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. Wczoraj na tem miejscu prezes 

słi Mocarstwowej' p. Mieczysław  Pru- 

szyński uzasadniał swe nadzieje, co do 

rozwoju tej organizacji. Dziś choiałbyms 

bardzo zresztą zdałeka i bardzo  irag- 
mesrtarycznie, po: yć sprawę „Legjo- 

mu mHłoćych*. Pierwszy raz znaczenie 
młodzieży zrozwmiałem w całej pełni pod 

czas podróży po Rosji Sowieckiej. 

Bolszowja jest dziś rządzona przez mło- 

dzież, braniena będzie także i "wyłącz- 

nie przez młodzież. W Bolszewji też 
przyzwyczaiłem się do (wyrazu  „mło- 

dziež“ przywiązywać pewną treść kan- 

kretną, a nie relatywną tylko. Chcę przez 

'to powiećlzieć, że wyrazem  „młodzież* 

można nazywać dzieci od lat 8 do 16, 

studentów uniwersytetu, «albo wogóle 

kogokoiwiek, gdyż jak=w naszem mie- 

ście „pewna grupa literacka zaczęła się 

nazywać _ „najmłodszemi Wiłna', to tak- 

że mas nie dziwiło, że wśród tych „naj- 

młodszych spotykamy fudzi żonatych 

dzieciatych, a nie osoby w śliniaczkach 

i 'kołyskach, jakby ze ścisłego znacze- 

nia tej nazwy wnosić można. Otóż w 

Rosji, nauczyłem się rozumieć wyraz 

„młodzież bardzo konkretnie, uważa- 

jąc za młodzież tych wszystkich, któ- 

rzy nie pamiętają przedwojennych cza- 

sów. 1 takie właśnie określenie młodzie- 

ży jest bardzo wygodne, gdy się chce 

mówić o młodzieży w Niemczech, czy 

'we Włoszech, czy wogóle © młodzieży 

'w artykule politycznym. 1 tutaj młodzież 

hitlerowska, czy faszystowska będzie 

mieć te same cechy, co młodzież w Bol- 
szewji. . Jest. 1) entuzjastyczna, 2) baz 

krytyczna, bardziej wierząca niż anali- 

zująca, 3) działa w organizacjach ma- 

sowych. 

Polski „Legjon Miodych“ 1) nie jest en 

tuzjastyczny, a raczej jest entuzjastyczny, 

ale pod adresem Sowietów, a nie Połski, 

Wyobraźmy sobie, coby było gdyby mło 

dy bołszewik, Włoch,czy Niemiec entuzja 

zmował się pod adresem cudzego kraju i 

cudzej ojczyzny w sposób, który widzimy 
w „Legjanie Młodych*,2) nie jest ani bez 

krytyczny, ani mało analizujący, prze- 

ciwniie, dyskusjom. niema tam końca i 

pod tym względem posiada całkiem sta- 

romedny fason  studencko-sztubackich 

„kdeowych* organizacyj, których dzia- 

łalność polegała na pytlowaniu  języ- 

kiem, 3) wcale nie jest organizacją fma- 

sową, lecz właśnie arystokratycziią. Tiu- 

my młodzieży faszystowskiej, czy hitle- 

rowskiej, to są tłumy politycznej unło- 

dzieży. Nasz „Śtrzelec* niewątpliwie 

tkwi w obozie BB, ale to nie jest je- 

szcze organizacją polityczna, w żadnym 

wypadku organizacja, przerabiająca, tra- 

wiąca, propagująca, eksponująca i re- 

prezentująca ideologję polityczną w ta- 

kim stopniu, co młodzież hitlerowska, 

lub faszystowska. U nas jedyna organi- 

zacja młodzieżowo-polityczna jeśli nie 

reprezentująca BB, to w każdym razie 

gotowa twierdzić, że reprezentuje p. 

ministra Jędrzejewicza, to wiaśnie „Le- 

gjon Młodych*. ,W porównaniu do 

Włoch, do Niemiec, jest to organizacja 

wybitnie arystokratyczna. To stwierdzić 

należy z naciskiem. 

Włócząc się po ojczyźnie i po za- 

granicy i rozmawiając z ludźmi na nie- 

uniknione polskie tematy, zauważyłem, 

że specjalnie w dziedzinie „Legjonu Mło 

dych* idzie wypowiadają ćwierćpraw- 
dy. Właśnie nie całkowite prawdy i nie 

„My- 

  

   

    

kłamstwa, lecz takie ówierćprawdy. 

