 
tek Nowego Roku przywitają artyści Teatru 
Miejskiego Wielką Rewją Sytwestrową w 20 o- 
brazach. Udział całego zespołu. Humor, pio- 
senki, groteska, skecze. Występy bałetmistrzów 
Januszkowskiego i Morawskiego, oraz prima- 
donn: Góreckiej i Januszkowskiej. — Szczegó-. 
ły w afiszach. 

SŁOWO 

  

ze STECKIEWICZÓW 
NINA CHRANIEWICZOWA 

opatrzona Św. Sakramentami zmaiła dnia 25 XII 1933 r. w wieku lat 94. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy 11. Zawslnej Nr. 16 m. 32 odbędzie.się dn. 28 b. m. 

o godz. 9 ejrano do kościcła św. Jakóba, poczem nastąpi odprowadzenie na cmentarz po: Beinardy ński 

O smuinych obrzędach zawiadamiają 

WYSTAWA RZEŹB 
I GRAFIKI 

Przy ul. Królewskiej Nr. 1, w nowootwar- 
tej sali wystawowej, która powstała. dzięki 
staramom młodych plastyków wileńskich, 

nna jest wystawa rzeźb St. Horno Popław- 
go i grafiki, reprezentowanej przez kil- 

kanastu najmłodszych naszych artystów — 
studentów wydziału sztuk pięknych. 

  

   

Stanisław Horno Popławski wysunął się 
niezaprzeczenie na czoło rzeźbiarstwa wileń- 
skiego. Ten uczeń głębokiego warszawskiego 
profesora T. Breyera, odznacza się nietylko 
gruntowną wiedzą rzeźbiarską, kulturą i rze- R 
telnością w pracy; posiada wielkie wyczucie 
formy. „Wyezucie'* nie w banalnie litorac- 
kiem znaczeniu, lecz w sensie „zrozumienia: i 
przemyślanych, jasnych dążności. Horno Po- 
pławski zdaje sobie sprawę ze swycit poszuki- 
wań artystycznych; każde jego dzieło jest lo- giezne; jest, możnaby powiedzieć, matematycz 
nym rezultatem takich czy innych założeń. To 
też tłumaczą się one jasno i Ściśle, pelnė harmonji i tego zewnętrznego spokoju, który 
świadczy właśnie o wewnętrznym wysiłku 
twórczym. artysty. Wysiłek był tam, w praco 
wni — tutaj skończone dzieło jest dojrzałym 
owocem. Z jego doskonałego kształtu czytać bioźna pracę i świadomą celu myśl artysty. 
Takiemi są: „Głowa:: (bronz), „Portret da- niy** (drzewo), monumentalne „Popiersie spor towea'*. Nawet olbrzymi posąg Chrystusa, acz z, konieczności konwencjonalnie potraktowa- ny, uderza nieprzeciętnością wyrazu. A każ- dy wszak przyzna, jak tradno z tego religij- nego tematu, opracowywanego w rzeźbie nie. skończoną ilość razy, wydobyć świeżość. 
Pięknem ,w swej nowoczesności rozwiązaniem zastanawia projekt pomnika Jakóba  Jasiń- skiego. Taki pomnik mógłby stanąć w Wilnie. 

Mogłoby również z pożytkiem i ozdobą zużytkować miasto któryś z projektów wodo- trysków. Wystarczyłby do zrealizowania go najprostszy materjał — piaskowiec. A jakże inaczej. wyglądałby plac Łukiski albo plac 
Orzeszkowej, ы 

Ста йК: 
  

"alika nai wystawie jest reprezentowa- na obficie, tak ze względu na ilość artystów 
jak 1 rozmaitość techniki. Kilkanaście na- zwisk, kilkadziesiąt rzeczy, przytem: drzewo- ryt ezarnobiały i ty, miedzioryt, lino- 
ryt, akwaforta, litografja, akwatinta. Świad- 
czy to o intensywnej i "wielostronnej pracy 
na wydziale sztuk pięknych. Ogólne wraże- 
nie, jakie się odnosi, przeglądając szeregi tych 
małych obrazków, to staranność, sumienność i 
wysoce kulturalny stosunek młodych artystów 
do sztuke Te wartości zewnętrzne należy 

į Również podnieść należy zainte- 
ię młodych artystów grafiką. Być 

może, że jest w tem nieco z „ducha CZASU *, 
nawet z manji graficznej, która opanowuje 

iš sztukę. Z drugiej jednak strony dowodzi 
to, że solidna praca w sztuce zaczyna w 1ało- 
em pokoleniu górować 
grafika bowiem jest sztuką urudną i možolną. 

Z wystawionych rzeczy wyróżniłbym: Jó- 
zefa Sękalskiego Nr. 17 (drzeworyt), Lwa Do- 
brzyńskiego Nr. 53 (akwaforta), Walentego 
Romanowicza Nr. 57 (akwaforta), Leona Kos- 
mulskiego Nr. 58 (akwaforta) i Adolfa Po- 
pławskiego Nr. 49 )akwaforta). Na uwagę 
zasługują liczne plakaty Kazimierza Idcza- 
ka. jw 

PEZZARIAATOJY ZAATAKOWANE | AAB CE ZERA ZEDO A 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA" 
Dziś! 

Targ na dziewczęta 
operetka w 3 aktach Jacobi 

W niedzielę 31 XII 

DWA WIDOWISKA 
SYLWESTROWE 
o godz. 8.15 i 11.30 w. 

STD KAS 

Teatr-Kino Rozmaitości— Ostrobramska 5. 
Wyświetla wspaniały sensacyjny film | „King- 
Kong“. Na scenie jako przemiły kontrast „Ja- 
seika“ w 2 obrazach (Betlejem oraz Śmierć He- 
roda). ; į 

Noc Sylwestrowa w Rozmaitościach. Sala 
Miejska nawiązując do dawnej tradycji, roz- 
brzmiewać będzie huczną zabawą do rana. — 
Wejście bez zaproszeń, stroje dowolne, bufet, 
orkietsra dęta 16 osób; produkcje taneczne i ar- 
tystyczne. Cena dla pań zł. 1,50 dia panėw“2 zi. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* „Targ 
na dziewczęta”, W teatrze „Lutnia“ codziennie 
jest gwarno i pełno na świetnej operetce „Targ 
na dziewczęta”, na której publiczność bawi się 
wybornie, oklaskując wszystkich wykonawców 
z Halmirską i Dembowskim na czele. Dziś w 
dalszym ciągu „Targ na dziewczęta”. 

Widowiska Sylwestrowe. Teatr „Lutnia” 
w dniu 31 bm. daje dwa wielkie widowiska syi- 
westrowe. Wszystko co jest godne widzenia w 
stolicy w dziedzinie rewji, ujrzy Wilno w dniu 
31 bm. Obok programu warszawskiego, będzie 
wystawiony oryginalny program wileński, któ- 
rego twórcami są: Tatrzański i Wyrwicz-Wich. 
rowski. Początek widowiska: pierwszego o g. 
8,15, drugiego zaś o g. 11,30. 

CO GRAJĄ. W KINACH? 
HELIOS — Obiad o 8-ej. 
CASINO — Świat bez mężezyzn. ” 
PAN — Kto winien?, 
ROZMAITOŚCI — King-Kong. 
LUX — Każdemu wolne kochać. 
ROXY — Oskaržona 

  

  

   

  

    

     

  

nad efekciarstwem: | 

CÓRKA, WNUKI I BRATANEK 

O czem zawiadamia 
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IGNACY ŻUKOWSKI | 
po długich i ciężki.h cierpieniach zmaił dnia 24 grudnia 1933 r. 

w wieku lat 70. 

"stroskana R" DZINA 

Kasa Chorych a lekarze 
Dnia 22 grudnia w lokału Kasy Chorych 

odbyło się posiedzenie arbitrów, wyznaczonych 

z jednej strony przez Kasę Chorych w Wilnie, 

w osobie pracownika Departamentu Ubezpieczeń 
p. Dratwy i pracownika wileńskiej Kasy Cho- 

rych p. Tyszki, a z drugiej strony arbitrów od 

organizacji zawodowych iekarskich, w osobie 
d-rów: A. Narkiewicza i A. Malinowskiego. 

Posiedzenie miało na ceiu wybór superar- 

bitra do przewodniczenia komisji arbitrażowej, 
powołanej dła rozstrzygnięcia sporu, powstałe- 
go między Kasą Chorych a jej lekarzami na tle 

projektu znacznego zmniejszenia opłat za pracę 
lekarską. 

Aažvši A URL SE EZR TARO НЕ 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Auto wpadło na rowerzystę. Wczoraj 

na ul. Mała Pohułanka samochód wpadł na 
jadącego rowerem Z. Andrnkowicza, zegar- 
mistrza (Zamkowa 10). Że złamanyin obojezy 

kiem przewieziono go do szpitala św. Jakóba. 

— Echa tragicznego wypadku pod Rzeszą. 
Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci właści- 
ciela folwarku Niemenczynek Olgierda Łabanow 
skiego zostało ukończone. Okazało się, że zmar- 
ły zginął pomagając wożnicy wydobyć wóz z 
rowu i został przygnieciony zwałami węgla i 
wywracającym się wozem. Pierwotną wersję, 
że Łabanowski był w stanie nietrzeźwym należy 
obalić jako całkowicie nieprawdziwą. 

—NAGŁY ZGON. Zmarł nagie 60-letni Ka- 
roj Wiszniewski (Tatarska 5), były aktor. 

— „SZOPENFELDZIARKA*. (W firmie 
„Blawat Polski“ jakas złodziejka skradła 16 m. 
materjału. 

— BÓJKA NA SZOSIE. Na drodze niernen- 
czyńskiej 2 osobników „rzekomo gajowych, po- 
biło ciężko przechodzącego J. Piercewicza, — 
Podczas zajścia miało mu zginać 100 zł. Ran- 
nego przewieziono do Wilna do szpitała. 

й GRZEGORZEWO. 
— Przedstawienie amatorskie. W pierwszy 

dzień świąt o godzinie 8 wieczorem przy szczel- 
nie wypełnionej dużej sali fabrycznej przez go- 
ści z Wilna, administrację fabryki oraz robotni- 
ków zostały odegrane dwie jednoaktówki: „Bła- 
żek'opętany" i „Chrapanie z rozkażu”, przy ła- 
skawym udziale pań: Kiewliczówny, Andrusz- 
kiewiczówny i Wasilewskiej, oraz panów: Ber- 
nackiego, Ihnatowicza, Kiewlicza, Zaborowskie- 
go, Melecha, Ryžewskiego, Rogowskiego. — 
Przedstawienie wypadło bardzo dobrze; kostju- 
my zostały wypożyczone z szatni Wileńskiego 
Związku Teatrów i Chórów Ludowych w Wii- 
nie. Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
neczna, która przeciągnęła się do rana. W przer 
wach między tańcami dobrze funkcjonował bu- 
fet pod zarządem p. Morozów i p. Dubrawskiej. 
Szczególne podziękowanie należy się p. Grzego 
rzowi Kurecowi, właścicielowi fabryki, który 
gorliwie poparł całe przedsięwzięcie. Organiza- 
cją tej imprezy kierowało nauczycielstwo miej- 
scowej szkoły wraz z administracją fabryki. — 
Dochód został przeznaczony na budowę szkoły 
w Grzegorzewie. 

AŽ OSZMIANA. 
— KRWAWE PORACHUNKI. Do szpitała 

państw, w Oszmianie dostarczono Apanasowi- 
cza Jan (wieś Maciulany gm. smorgonskiej)— 
Apanasowicz był nieprzytomny. Lekarze stwier- 

dzili u niego pęknięcie czaszki i silny wstrząs . 
mózgu. W wyniku wszczętych dochodzeń usta- 

lono, że Apanasowicz, bawiąc we wsi Kraków. 

ka gm. połańskiej, padł ofiarą napadu ze strony 
dwóch tamtejszych mieszkańców Świrskiego Jó- 
zefa.i Naumczyka Władysława, którzy, mając 
do Apanasowicza osobiste urazy, ciężko go po- 

bili. Obu sprawców napadu zatrzymano. 

  

Spółdzielcy budują samolot 
challenge'owy , Społem" 
Jak wiadomo, w Warszawie 'w* 1934 roku 

odbędą się międzynarodowe zawody lotnietwa 
Sportowego, tak zw. „challenge'*. Jest to za- 
sługa bohaterskich lotników naszych ś.p. por. 
Źwirki i inż. Wigury, którzy odnieśli wspa- 
niałe zwycięstwo w challenze'n w Berlinie. 

Spółdzielnie Spożywców, zgrupowane w 
Związku „Społem postanowiły wybudować 
własnemi siłami samolot challenge'owy pod 
nazwą „Społem*'. Dla zgromadzenia fuńdu- 
szów na ten cel, został powołany w Warsza- 
wie Główny Komitet, w skład którego wcho- 
dzą przedstawiciele: Związku „Społem**, Ban 

  

ku „Społem'*, Związku Pracowników  Spół- 
dzielczych, Związku Rewizyjnego i Spółdzie! 
ni Wojskowych. | 

Z ramienia Wileńskiej Rady Okręgowej 
istniejącej przy Oddziale Związku „Społem'* 
w Wilnie, wchodzi do głównego Komitetu p. 
Ignacy Turski — prezes tejże Rady. 

Sprawa polega na tem, że przed paru mic-, 
siącami wszędzie w Połsce jednocześnię zostały 
wymówione umowy zbiorowe, obowiązujące do 
tego czasu. 

Wzamian zostały wprowadzone nowe umo- 

wy na podstawie wytycznych, opracowanych 
przez Związek Kas Chorych w uzgodnieniu z 
Naczelną lzbą Lekarską. Wytyczne te przewi- 

dywały opłacanie lekarzy z ryczałtu, stanowią- 
cego pewien Odsetek od sumy wpływów Kasy 
ze składek członkowskich. 