Pozwołę tu sobie niektóre takie głosy 

zacytować: 

— „Główna różnica pomiędzy Mus- 

solinim, a naszym reżimem, polega na 

tem, że Mussolini ma tu całą rozen- 

tuzjazmowaną dla faszyzmu młodzież, u 

nas — śmiech powiedzieć — „Legjon 

Młodych”. : 

-— „Nasz reżim nietylko, że nie ma 

młodzieży za sobą, lecz wogółe machnął 

na nią ręka. Ten jon Młodych” 

używa się przecież wyłącznie dla po- 

licyjnych celów, a poza tem nie dba się 

э› 

nawet w to, co oni taim wygadųją“. 

-— „W pierwszych tatach niepodłe- 
głości Polski — mówił mi ktoś trzeci — 

w  pablicystyce  połskiej uzasadniał 

Pan pienwszy, że ideologja, która wejść 

powinna w naturalną, po zdobyciu nie- 

podległości pustkę ideową, powinna 

być ideologją imacarstwową. Pisał Pan 

e koniecznem  przewartościowania po- 

glądów na wszelkie sprawy w związku z 

odzyskaniem państwa: „Wszystko 

liłem co kochałem, wszystko, kocham, 

co paliłem i t.d. Otóż drogi panie, na- 

rzekaj pan sobie na radykałiżn „Legjo- 

nu Młodychi'* — ае to jest organizacja 

imperjalistyczna niemnie; niż ci młodzi 

Włosi. Radykalizm społeczny —— kto go 

absolutnie 

MussoH- 

mocarstwo- 

       

spa- 

  

  

    

nie przeżywał — wszyscy, 

wszyscy. "Od Clemenceau da 

niego. Radykalizm odpadnie, 

wość pozostanie". 

Cytując te sprzeczne 

prawdy, chciałbym odrazu zastrzec się 

przed tem „niema młodzieży. Niema 

BB mas młodzieży przetrawionej hasłanii 

politycznemi — to słuszne. Ale każdy 

inteligentniejszy obserwator naszego 

życia politycznego spostrzeże z łatwo- 

ścią tę różnicę, która dzieli Połskę od 

obozów faszystowskiego, lub hitlerow- 

skiego i różnicę, która zresztą po ogło- 

szeniu tez projektowanej konstytucji sta- 

ła się jeszcze wyraźniejsza, Oie nam w 

Polsce nie zabroniono myśleć, oto obóz 

BB składa się z ludzi, którzy do pewnych 

wspólnych praktycznych  rozsirzygnięć 

doszli na podstawie różnie cieniowanych 
założeń potitycznych--©utbifa 5% W 

więc także na stosunku młodego pokole- 

nia de obecnie panującego reżim w 

Polsce. lm także nie można było dać 

ideołogji z jednego kawaika, bo jej samo 

BB nie posiada. Nie powiem 0 tem 

banalnie „na tem polega jego słabość 

jego sita“, bo mam coś ważniejszego 

do powiedzenia, mianowicie, 

polega jego inność od reżimu faszy 

skiego, czy hitlerowskiego. Uważ 

że wielkość Marsz. Piłsudskiego połega 
na tem, że on nie chce, abyśmy wszy- 

scy myśleli jednakowo. 

  

z sobą ćwierć- 

że na tem 

    
z 

  

Teraz jeszcze jeden aforyzm o „Le- 

gjonie Młodych", już nie usłyszany, 

lecz przeczytany. Oto „Państwo Pra- 
cy“ jak pisze o kongresie wsiesojutsz- 

nej partji komunistycznej, to pisze w ten 

deseń: 

„„„bedzie maniiestacją i potwierdzeniem 
polityki pokojowej ZSSR, a zarazem jego go- 
towości odparcia z bronią w ręku wszelkich a- 
wanturniczych przedsięwzięć, skierowanych 
przeciwko Sowietom". 

„Kongres ten uwydatni jedność partji ko- 
munistycznej, która nigdy jeszcze nie była tak 
skonsolidowana jak obecnie”. 

Któż to pisze w końcu końców? — 
Obywatele sowieccy, czy obywatele pol- 
scy? Jakaś daktylografka, przygotowu- 

jąca toposy o zwołaniu zjazdu dla jakie- 
goś biura w Moskwie, nie powstydziłaby 
się takiego stylu. 

„Awanturnicze przedsięwzięcia". Nie 

jestem coprawda zwolennikiem interwen- 
cji antysowieckiej, bo jako Polak, dbają- 
cy przedewszystkiem © interesy swego 
kraju nie mogę z taką myślą występować, 

ani jej popierać ależ na miłość 

Boską, to my właśnie szliśmy na Kijów? 

z Petlurą, to my  żywiliśmy sympatje 

dla Gruzinów, to my jedni, jak to 

słusznie Churchill podkreśla, potrafilis- 

my zwyciężyć bolszewików. Konjunktu- 

ra była inna, czasy się zmieniły, nikt u 

nas o interwencji nie myśli, ale właśnie 

dlatego, że pomysły © interwencji istnie- 

ją dziś tylko w biurach sowieckiej pro- 

pagandy, że tylko sowiecka propaganda 

udaje, że bierze interwencję na serjo * 

udaje tak przedewszystkiem ua użytek 

'wiewnętrzny, -— nie powinny pisma ро!- 
skie takich bzdurstw powtarzać. 

Można być frankofilem, itałofilem, 
anglofilem, nie przestając być dobrym 
patrjotą. A jednak czasem zachwyty 

dla obcych przechodzą granicę przy- 
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’ Lamordodanie premjera Rumunji 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ uł. Ratuszowa — Księgarnia |Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
Ń.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

į CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i # 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

CZTERY STRZAŁY STUDENTA — BOMBA RANIŁA B. BURMISTRZA BUKA- 

RESZTU — TRZECH WSPÓLNIKÓW 

BUKARESZT. PAT. — 0 godzinie 
9.30 wieczorem prezes rady ministrów 
Duca padł oliarą zamachu. Napastnik sta 
dent Mikołaj Constantinescu strzelił do 
premjera cztery razy z rewolweru, trafia- 
jąc go w głowę. Premier Duca padł mar- 
twy na miejscu. 

Zamach miał miejsce w Sinaja. Spraw 
ca zamachu, dawszy 4 strzały, rzucił gra 
nat, raniąc dr. Costinescu, byłego burmi- 
strzą Bukaresztu. Constantinescu — jak 

  

ZAMACHU 

stwierdziło dochodzenie — miał 
wspólników. 

Na życzenie króla zwłoki premjera 
przewieziono do pałacu królewskiego w 
Sinaja. 

Minister oświaty Angelescu, jako naj 
starszy z ministrów, został wezwany te- 
legraficznie do Sinaja. Prawdopodobnie 
będzie mu powierzona misja objęcia sta- 
nowiska premjera. 

trzech 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

s
 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SLONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WOŁOŻYN — 

  

Państwowe nagrody arty- 
styczne 

WARSZAWA (tel. wł.). — W Monitorze 

Polskim ukazał się nowy statut 4 nagród ar- 

tystycznych a mianowicie: nagrody literac- 

kiej Ministra Wyznań Religijnych i Oświece 

nia Publicznego w wysokości 7 tysięcy zł. 

przyznawanej raz do roku w grudniu, nagro- 

dy Polskiej Akademji Literatury dla młodych 

w wysokości 3 tysięcy zł. przyznawanej raz 

do roku w styczniu, nagrody muzycznej Mini 

stra WR i OP w wysokości 7000 zł. przyzna 

wanej w lutym i nagrody plastycznej Min. 

W. R.i O.P. w wysokości 7000 zł. przyzi:a- 

wanej w marcu każdego roku. 

  

Polityka zagraniczna Rosji sowieckiej 
Wielkie ekspose komisarza Litwinowa 

MOSKWA PAT. — Na wczorajszem posie- 

dzeniu CKW ZSRR wystąpi z wielkiem ех- 

pose komisarz Litwinow. 
Na wstępie mówca scharakteryzował nastro- 

je epoki, jaka zmierzch powojennego pacyfiz- 

mu, powrót do metod przedwojennej połityki. 
Mówca ostro zaatakował Niercy. 

SYSTEM PAKTÓW NIEAGRESJI. 

Komisarz .Litwmow z całym naciskiem pod 
kreśla pokojowe teridencje polityki sowieckiej, 
twierdząc, że wojna utrudniłaby ZSRR rozbu- 
dowę gospodarczą i zaznacza przytem, że dia 
Związku Sowieckiego stanowiłaby groźbę 
wszełką wojna, rozpoczęta nawet zdała od gra- 

nic sowieckich, To też ZSRR rozszerza system 
paktów nieagresji, które łączą go obecnie ze 

wszystkimi sąsiadami, z wyjątkiem Chin 1 }2- 
ponji, o*az z Włochami, Francją, a także za- 
wiera kc''wencje, określające pojęcie napastni- 
ka, ze ws'vstkini sasiadami oraz państwami 
Małej Entes y. 

WYKORZYSTANIE ORGANIZACY| MIĘDZY- 

== NARODOWYCH. 