W związku z przyjęciem nowej umowy Ka. 
sa Chorych zaproponowała tak znaczne obniże- 
nie opłat iekarskich, że sprawa nie została u- 
zgodnioną i była przekazaną do decyzji Komisji 
Arbitrażowej, 

W się, iż posiedzenie arbitrów 
w grudnia wniosło jeszcze większe po- 
drażnienie do stosunków wzajemnych. Arbitrzy 
bowiem ze strony Kasy pp. Dratwa i Tyszko ka. 
tegorycznie obstawali przy wysuniętej przez 
nich kandydaturze na superarbitra p. Leszczyń- 
skiego, inspektora pracy; odmówili natomiast 
ustosunkowania swego do wysuniętej przez le- 
karzy kandydatury p. Adama Pi : de- 
legata rządu przy zarządzie m. Wilna. Wywo- 
łało to rozgoryczenie wśród lekarzy, którzy u- 
ważają, iż przejście do porządku dziennego nad 
kandydaturą p. A. Piłsudskiego, wybitnej siły 
fachowej w dziedzinie finansowej i człowieka 
9 [wyjątkowym autorytecie moralnym, wska- 
zują wyraźnie, że pp. Dratwa i Tyszko albo zu- 
pełnie nie znają miejscowych warunków i ludzi, 
albo występują ze zgóry powziętą tendencja 
niedojścia do porozumienia co do osoby super- 
arbitra, co w konsekwencji spowodowałoby 
wyznaczenie takowego przez p. ministra Pracy” i Opieki Społecznej, e? 

Onegdaj Iekarze-arbitrzy wysłali zažalenie 
na postępowanie arbitrów strony przeciwnej do 

о—н 

Jeszcze 0 „Nachainika“ 
W numerze 340 20 pisma ukazała sie notatką o sądzie Kea 45h nad o. Na chalnikiem, Który to sąd miał miejsce w Ba ranowiczach. Od iniejatorów powyższej #- prezy otrzymujemy następujące pismo: : W związku z umieszczeniem w Nr. 344 poczytnego pisma Pana notatki pod tytułem „Urke przywrócony do czci uprzejmie pro- Slmy o umieszcze iniejszego sprostowania : W wiadom z Baranowicz, na zasadzie której Redakcja poczyniła swoje wywody 

spostrzegamy cały szereg niedokładności na- 
tury faktyczne. gd literacko-społeczny miał 
za zadanie w; tlić wogėle problemai prze stępstwa I przestępey na zasadzie książki 
Urke Nachalnika. W toku rozprawy dr. Pras 
wystąpił nie jako obrońca, lecz jako oskar- yciel, dając miejseami bardzo ciężkie oskur- żenie pod adresem autora jak i całego dzieła. 

„Dr. Kagan, który nie czytał aktu oskar. żenia „(ten ostatni został odczytany przez 
przewodniczącego p. Mukaseja (a tylko zapo- znał publiczność z treścią książki, nie robiąc żadnych wywodów, nie mógł eg ipso użyć wy- 
razu, „Urke zdołał wybić się z rasy żydow- 

na pierwsze miejsce. Wogóle takiego 
wyrazu nikt z uczestników nie używał. 

Wyrok bynajmniej nie znosił poprzedniei 
wyroków, skazujących Nachalnika, tylko opie 
wał jak następuje: „Wobec tego, że Urke, dzię 
ki poparcin znakomitego profesora Uniwersy 
tetu Poznańskiego, zdołał wybić się za środo- 
wiska przestępców i wykazać zdolności li- 
terackie — społeczeństwo nie powinno go ode- 
pchnąć, lecz dać możność pełnego nawróce- 
nia““, 

Stąd też końcowe wmioski Szanownej Re 

  

     
   

   

          

'dakeji o zrewindykowaniu Urke na rzecz ży- 
dowstwa i tp, bynajmniej nie odpowiada- 
jų rzeczywistości. 7 : 

W prasie miejscowej naprz. czytamy: Sąd 
nad Urke Nachalnikiem był bardzo ciekawy . 
i. pożytecznym wyczynem  społeczno-literac- 
kim. 

Dlatego też wcale nie zasłażył na dkre- 
ślenie „poprostu dintojra'*. 

Dziękujemy Szanownemu Panu Redakto- 
rowi za umieszczenie naszego wyjaśnienia. 

Z poważaniem 
D r. Pras, dr. Kagan, M. Mukasej 

Ofiary 
Antoni Gołubiew na fundusz im. Władysła- 

wa Budkiewicza zł. 2, 
A na fundasz Wład. Budkiewi- 

й, j 
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Sanatorjum gruźlicze na Wileńszczyźnie 
W dobie obecnej pogłądy na istotę i zna- 

ezemie sanatorjum uległy całkowitej Z-nianie— 
KOMUnikat wileńskiego T-wa Przeciwgruźlicz. 
Pod pojęciem sanatorium — rozumiano «ngiś 
„dom zdrowia”, w któryra chory na gruźlicę w 
okresie nieudzielającym się otoczeniu, pod 
wpływem przeważnie leczenia klimatycznego 
znajdował znaczną poprawę luo nawet zujeine 

wyleczenie. Uważano, e sanatorja winny być 

budowane tylko w miejscowościach tzw. kli- 

matycznych, jak Zakopane, Rabka, Worochta 

ftp. w Polsce. Dziś natontiast wszyscy przychy- 

dzją się do poglądó właściwym zakładem 
ieczniczym dla gruźlików są tzw. szpitale-sina- 
tolja, w których odbywa si. nietyiko leczeni. 

klimatyczne, lecz także  stosywanie wszelkich 

zdctyczy leczniczych nauki + gruźlicy, a więc: 
lemoterapja, stosowanie zabiegów chirurgicz- 

nycn, światło- i wodolecznictwo itd Do tas ch 
wrasków doszedł już pierwszy Wszechpo!ski 

Zjazd Przeciwgrużliczy, któr; się odbył w Kra- 
kowe w roku 1925. 

Czynnik klimatyczny, przestał odgrywać 
decydującą rolę: nie jest on bez znaczenia do- 

datkowego w pewnych postaciach  gruciicy, 
łecz w innych, zbyt gwałtowna zmiana warun- 

ków klimatycznych może łyć nawet szkodhwą. 

W Polsce posiadamy właściwie 2 stacje 

klimatyczne wysokogórskie: Zakopane i Wo- 
rochta. Powszechny bezkrytyczny pęd w gó- 

ry, pęd do Zakopanego iest nietyłki nieu: asad- 

nionym, lecz nawet częstok.oć szkodliwym jak 

wogółe wszelkie szablony w stosunku do zdro- 

wia i życia łudzkiego. Nadto budowa licznych 

sznatorjów w jednej miejscowości klimatycz- 
rej ma szereg ujemnych stron, z których wy- 

mieniam główniejsze: przeładowanie chorymi, 
`а węt i ewentualne zakażznie danej m'ejsta- 

wości, utrudnienie Komunikacji oraz wysokie 
soszta podróży, krótki okres trwama „właś 

wego sezonu”, a wsku'2: tego wysokie kosztą 

:e czenia. 