ZSRR nie zrzeka się wykorzystania wszel- 

kich istniejących lub mogących powstać orga- 
nizacyj międzynarodowych, jeśli może fub bę- 

dzie mógł liczyć na to, że będą one służyć spra- 
wie pokoju. Przechodząc do stosunków z posz- 

czególnemi państwami,  Litwinow szczególnie 
dodatnio scharakteryzował stosunki między Z. 

1 S. R. R. a Stanami Zjednoczoremi, Francją, Wło 

chami, Turcją i Polską. 

STOSUNEK DO POLSKI. 

Dłuższy ustęp przemówienia poświęcił Li- 

+ twinow Polsce. — Stosunkom z najbłiższymi 
sąsiadami, a zwłaszcza z największym z nich— 

Połską, udzielam, rzecz prosta, najwięcej trwa- 
gi — oświadczył komisarz Litwinow. Możemy 
tu skonstatować poważny postęp. Zawarcie 
paktu nieagresji i konwencji, określającej poję- 
<ie napastnika, wpłynęło na wzmocnienie wza- 
jemnego zaufania i wzajemnego zrozumienia.— 
Polityczne perturbacje w Europie, które nastą- 
piły w roku ubiegłym, zrodziły wspólnotę inte- 
resów, wynikającą ze wspólnego niebezpieczeń- 
stwa i współnych trosk. Jeżeli Polska i my nie 
zdawaliśmy sobie sprawy ze wspólnoty tych 

> trosk, to podpowiedzieli nam to ich sprawcy— 
Wspólne troski i wspólne niebezpieczeństwa są 
najlepszym cementem, będącym spójnią między 
państwami. 

Następnie mówca przeszedł do państw bał- 
tyckich, mówiąc, że Finłandja, Estonja, Łotwa 
i Litwa coraz bardziej przekonywują się o cał- 
kowitej pokojowości i życzliwości Związku SO- 
wieckiego. Mówca ze. szczególnym naciskiem 
wyraża zadowołenie z powodu zawarcia kon- 
wencji łondyńskiej z państwami Małej Ententy. 

WROGIE NASTAWIENIE DO NIEMIEC. 

Końcowy ustęp swego przemówienia Litwi 
naw poświęca Niemcom i Japonji, wyrażając 

pogłąd, że zawarcie paktów nieagresji przez 
ZSRR nie mogło zaważyć ujemnie na stosun- 
%ach sowiecko-niemieckich, ponieważ  pakty 
nie były oparte na wrogich stosunkach wobec 
państw trzecich. Powodem złych stosunków 

mie może być również regime w Niemczech, 
gdyż ZSRR dąży do dobrych stosunków nawet 

z krajami faszystowskiemi, Stosunek ZSRR do 
Niemiec wyrika wyłącznie z jego polityki za- 

granicznej, 
Litwinow wspomina o antysowieckiej dzia- 

łalnoścj von Papena, © programie „Drang nach 
Osten“, zawartym w książce Hitlera „Mein 
Kampi“, o memorjale Hugenberga na konieren- 

cji londyńskiej oraz 0 akcji Rosenberga. Mówca 
wskazuje wreszcie na system prześladowań о- 
bywateli sowieckich w Niemczech. Mówiąc 0 
aliaracjach niemieckich mężów stanu, wyraża- 
jących chęć utrzymania dobrych stosunków z 
Z$RR, Litwinow wskazał na istnienie faktów 
przeczących tym deklaracjom, qa faktów tych 
—< ак twierdzi — jest-zbyt wiele. 

OBAWĄ PRZED AGRESJA JAPONII. 

W dalszym ciągu swego expose Litwinow 

osiawiaą sprawy stosunków ZSRR z Japonją, 
w szczegółności sprawę sprzedaży kolei wscho- 

dnio-chińskiej. Ponadto obszernie omówił pla- 
my japońskich kół wojskowych, dotyczące a- 
neksji sowieckiego Dalekiego Wschodu, że 

Prezydent Roose 
LONDYN PAT. — Wczoraj wieczorem na 

bankiecie, wydanym przez fundację im. prezy- 
denta Wilsona w Waszyngtonie, wygłosił wiel- 
ką miowę, poświęconą sprawie pokoju, prezy- 
dent Rooseveit. 

Zdaniem mówcy, ałtruistyczny i wysoce i- 
dealistyczny program pokojowy, jaki miał na 
myśli prezydent Wilson, nie został zrealizowany 
tak, jak sobie wyobrażał zmarły prezydent. — 
Nadmierry wzrost dążeń nacjonalistycznych 
wśród rozmaitych narodów zamiast zbliżać, 
jak tego pragnął Wiłson, oddałał Amerykę od 
współpracy międzynarodowej, Dziś jednak, w 
obliczu poważnej sytuacji międzynarodowej, 
Ameryka więcej i bardziej otwarcie współpra- 
cuje z Ligą Narodów, niż ktokotwiek przedtem. 
Liga Narodów stała się obecnie podporą w 
strukturze pokoju wszechświatowego. Nie jes- 
teśmy członkami Ligi — mówił Roosevelt — 
i nie zamierzamy do niej wstąpić, ale współ- 
pracujemy z Ligą w każdej kwestji, która nie 

STONIO NN PTSS 
zwoitošci i godnošci narodowej. Kiedy 
Stanisław Grabski wywiesił w 1918 roku 
trójkolorową chorągiew iw hoteht Euro- 
pejskim, oburzaliśmy się wszyscy. Fran- 
kofilstwo endecji w 1919 i 1920 roku 
było niesmaczne, było upokarzające. 
Kiedy Dmowski napisał swe artykuły 0 
„komiwojažerach““, oburzališmy się 
obozie BB wszyscy solidarnie. 
cież to, co ze swoją namiętnością do 
Sowietów wyrabia dziś „Legion Mło- 
dych* przechodzi o wiele ponad wszel- 
kie płaszczenia się endeków przed Fran- 
cuzami, o wiele jest gorsze od tego, co 
napisał Dmowski 0 „komiwojažerach“. 
To już jest brak godności narodowej tak 
duży, że trudno się usprawiedliwiać mło- 
dością i głupotą. 

Oto są wszystko fragmenty, a ponie- 
waż fragmenty, więc ćwieróprawdy. A 
teraz konkluzje. Nie będę w nich, wbrew 
swemu zwyczajomwi,  prostolinijny. Po- 

iem w tych konkluzjach bardzo mało i 
sądzę, że będę dla „Legjonu Młodych* 
bardzo pobłażliwy i będę go traktował 
z klauzulą największego uprzywilejowa- 
nia. Otóż powiem to tyłko, że niegdyś 
endecja miała taką „Młodzież Narodową” 

w 
A prze- 

   “ 

  

  

i dawala jej Samodzielność, aż ta 
„Młodzież Narodowa” zaczęła najokrop- 
niej endecję zwałczać i dziś jest „Związ- 
kiem wsi i miast". Nie wiem, czy tak 
będzie z „Legjonem Młodych* w cało- 
ści f tu moja klauzula zaczyna dzia- 
łać. Powiem, że prawdopodobne jest, 
że z „Legjonu Młodych wyjdzie dużo lu- 
dzi na dobrych oficerów, ma rzetelnych 
urzędników i policjantów. Wyjdzie tak- 
że pewien zastęp działaczy społecznych, 
którzy jeśli będą zwalczać kapitał obcy 
w Polsce, to i chwała Bogu, niech go 

zwalczają: Ale wyjdzie także poważna 
ilość, która się tak rozpędziła w bolsze- 
wiokich banałach, że napewno znajdzie 
się z czasem w więzieniu. I to powiem 
jeszcze, że konstytucja, to. program. 
Konstytucja z 17 marca była programem 
państwa parlamentarnego, konstytucja 

SSSR — państwa bolszewickiego. Nasza 
konstytucja tworzy odrębny typ państwa, 

jest więc programem rozwoju państwa 

w tym własnie, a nie innym kierunku. A 

Gła pracy w tym właśnie kierunku liczyć 

  

na całość „Legjonu Młodych" byłoby 

ziś ryzykowne. Cat. 

nn 

skoncentrowanie znacznych sił zbrojnych Japo- 
nji w Mandżurji stanowi bezpośrednie zagro- 
żenie granicy sowieckiej, na co ZSRR musiał 
Gdpowiedzieć ufortyfikowaniem granic i prze- 
rzuceniem na ten odcinek odpowiednich sił, — 
Zarządzenie to mówca scharakteryzował jako 

ściśle obronne i zarzucił Japonji, że przygoto- 
wije wojnę agresywną, ponieważ nie grozi jej 

znikąd niebezpieczeństwo.  Dałej wyraził na- 
dzieję, że Japonja będzie się kierowała opinją 
rozumnych patrjotów, a nie militarystycznych 

awanturników. 

SPRAWA ROZBROJENIA. 