Myśl tworzenia sanato,um ga Wileńsz- 

czyźnie już od pav lat kiełkuje w Zarządzie 
WLejskiego T-wa Przenw;, wsliczego. ОБклег- 
ny własny mater;»: statystyczny,  dutyczący 

wymików ieczenia w sanatorjach górskich prze- 

konał nas zupełnie, że dojrzała już potrzeba 

stworzenia własnego sanatorium na terenie 

ziemi Wileńskiej. W tym celu w połowie 1930 
roku zawiązał się Komitet organizacyjny budo- 

wy sanatorjum na Wileńszczyźnie, który pod 

przewodnictwem p. dra Henryka Rudzińskiego 
rozpoczął wstępną pracę. Komitet ten postano- 

wił przeznaczyć czysty dochód z „Dni Przeciw- 

gruźliczych' na budowę śanatorjum. Są to 
pierwsze cegiełki wielkiego dzieła budowy wła- 
snego sanatorjum i mamy niepłonną nadzieję, 

że w łatach najbliższych cel będzie osiągnięty. 

Kosztorys nowoczesnego sanatorjum na 200 

ióżek, z uwzgłędnieniem najnowszych zdobyczy 
itizjologji wynosi 800.000 zł., czyli że przecię- 

tnie koszt jednego łóżka wyniesie około 4.000 
zł, co jest niewspółmierne z tem, co wydały 

instytucje społeczne, budując w innych mias- 
tach sanatorja, gdzie koszt jdenego łóżka wy- 

niósł przeszło 30.000 zł. Spodziewać się należy, 

że sanatorjum, budowane przez Komitet ludzi 

uspołecznionych, będzie wielokrotnie tańsze, 
W jaki sposób Komitet zamierza zrealizo- 

wać myśł budowy sanatorjum i uzyskać po- 
trzebne fundusze? Przedewszystkiem zapewnie 

n ązostała wydatna pomoc rządu, która nawet 

w obecnych ciężkich chwilach załamania się go 

spodarczego wyniesie około 100.000 złotych, 

następnie Komitet zamierza drogą kooptowania 
instytucyj ubezpieczeń społecznych, samorzą- 
dów miejskich, powiatowych itp. instytucyj u- 

zyskać potrzebne sumy w drodze fundowania 

określonej liczby łóżek przez wymienione insty- 
tucje, z tem, że członkowie będą leczeni na wy- 
jątkowo ułgowych warunkach. Spodziwamy się 

PACZKI do Rosji 
odzieżowe 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ui. Mickiewicza Nr. 1. 

  

  

        

  

  

    
    

również, że ofiarność społeczeństwa przyczyni 

się do tak wzniosiego i potrzebnego celu, stwa- 

rzając łóżka imienne. 

Plan budowy sanatorjum, uwzględniając 

najnowsze dane ftizjologji, pozwala urzeczy- 

wistnić projekt częściowej budowy jposzczegól- 

nemi etapami, co nie wpłynie bynajmniej ujem- 

nie na prawidłowy bieg pracy zakładu. 

Sanatorjum pomyślane jest na 200 osób i 

przewiduje łokowanie nietylko dorosłych, lecz 

także dziatwy i młodzieży szkolnej. Płan bu- 
dynku zapewnia niestykanie się lekko chorych 

z chorymi na gruźlicę udzielającą się. Bliskość 

Wilna udostępnia korzystanie z pomocy świa- 

ta lekarskiego oraz ułatwia komunikację, jak 

dła samych chorych tak i rodzin, pozwalając 

na odwiedzanie chorych, co również nie jest 
bez wpływu na stan duchowy chorego, a przez 

to na dodatnie wyniki leczenia. Komitet prag- 

nie, aby potrzeba własnego sanatorjum na Wi- 
łeńszczyźnie przeniknęła do najszerszych warstw 

społeczeństwa, zakiełkowała i wreszcie przeja- 

wiła się pięknym czynem społecznym! 

Komitet po załatwieniu formalności wstęp- 

nych przystąpi do szerokiej akcji społecznej, 

zapraszając do niej szereg wybitnych osobistoś 

ci, stwarzając obszerny Komitet Honorowy i 

Wykonawczy oraz w oparciu o udział całego 

społeczeństwa Wileńszczyzny spodziewa sie 

przystąpić do zrealizowania swego Śmiałego 

projektu. Ufamy, że niewielu zbraknie w szere- 

gach budowniczych sanatorjum! 

Obywatele, żądajcie znaczków  przeciw- 
grużliczych, bo kupując je popieracie czynnie 

budowę sanatorjum, które ratować będzie spo- 

łeczeństwo przed plagą białej dżumy! 

Wileńskiego T-wa Przeciwgruźliczego. Obszer- 
tach sanatorja, gdzie koszt jednego łóżka wy- 

ną została wydatna pomoc rządu, która nawet 
jątkowo ulgowych warunkach. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka оё eścisków 

Prow. A. PAKA. 
z ERA 

Kolonie wypoczynkowe dia 
młodzieży szkół średnich 
W TROKACH I DRUSKIENIKACH 

W związku z dłuższym okresem nadcho- 
dzących feryj zimowych, Centrala O. R. orga- 
nizuje dla młodzieży szkół Średnich wszystkich 
typów w czasie od 27 grudnia 1933 do 13 stycz- 
nia 1934 r. Kołonje wypoczynkowe, dla dziew- 
cząt w Trokach, dla chłopców w Druskienikach. 

Młodzież pomieszczona będzie w interna- 
tach szkolnych iub w willach przystosowanych 
należycie pod względem urządzeń do zamiesz- 
kania w zimie, pod opieką wykwalifikowanycn 
sił wychowawczych, przebywać będzie dużo na 
świeżem powietrzu, oddając się wszełkim spor- 
tom zimowym, rozrywkowym, zabawom, grom 
towarzyskim z tem, że na racjonalne, treściwe 
odżywianie kłaść się będzie największy nacisk. 

Z uwagi na to, iż charakter takich kolonij 
nadaje się w zupełnóści do zorganizowania spe- 
cjalnie w tutejszym terenie, że cieszy się peł- 
nem poparciem miejscowych władz szkolnych i 
wojewódzkich, które przyrzekły wydatną po- 
moc, że pełny koszt utrzymania za okres od 27, 
grudnia br. do 13 stycznia 1934 r., tj. 18 dni, 
obejmujący koszty wyżywienia, nociegów, świa 
tła, opału, obsługi, użycie sprzętu sportowego 
i wydatków administracyjno- gospodarczych 
jest bardzo niski, bo wynoszący za cały ten 
okres zaledwie 40 zł., od dziecka, zarząd Cen- 

trali O. R. „apełuje do rodziców o korzystanie 
z tej sprzyjającej sposobności. 

.. Zgłoszenia i zapisy przyjmują Zarządy O- 
EE zakładów do 19 bm. 

! gi w opłatach (na 3 raty), zniżki 
nie zupełne zwolnienia od pa będą a 
możności przez zarząd Centrali uwzgłędniane. 

Giełda warszawska 
Z dnia 27 grudnia 

Belzja 123,70 124.01 123.39. 
Gdańsk 173.23 173,66 172.80 
Holandja 357,75 358.66 356,85 
Londyn 29.10 29.24 28,96 

  

    

słoniitrka 
— W Słonimie zmari legjonista bp. Bajcz. 