Ostatnich parę zdań mówca poświęcił kon- 
ierencji rozbrojeniowej. Na wysiłki rozbrojenio- 

we w obecnej chwili Litwinow zapatruje się 
pesymistycznie, twierdząc, że dozbrojenie nie 
było nigdy gwarancją pokoju, a nie można roz- 
broić tych, którzy czymią użytek z broni, lub 
tych, którzy zamierzają uczynić to w najbliž- 
szej przyszłości. Nie można również żądać, a- 
by rozbroily się państwa, przeciwko którym 
skierowane są powyższe groźby. O rozbrojeniu 
będzie iiożna mówić poważnie dopiero wów- 

czas, gdy państwa szczerze wyrzekną się woj- 
ny. Litwinow twierdzi, że do wojny dąży zni- 
koma cząstka ludzkości, Należy zatem zjedno- 
czyć wysiłki ołbrzymiej większości spragnionej 
pokoju i zjednoczyć te wysiłki nie w sojuszu 
ugrupowań narodowo-terytorjalnych, lecz w 

drodze współpracy, mającej na celu samoobro- 
nę tak, aby nikt nie ośmielił się pogwałcić po- 
koju. 

jest ściśle polityczną, a która w oczywisty spo- 
sób wyobraża pogłądy i dobrą wolę narodów 

w odróżnieniu od poglądów i korzyści przywód- 
ców politycznych i klas uprzywiłejowanych, 
lub ich imperjalistycznych cełów. 

Ludność świata w 90 procentach jest za- 
dowolora ze swych granic terytorjałnych i go- 
towa jest ograniczyć swe zbrojenia, jeśli każ- 
dy naród tego dokona. Pokój wszechświatowy 
zagrożony jest przez pozostałe 10 procent, ce 
do których istnieje obawa, że pójdą one za 
swymi przywódcami, domagających się eks- 
panzji terytorjalnej kosztem sąsiadów i nie 
chcącymi ograniczyć zbrojeń lub wstrzymać 
zbrojenia się, Nawet gdyby wszyscy inni zgo- 
dzilį się na nienapadanie wzajemne i ogranicze- 
nie zbrojeń. Gdyby te 10 procent mogły być 
przekonane przez owe 90 procent, aby myślały 
samodzielnie i nie dały się prowadzić na pasku, 
to na Świecie zapanowałby prawdziwy spokój. 

Na zakończenie Roosevelt wysunął nastę- 
|pujące trzy zalecenia dia osiągnięcia pokoju 
światowego: 

1) Niechaj każdy naród zgodzi się w ОКгё- 
Sie kilku łat stopniowo usunąć wszystką broń 
ofenzywną, będącą w jego posiadaniu i nie wy- 
twarzać dodatkowej. Nie zabezpiecza to jeszcze 

Wycofanie złota w 
WASZYNGTON PAT. — Sekretarz skarbu 

Morgentau ogłosił wczoraj wieczorem dekret, 
nakazitjący dostarczenie skarbowi całego złota, 
znajdującego się w Stanach Zjednoczonych. — 
Dekret ten stanowi uzupełnienie dekretu prezy- 
denta Roosevelta z dnia 28 sierpnia. 

Przepisom tego dekretu nie podłega: 1) 
złoto w sztabach, zatrzymane na mocy zezwo- 
leń władz federalnych, 2) rzadkie monety, po- 
siadające wartość dla zbieraczy, 3) kawałki zło 

ta nieprzetopionego ; złota o wartości nie prze- 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA M. Mindel, skł. apteczny 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
ECHA OLBRZYMIEGO BANKRUCTWA 

BERLIN. PAT. — Przed sądem w Bre- 
mie ogłoszony został dziś wyrok w sensacyj- 
nym procesie, toczącym się od szeregu mie- 
sięcy, przeciwko braciom Lahusen, byłym dy- 
rektorom największego w Europie niemieckie 
go koncemu włókienniczego Nordwolle, które- 

   

go bankructwo w lecie 1931 r. spowodowało 

załamanie się głównego banku niemieckiego 
Darmstaetter und National Bank, stanowiące 
wstęp do ówczesnej ktastrofy finansowej ban 
ków niemieckich. Pasywa  Nordwołle docha- 
dziły do 1/4 miljona mk. Sąd uznał obu oskar 
żonych za winnych fałszerstwa ksiąg, oraz 

sprzeniewierzenia i skazał Karoła Lahusena 
na 5 lat więzienia, oraz 50.000 mk. grzywny, 

brata zaś jego Heinza — na 2 lata i 9 mie- 
sięcy więzienia, oraz 20.000 mk. grzywny. 

F4OCES GEN. O:DUFFY 

DUBLIN. PAT. — Proces przeciwko gen. 
O'Duffy rozpoczyna się w Dublinie przed 
Trybunałem wojskowym 2 stycznia. Doręczo- 

" generałowi akt oskarżenia obejmuje 5 pun- 
któw, zarzucających mu należenie do niele- 
galnej organizacji, zachęcanie do czynów bun- 
tewniczych or nawoływanie do dokonania 
mordu na osobie szefa rządu de Valery. 