Zmarł tutaj Leg. I. Bryg. 5 pp. bp. Bajcz Bro- 

nisław. Urodził się 13 stycznia 1882 r. w Bor- 

czy pow. krzemienieckiego na Wołyniu. Ukoń- 

czył gimnazjum i uczęszczał na wydział medy- 

cyny w Odesie i w Krakowie. W roku 1905 

za pracę niepodległościową zostaje skazany i 
karę odsiaduje w więzieniu szlisselburskiem 0- 

bok Petersburga. 6 sierpnia 1914 r. wyruszył w 

pole z Pierwszą Kompanją Kadrową Legjonis- 

tów z Krakowa. Przeszedł całą kampanję legjo- 

nową, do przysięgi. Po odmówieniu przysięgi 

był internowany w obozie jeńców w Szczypior- 

nie i Łomży. Po zwolnieniu z obozu internowa- 

nych wstępuje do wojska polskiego. Przechodzi 

wszystkie etapy wojny polsko-bolszewickiej, a 

po zawarciu pokoju w roku 1921 występuje z 
wojska. Mimo ciężkich warunków życia, do 0- 

statniej chwili życia wierny idei Marszałka Poł- 

ski Józefa Piłsudskiego, dla której całe swe 

życie poświęcił, zmarł w Słonimie. Nad mogiłą 

żegnał w imieniu Związku Legjonistów i Koła 

Piatakėw płk. Trapszo, a w imieniu Związków 

Siederowanych adw. Głębski. Zasłużony bojo- 

wnik o Niepodległość Polski, wyznania mojże- 

szowego został pochowany na cmentarzu ży- 

dowskim. -— Cześć Jego pamięci! 

— Muzem PTK w Słonimie znowu przenie- 

sione. Komunikują nam, że muzeum słonimskie- 

go oddziału Polskiego T-wa Krajoznawczego 

zostało przeniesione do gmachu Starostwa (po- 

kój 36). W celu doprowadzenia muzeum do na- 

ieżytego stanu, zostało ono zamknięte dla pub- 

licznego zwiedzania ma czas do dnia 15 stycz- 

nia 1934 r. 

— Zmiana na stanowisku komendanta ob- 
wodu „Legjonu Młodych". Dowiadujemy się, że 
dotychczasowy p. 0. komendant słonimskiego 

obwodu „Legjonu Młodych* W. Trofimczyk, na 
skutek własnej prośby został zwolniony z zaj- 

mowanego stanowiska. Obowiązki komendanta 

obwodu zostały poruczone czasowo leg. Kow- 

gierowi. Należy nadmienić, że W. Trofimczyk 

zdziałał wiele dla obwodu słonimskiego, zwłasz- 
cza w dobie jego organizacji, za co zyskał so- 

bie uznanie członków Legjonu i władz organi- 
zacyjnych. 

— Opłatek w „Legjonie Młodych". Komu- 
nikują nam, że słonimski obwód „Legjonu Mło- 

dych“ urządza tradycyjny opłatek w dniu 30 

bm. w auli gimnazjum państwowego w: Słoni- 
mie. : : 

— święta przeszły spokojnie, Tegoroczne 
święta Bożego Narodzenia przeszły w Słonimie 
zupełnie spokojnie. Co roku notowane pijaństwa 
i awantury uliczne ustały całkowicie. 

  

— Włamanie sklepowe. Ze sklepu Oljana 
Zoracha (Lipowa 27) dokonano kradzieży tyto- 
nu, papierosów i artykułów spożywczych na 
200 zł. Złodzieje do sklepu dostali się zapomocą 
podrobionego klucza. 

: Požar smolami. W mocy na 21 bm. z 
nieustalonej przyczyny wybuchł pożar w sto- 
larni, należącej do maj. Skidel, dzierżawionej 
przez Jankiela Bałańskiego. Pastwą ognia padł 
aparat do pędzenia terpentyny i karpina. Straty 
sięgają 3.000 złotych. i 

‚ — Pobili i zdemolowali mieszkanie, Trzej 
mieszkańcy wsi Małyszcz a to Józef Kle- 
paczko, Kazimierz i Antoni róblewscy wtarg- 
nęli samowolnie do mięszkania Franciszka Wró- 
blewskiego, gdzie go pobił i zdemolowali mie- 
szkanie. 

— Usiłowanie kradzieży. W nocy na 26 b. 
m. nieznani narazie sprawcy usiłowali dokonać 
kradzieży w sklepie owocowym _Nisenkorna 
Chaima (Dominikańska 17). Złodzieje zdołali 
tylko wybić dziurę w tylnych drzwiach sklepu 
— gdyż zostali spłoszeni. 

— Kradzież gotówki. Niewykryci narazie 
sprawcy po złamaniu kłódki dostali się do skle- 
pu Zojnszejna Szłomy (Ciasna 8), gdzie doko- 
nali kradzieży 250 zł. i 300 dolarów ameryk. 

— 2 złodziej. — W nocy na 
22 bm. na pl. Skidelskim zatrzymano niejakie 
go Józefa. Aleksandrowicza (Prochowa 3), — 
który uginał się pod ciężarem skradzionego 
drzewa. 

Jak ustalono, Aleksandrowicz drzewo 

  

JUŻ DZiŚ Film, który przewyzsza wszystkie 
Największe wydarzenie sezona| 

* Wytworne, note?ne arcydzieło 14 genjusz0w ekrana! 

„ Og/A9    
Na ten łim niewa słów — Trzeba go osobiście zoDa.4;Ć 
„Obiad o 8ej* — t 
Nad program. Najaowsze at. akcje, 

o atcydzieło, otoczone aureolą 

oczekiwania! 

wszechświatowej sławy! 

JOHK BARRYMOR 
JEAN HARLOW 
LIONEL B» RRYMORE 
WALLACE BEERY 
MARJA DR:SLER 
PHILIPS HOL MES 
LEE TRACY 
EDMUND LOWE 
BILLIE BURKE 
MAGDE EWANS 
KAREN MORLEY 

t inni 

  

  

NAJLEPSZY DOWÓD ZASŁUŻONEGO POWGDZENIA! 
POLSK 

Pan 
Nad progr.: wyjątkowy 
1-portaż o Ponor/u 

C>cziennie przepełnione 

I FILM 

E chierówna — Andrzejewska 

p.t. „CIEŃ NAD EUROPĄ 

sale! 

„Wyrok życia” 
— Dam ęcki. 

« @ Ciekawe relacje 
Francuza o Polsce. 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXI“ 
MI4KIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

  

— Realizacja uchwał zjazdu gospodarczego 
W dniu 11 stycznia 1934 r. w sali konferencyj- 
nej Starostwa odbędzie stę zebranie organiza- 
cyjne w cełu założenia w powiecie Koła Hodow- 
ców Konia Remontowego. Zebranie zwołane z0- 
stało z inicjatywy pana starosty. 