      

MROZY W KANADZIE 

OTTAWA. PAT. W Kanadzie panują o- 
heenie bardzo silne mrozy, których ofiarą pa- 
dło już wiele osób. Gruba powłoka Śnieżna 
utrudnia komunikację. w dużym stopnia 

PARAGWAJ I BOLIWJA 

MONTEVIDEO. PAT. — Jak wiadomo, 
w dnia jutrzejszym upływa termin zawiesze- 
nia broni pomiędzy Paragwajem a Boliwją. 

„  Boliwja 
wyraziła zgodę na przedłażenie rozejńu do 
dnia 14 stycznia, na eo jednak Paragwaj się 
się nie zgadza. 2 

   Według nadeszłych tu wiadom 

AFERA SZPIEGOWSKA 

W HELSINGPORSIE 

HELSIJNGFORS PAT. — .Słażąca nazwi- 
skiem Antilla, 
wielkiej or 

na terenie Finlandj 
płk. Asplunda. Szajka szpiegowska, jak wy- 
nika ze Śledztwa, miała między innemi na 
celu unieszkodliwienie szeregu osób na wyż- 
szych stanowiskach ministerstwa obrony na- 
rodowej. 

      

     

  

  

  

velt o sprawie pokoju 
żadnego narodu przed inwazją, o iłe nie zosta- 

nie mu prawo zabezpieczenia własnych granic 

trwałemi fortyfikacjami i o ile nie będzie wpro- 
wadzona stała inspekcja międzynarodowa dla 

przekonania Się, że sąsiedzi nie wytwarzają i 

nie utrzymują zbrojeń w cełach wojny ofen- 
zywnej. 

2) Niechaj każdy naród złoży deklarację, 
że żaden z nich nie pozwoli swoim siłom zbroj- 
nym przekroczyć granic swego kraju i przejść 
na terytorjum drugiego. Wykroczenia przeciw- 
ko temu zobowiązaniu byłyby traktowane przez 
ludzkość jako akt napaści i dłatego nrusiałyby 

wywołać potępienie całej ludzkości. 

3) Oczywistem jest, że żadne porozumie- 
nie powszechne nie będzi miało wartości, o ile 

nie przystąpią do niego wszystkie bez wyjątku 
państwa drogą uroczystego zobowiązania. — 
Gdyby więc takie porozumienie zostało przy- 

ięte przez olbrzymią większość państw z tem, 
że wejdzie ono w życie tylko wtedy, gdy zo- 

stanie podpisane przez wszystkich, — to wów- 
czas byłoby stosunkowo łatwo ustalić, które 

państwa chcą podkreślić swą przynależność do 
grona mniejszości, wciąż jeszcze wierzącej w 

Siłę miecza dla cełów inwazji i atakowania 
swych sąsiadów. 

St. Zjednoczonych 
kraczającej 100 dolarów, 4) złoto przeznaczone 

dła celów przemysłowych, 5) monety złote i zło 
to w sztabach, stanowiących własność bankó'v, 

małeżących do systemu Federał Reserve, jak ró- 
wnież własność Reconstruction Finanse Corpo- 
ration, wreszcie złoto w sztabach i złoto za- 
graniczne, znajdujące się obecnie na wyspach - 
Filipińskich, Hawajskich i innych posiadłoś-, 
ciach pozakontynentalnych Stanów Zjednoczo- * 
nych. 

Polityka monetarna 
LONDYN PAT. — Agencja Reutera dono- 

si z Waszyngtonu: Według oświadczeń tutej- 
Szych kół miarodajnych, celem polityki mone- 

tarnej Stanów Zjednoczonych jest 1) stałe 

zwiększanie zaofiarowania zakupu złota przez 
rząd Stanów Zjednoczonych, 2) uzyskanie ze- 
zwolenia Kongresu na przejęcie przez rząd zło- 
ta w bankach federalnych w ilości równoważ- 

nej korzyściom nierozłącznym z dewałuacją, 3) 

wystąpienie z inicjatywą międzynarodowej sta- 
bilizacji monetarnej. 