— Zabójstwo dziecka i zgom matki. W no- 
cy na 24 grudnia w szpitalu miedzykomunalnym 
wskutek przedwczesnego porodu zmarła Elż- 
bieta Łajszówna, mieszkanka wsi „Hancewicze 
gm. Nowo-Mysz. Jak się okazało, wyżej wspom 
niana w nocy na 23 bm. urodziła w domu rodzi- 
ców dziecko, które ukryła w chłewie w słomie. 
Dziecko wskutek zimna zmarło. 

— Wielki pożar przy st. Lachowicze. Dnia 
24 grudnia o godz. 16 przy stacji kolejowej w 
Lachowiczach, ma składzie towarów, w czasie 
odgrzewania ogniem kranu przy zbiorniku ropy, 
przez Aleksandra Siergieja, wybuchł pożar, 
wskutek czego spakł się zbiornik na ropę. wraz 
z całem urządzeniem oraz zawartością zbior- 
nika w ilości 2580 kg. ropy, 1680 kg. oliwy i 800 
kg. nafty wraz z szopą drewnianą, należącą do 
Oszera Pakiera, zamieszkałego przy stacji La- 
chowicze. Ogólne straty wynoszą około 3570 
zł. Budynek i smary nie były asekurowane. —- 
Wypadku z ludźmi nie było. 

— Pożar. W dniu 26 bm. wybuchł pożar 
przy ulicy Szosowej, wskutek którego spalił się 
chlew, koń, 10 kur oraz pasza, należące do Kon- 
stantego Śliźnia. Ogólne straty wyrroszą około 
770 zł. Wypadku z ludźmi nie było. Pożar pow- 
stał wskutek zaprószenia ognia przez nieostroż- 
ność podczas karmienia konia. 

s. pret w O. M. P: W dniu 26 bm. 
w świetlicy własnej odbył się współny opłatek 
Organizacji Młodzieży Pracującej. O. godzinie 
1T zgrupowała się młodzież, nałeżąca do OMP 
w liczbie 50 osób. Do zebranych przemówił kie- 
rownik ogniska OMP p. Serafin Głąbik, który 
podkreślił zadania, stojące przed młodzieżą o- 
raz wskazał drogi, któremi wini dążyć, by pań- 
stwo osiągnęło dobrobyt. Następnie przełamał 
się ze wszystkimi tradycyjnym płatkiem. Po 
spożyciu herbatki chłopcy odśpiewali kilka ko- 
lend, a p. Bojarska wygłosiła im dłuższy refe- 
rat o przemyśle i handlu Polski. Wspólna foto- 
grafja zakończyła tę piękną uroczystość. 

Radje wileńskie - 
OZWARTEK 28 GRUDNIA 

1.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
Po waży gosp. dom. 

  

1157 o \ ! 
12.03 ka operetkowa х 
12.30 Dzien. połndn. (płyty) 
Komun. meteor. 
12.38 Utwory Rachmaninowa (płyty). 
15.10 Progr. dzienny. 
15.15 Chwilka strzelecka. 

progr. R. W. 
19.20 Rezerwa. 
19.25 „Polityka współezesna w oświetleniu 

Shaw'a'* — wygł. Fłorjan Sobieniowski. 
19.40 Kom. sport. 
19.43 Wil. kom. sport. 
19.47 Dziennik wiecz. 
20.00 7-my konkurs muzyczny Rozgłośni 

Wileńskiej. Muzyka popularna: Nagrody ofia 
sali: Księgarnia Józefa Zawadzkiego w 

Wilnie i Uniwersytecka Bibljoteka . 
21.00 Kwadrans poetycki. 
21.15 Koncert. ; 
22.00 „Gdybym mial miljon““ — 5-ty list 

paryski naszego b. speakera Antoniego Boh- 
dziewicza. 

22.10 Kom. meteor. 
22.25 Muzyka lekka. 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA 

I LNIARSKA W. WILNIE 

z dnia 27 grudnia 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wiłno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto ł stand. 15,75—16,15 
Żyto II stand. : 15,10 
Mąka pszenna 0000 A huks. 34,25—34,50 
Mąka żytnia 55 proc. 25—25,50 
Mąka żytnia .65 proc. 21-—21,50 
Mąka żytnia sitkowa 

-horoby skórne, wene- 
"yczne, narządów — то- 

18— NY -— od 9 do I i od 5 do 8 

Dzis! Potężny dramat erotyczny ilustrują y przeżycia pięknej kobiety niew'nn e posądzcnej p. t. 

„OSKARŽONA“ 
radjosłuchaczów omówi Witold Hulewicz, dvr.— 

Porywająca akcja teżo niezwykłego fil. 
mu trzyma widza w ci głem napięciu. — 
W rol. gł.: Czarująca G*BY MORLAY 

ora: piękny ANORE R 'ANNE. 
Nad program: Dodaik dźwiękcwe. 

- — 

— POKÓJ 
"EH ciepł , 

  

=Lekar2 k Słone zgy, do 
wyuajęcia— Uuiwers: 

eKarze tecks 9 — 15 e 

" DOKTÓR. "MED. ” 2 POKO JE 
"m do wyn£- I z wyg 

I. H:ayfciewiczowa ec 
Chor: by skó'ne, lecze 5 
nie włosów, ko. metyka 
lekarska i operacje ko- Lekcje 

sm:tyczne EORUZRAJDEWICZE WON 
Ordyaujez WarSza7a— -= 
S:opena 16 m. 13 Na Kursy Kreje 

Taarsko 2 m,3 

        

  

a =" i szycia przyjmię w» 
Or. Janina  czenice za dostępny m 
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aż TCA o SO 42 DOKTOR wawczyni* 
asza perłowa Nr. 3 30,50 ‹ r — 

Gryka zbierana 19— ZELDOWICZOWA Buchaiter 
Siemię lniane 90 proc. 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana -21 — 
Jęczmień na kaszę zbierany 14—15— 
Owies stand. 14—14,50 
Owies zadeszczony 13—13,50 
Mąka pszenna 0000 A iuks. 34,25—37.— 
Mąka żytnia razowa szatrow.  19—19,25 
Otręby żytnie 10,5011.—- 
Otręby pszenne grube 12,50—13-— 
Otręby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kaszą gryczana 1-2 palona 40— 
Kasza gryczana 1-i biała 40— 
Kasza perłowa pęcak Nr. 2 24,50 
Kaszą owsiana 41-- 
Ziemniaki jadalne 6—7— 
Siano 6—6,50 
Sioma * 5—5,50 

LEN za 1000 kg. franco stacja załadowcza: 
Trzepany Wołożyn 1179,92—1212,39 
Trzepany Druja 1039,20—1071 ,67 
Trzepany Traby 1234,05—1266,52 
Kądziel Horodziejska 995,90—1017,54 
Targaniec asort. 736,10—768,54 
Czesany bas. I, sk. 303,10 2078,40—2100,05 
Ogólny obrót: 500 tonn. 

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI M. WILNA 

35.70 «biece, weneryczne — 
'  marządów * moczowych 

od 12 — 2i 
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Uhińczyk — 
Miry machnął ręką: 

— Dobrze, niech pan robi, co pan uważa. 
Można zacząć mówić o morderstwach. To nie 
moja rzecz. Wszyscy muszą być swobodni, kie- 
dy Mixy Minchin płaci za zabawę! | 

„Zabawa Mixy Minchina rozpoczęła się 
przy pięknie udekorowanym stole, na pokładzie. 
Czternaście osób zasiadło do obiadu. Znając się 
ma obowiązkach „morskiego - gospodarza", 
"Mr. Minchin przygotował dla każdego gościa 
zabawny ubiór głowy. Sam włożył trójkątny ka- 
pelusz z czerwoną kokardą, i tak ustrojony, czuł 

— jedzcie wszystko moi goście! — rozka- 

zał. — | pijcie, oo się wam podoba. Wszystko 
się tu znajdzie! Kazałem podać wszystko, co 
mają najlepszego! 

Po kawie gospodarz wstał. 

 — Otóż, siedzimy tutaj, — zaczął, — bliscy 
końca tego całego kanału! Obejrzeliśmy cały 
świat razem i mieliśmy dużo przyjemności, ale 
1 dużo nieprzyjemności. Ale wszystko razem by- 
ło zabawne, i mieliśmy dobrego przewodnika. 

Podnieście wasze kieliszki i wypijmy zdrowie 
naszego Doktora Loftona, najlepszego przewod 
nika! 

0 państwu dziękuję, — zaczął, —. 
Od wielu jat organizuję takie wycieczki, jak ta 
i, muszę powiedzieć, że tym razem była to wy 
cieczka, pod paru 'względami, niezapomniana. 
Państwo przyczynili mi bardzo mało kłopotu i 

BA sa» 16.40 Muzyka lekka. ь i : oł ni śródn eb ». — Ewentualnie z Qslo 146.50 147,25 145.75 '_ CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY _ 16.10 Aud. dla dzieci. | nący skorzystać z ulg RONA p EXT Zgłoszenia „Ea, jmaje dobrze w leśnictwie, => Paryż 34.87 34,96 34.78. UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSog, Niż 16:40 „Humor to zdrowie'* — pogadanka porządzeniu Ministra Skarbu z dnia 25-XI Ągministracja „Śłowa* Nieświeska22 mieszk. 7 
ь A. Fudakowski. 1933 r. o ulgach w spłacie zaległości podat- pod W, M. Wilno. Praga 26.43 26,49 26.37 NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 16.58 Rola zapobiegania w zwalczaniu gru kowych, winni przedstawić właściwym urzę- == a — — — — mmm Stokholm 150.4Q 151,15 149.65 NIONYCH CHOROB ZAKAŻNYCH RAZEM. żjey — npogad. wygł. dr. Antani Borowski. dam skarbowym w terminie do nia 31 grud- POKO] Energiczna Szwajearja. 172,10 172.93 171,87 OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 17.00 Feljeton muzyczny. nia r.b. zaświadczenia instytucyj kredytu dłu. DQ WYNAJĘCIA wdowa poszuksje go- Włochy 46,75 46.87 48,63. KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM _ 17.20 Recital fortepianowy. OP nid PóROWa: 30-24,; mów zaw gdC. 

Berlin w obr. nieof. 212.33 

Dolar w obr. prywatnych 5.61 i pół. 

Rubel złoty 4.03 (5-ki), 4.65 (10-ki). 

50) 

Žwyciezca 
przykrości. To znaczy, że miałem ich niemało, 
ale stosunki pomiędzy nami były doskonałe. 

Państwo zachowali się bardzo spokojnie, mimo 
rozmaitych przykrych niespodzianek, jestem pań 
stwu za to bardzo wdzięczny. Byłbym napra- 

wdę szaleńcem, gdybym zapomniał, że nasza 
podróż rozpoczęła się od niezwykłych wydarzeń. 
Miss. Pamela Potter zechce mi wybaczyć, że 

wspominam tragiczną śmierć Jej dziadka owej 
nocy w Broom's Hotelu w Londynie. A raczej 
pomiędzy północą a rankiem, stał się ten fakt, 
nad którym boleję głęboko. Ale minęło dużo dni 

od tego czasu i może lepiej będzie zapomnieć. 
Skoro fakt ten powstał pomiędzy nierozstrzygnię 
temi tajemnicami, musimy uznać to za wołę losu. 
Wkrótce znajdziemy się w San Francisco i tam 
rozstaniemy się, — tutaj w głosie jego zab. 
rzmiała nuta radości, — ale, zapewniam pań- 
stwa. że zawsze zachowam we wdzięcznej pa 

mięci wszystkich państwa. 
— Słuchajcie, słuchajcie, — krzyczał Mixy 

Minchin, — gdy doktór usiadł, wśród uprzejmych 
oklasków i brzękania kieliszków. Kiedy już dok- 
tór zaczepił tę sprawę, to muszę i ja powiedzieć, 
że wszyscy byliśmy  zmartwieni tym udusze- 
niem w 'Broom's Hotelu. To mnie zmusza do 
wspomnienia naszeg goościa — Chińczyka, polic 
janta z Hawaii. Wierzcie mi, moi państwo, wi- 
działem ja ich niemało, ale ten jest zupełnie inny. 
Mr. Chan, niech pan powie cokołwiek! 

Chartie wstał z godnością, pomimo tak nie- 
zwykłej introdukcji. 

— Bęben, który najgłośniej hałasuje jest wy 

BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŻLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUZLICZE... 

pełniony Vigirem, — rzekł. — Pamiętam o tem i 
dlatego nie będę się naprzykrzał. 

— Ale korzystam ze sposobności, by żło- 
żyć głęboki ukłon naszemu gospodarzowi i 
jego małżonce, przybranej klejnotami. Los 
jest kapryśnym reżyserem. Narzucił on pań- 
stwu policjantów w ciągu całej podróży. Zaczy 
nając od mego szanownego kolegi ze Scotland 
Yardu, przez policję Francji i Włoch, aż do 
skromnego, nie nie zmaczącego Chińczyka, któ- 
ry dąży po nieznacznych, zatartych tropach. 

— Btoję tu pomiędzy wami w niezbyt 
przyjemnej sytuacji. Mędrzee wschodni powić 
dział: „nie idź śladami smutku, żeby się nie 
obrucił ku tobie''. Taką radę chciałbym dać 
Miss Pameli Potter. Ale wiem, że - smutek 
nie zwiędnie tak szybko w pani sercu. 

*— Państwo muszą sobie przypomnieć, że 
gdyby ten smutny fakt się nie zdarzył, nie 
znajdowałbym się między wami. Wyobraźmy 
sobie obraz Broom's Hotelu i ten odchodzący 
już w mgłę zapomnienia, tragiczny wypadek. 
Być może, że po długiem zapomnieniu cała 
rzecz przybierze nowe znaczenie. Przykro mi, 
że powracam znów do tych spraw. Ale Dok- 
tór Loftoń wspomniał, że gdyby tajemnica 
nie została rozstrzygnięta, byłby to dowód, że 
los tego chce. Jestem Chińczykiem i wierzę w 
zrządzenie losu, ale zbyt długo przebywałem 
wśród Amerykanów, abym nie czuł chęci sto- 
czenia walki, zanim przyjmę z pokorą to, co 
być musi. I dlatego moja ciężka masa rzuca 
obecnie cień na wesoły festyn. 

Mr. Minchin obiegł wzrokiem obecnych i 
zatrzymał się na Taitie, Stary gentleman wstał 

17.50 na piątek i rozm. 
18.00 „15 lat w odrodzonem Wilnie'* — 

odezyt zbiorowy. 
18.20 Słuchowisko. 

Intormacje w powyższej sprawie udziela Ciepły, umeblowany 
biuro Btowarzyszenia Właścicieli Nieruchomo Z 
ści m. Wilna (ul. Jagiellońska 14) codziennie solidnych. 

19.00 „Skrzynka pocztowa nr 276** — listy od 10-tej do 12-tej. 

ze spokojem dobrego mówcy. 

— Jestem może szczęśliwszy od wielu z 
obecnych. Był bowiem czas, że można było 
się spodziewać, iż opuszezę was o wiele: wcześ- 
niej. Ale pragnienie życia jest tak silne i obie- 
całem sobie, że skończę razem z wami ię pod- 
róż. Doprawdy, poszczęściło mi się w niejed- 

nem. I jestem za to wdzięczny losowi. Móeł- 
bym naprzykład znaleźć się przypadkiem 

owej nocy tragicznej w lutym, na łóżku, na 

którem zakończył życie mój przyjaciel Mr. 
Drake i wtedy stałbym się przypadkową ofia- 
rą, mordercy który jedynie..... 

Przerwał i obejrzał się bezradnie: 
— Przepraszam bardzo wszedłem na. nie- 

wł ą drogę. Uezyniliśmy, obawiam się, dzi 
siejszy wieczór bardzo przykry dla Miss Pot- 
ter. Chciałbym tylko wypowiedzieć, jak szczęś- 
liwym się czuję, że przetrwałem tą podróż i 

jak miło mi było poznać wszystkich państwa. 
Usiadł prędko, wśród krótkich oklasków. 
Po nim przemawiała Mrs. Luce i Pamela 

Potter: 
Kapitan Keane wstał z kolei: 
— Tak, to była wielka podróż, — rzekł, 

— i szkoda, że się kończy, a każdy z nas pow- 
róci do swej pracy. Mieliśmy dużo miłych roz- 
rywek, i jeżeli chodzi o mnie, to zupełnie za- 

pomniałem wypadek w Broom's Hotelu. 
— Morderstwo to mogło zwichnąć nasze 

zamiary, — mówił dalej Keane. — Inspektor 
Duff działał przez czas jakiś, by naszą wy- 
cieczkę zatrzymać. Jego pytania były zbyt nie 

dyskretne. Ja nie popełniłem morderstwa, ale 
zdarzyło mi się spacerować przydługa tej nocy 

  

po hotelu, o czem państwo wiedzą. I ja mie- 
wam swoje złe chwile. Przypuszczam, że i inti 

moi towarzysze przeżyli niejedną przykrą 

chwilę również. Wiem, że M»r. Elmer Benbow 
był nieeo zaniepokojony, hm, Mr. Benbow? 
Nie wspominałem o tem, ani słowa. wcześniej, 

ale teraz jesteśmy, dzięki Bogu w naszym kra- 
ju i każdy może już za siebie odpowiadać. Wi- 
działem M». Benbowa, jak © trzeciej rano, 
owej nocy w Londynie, skradał się do swego 
pokoju z hallu. Myślę, że pan jest zadowolony, 

że nie potrzebował pan tego wyjaśniać Scot- 

land Yardowi, co, Mr. Benbow? 
Keane przybrał wyraz twarzy wesołego 

kpiarza, który chce podrwić z kolegi, ale to ni 
kogo nie zwiodło. Każdy rozumiał, że tkwi w 
tem przemówieniu ukryta złośliwość, i wszy- 
scy poczuli się nieswojo. Nawet Mixy Minchiu, 
chociaż nie potrafiłby określić swych uczuć, 

czuł, że był w tem jakiś wybryk w b. złym 

guście. Mały fotograf zerwał się gwałtownie. 
— Przemawiałem bardzo często w ciągu 

ostatnich lat, — zaczął, — ale nie domysłałem 
się nigdy, że będę musiał mieć kiedyś taką 
przemowę, jak ta dzisiejsza. Tak, to prawda -— 
wychodziłem z pokojn tej nocy w Broom's Ho 
telu. Po przyjściu do domu i połeżeniu się do 
łóżka, przypomniałem sobie nagle, że szóstego 
są urodziny mojej eórki. Mieliśmy wysłać do 
niej kablogram w ciągu dnia, ale byliśmy ta- 

cy zaaferowani, oboje z żoną, że nam z głowy 

to wyleciało. Byliśmy więc bardzo zinartwieni, 
ale przypomniałem sobie różnicę czasu i, że 

w Akron jest o sześć godzin wcześniejsza, po- 

ra. Pomyślałem, że może jeszcze kablogram 

darstwem d.mowem 
Isb  piel-gniarstw+m в 
intel g-ntuy h osób Bi. 
Połock» 9 9 
—— 

wygodami dla 
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zdąży przyjść wieczorem do niej. Wyskoczy- 
lem z łóżka, ubrałem się byle jak i wybiegłem. 
W westybulu była jakaś kobieta, która sprza- 
tala, ale poza tem nie spotkałem nikogo ze 
służby. Naturalnie powinienem był powiedzieć 
o tem policji, ale nie chciałem być zamieszany 
do tej sprawy. Zawsze te w obeem państwie, 
człowiek się czuje nieswojo. Gdyby to było u 
nas, w kraju, a te co innego: opowiedziałbym 
wszystko inspektorowi. Ale w Anglji. Scotland 
Yard.... sama myśl o tem budziła we mnie dre- 
SZCZE... 

Jestem zadowolony, że kapitan Keane pod 

niósł tę sprawę dzisiaj, tutaj. Cieszę się, że mo 
gę się wytłomaczyć i mam. madzieję, že pari- 
stwo mi uwierzą. No, a teraz, kiedy o tem 
skończyłem... ach, tak, jeszeze jedno, zapon- 
niałem zupełnie. Robiłem zdjęcia z podróży: 
jak to państwu wiadomo. Wszysey państwo sz 

na nich uwiecznieni. W Honolulu kupiłem spa 
rat i w piątek wieczór, w ostatni nasz wicezór 
na okręcie, zwobię wielki pokaz myek zdjęć. 
Oboje z Mas. Benbow zapraszamy państwa 
wszystkich na to przedstawienie, gdzie odbę- 
dziemy całą naszą podróż nanowo. A. teraz już 
skończyłem. ы 

Usiadł, pośród długich i głośnych przyja- 
cielskich oklasków. Keane musiał znieść kilka 

niechętnych spojrzeń, co zresztą uczynił z włać 

ciwą sobie nonszalancją. я 

Mr. Minchin wstał znowu. 
— Sądzę, że powinienem poprosić następne 

go móweę, — rzekł, — Mr. Ross, nie słyszełiś- 

my jeszeze pańskiego przemówienia. : 
(D.CN.) 

Brukamia „Błarm” Wiizo Zamkowa 2, Wydawca: Stanisław Mackiewicz 
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