Według opinji dobrze  poiniormowanych 

kół amerykańskich, stabilizacja ceny złota prze- 
widywana jest na wysokości 41,34 doł, za un- 
cję. Przejęcie złota z banków federalnych do-korzystnie na handlu i 

konane w drodze prawnej, ściągnęłoby do kas 
skarbu państwa cały narodowy zapas złota, 
wynoszący 4.300 miljonów dołarów, z czego 

3.600 miljonów dolarów przetrzymywanych 
przez banki federalne. Korzyści, które odniesie 
z tego tytułu skarb państwa, posłużą być może 

do spłaty długu publicznego, ewentualnie obró 
come będą na pokrycie bieżących wydatków. 
Koła kompetentne uznają jednak konieczność 
zawarcia międzynarodowego układu stabiliza- 

cyjnego, gdyż w przeciwnym razie Francja i 
Wielka Brytanja poprostu stopniowo zdewału- 
ują swe dewizy poniżej ostatecznej normy sta- 
bilizacyjnej amerykańskiej, co odbiłoby się nie- 

eksporcie amerykańskim.



    

SILVA RERUM 
CHOROBA KS. LP. D'HERBIGNY. 

Ksiądz Biskup M:chał d'Herbiguy zacho- 
rował. Potężmy, mezmrnie wpływowj jsrze- 
wodniczący słynnej komisji Pro Rusin nie 
pełni swych obowią:uw. Jak długo potrwa 
taki stan? Zwykli celnicy dobrze ww dzą, 
iż dygnitarze, odgrywający wybitną rolę w po 
lityce, często zapadaią na chorobę, która jest 
groźna nie dla ich wrowia, lecz dla ich sta- 
nowisk. Czy Biskup d Herbigny uległ choro- 
bie dyplomatycznej?.. Wszystko przemawia 
za tem, bo o dymisyi Biskapa mówi się coraz 
głośniej. 

Dziennik Poznaństi 297) obszernie osia- 

wia sprawę choroby Prezesa Kainas Pro Ru- 

ssia:; 

Z Watykanu nadchodzą wiadomości o 
chorobie ks. biskupa Michała d'Herbigny, prze 
wodniczącego Komisji Pro Russia. Wiadomoś- 

ci te mówią o zamierzonem ustąpieniu ks. 
d'Herbigny z zajmowanego stanowiska, jako- 

by z powodu złego stanu zdrowia. Nie brak 
pogłosek, które w zamierzonem ustąpieniu ks. 
d'Herbigny widzą odwrót Watykanu od akcji 
neounijnej na kresach wschodnich Rzplitej Pol 

skiej. Bardziej wtajemniczeni nie ukrywają fa 
ktn, że Watykan jest rozczarowany dotychcza 
sowem doświadczeniem propagandy obrządku 

wschodnio - słowiańskiego. 

Nie dziwnego. Jak na tok kiński czas 
akeji Pro Russia, błędów porełaiono а% za 
dużo. Nie są to błędy, wya.<ające tylko z bra- 
ku doświadczenia lub niedostaw::znie epręży- 
stej organizacji, — niestety, «ała akeja była 

'     

    

  

  

zbudowana na zbyt chwiejnych fundamentach, 

žie świadczących o kwalifikacjach budow r - 
czych !... 

Opinja społeczeństwa polskiego jednogłoś 
nie wystąpiła swego czasu przeciw działalności 
komisji Pro Russia. Dyskusja nie była tylko 

dlatego zbyt rozgłośna i gwałtowna, jak by 
tego zagadnienie samo wymagało, gdyż przy- 
wiązanie do Kościoła katolickiego nie pozwala 
ło uzewnętrznić się w pełni goryczy, serca pol- 
skie zalewającej. Czy potrzeba dziś, w chwili, 

gdy wiele rzeczy przemawia zatem, iż Waty- 
kan zdanie swe o komisji Pro Russia zmienia, 
powracać raz jeszcze do wszystkich zastrzeżeń 
opinji polskiej? Starczy wspomnieć, że istnieją 
na ten temat wyczerpujące publikacje Henry- 
ką Łubieńskiego, Wiktora kiotrowicza, kompe 
tentnego kierownika oddziału wyznań Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie, czy chociażby bro- 
szura pt. „Nowe formy unji kościelnej w Pol- 

sce'', zawierająca miłością do Kościoła i Pol- 
ski pisane na łamach wileńskiego „Słowa'* 
+ = wybitnych znawców tego zagaanie- 

Nieprzemyślana i nie zawsze przez odqs- 
wiednich ludzi prowadzona akcja neounijaa w 
Polsce pociągnęła za sobą różne nietylko po- 
rządane, ale nawet groźne następstwa: 

Jeden z wybitnych znawców spraw wyzna 

niowych w Polsce, którego nazwiska ze wzglę- 
du na jego stanowisko społeczne wymienić nie 
można w rozmowie z autorem niniejszego arty 

kutry oswiadczył: 
— Jesteśmy świadkami zastraszającego 

objawu. Ludność polska, widząc, jak propagu- 
je się nowy obrządek z ceremonjałem prawo- 
sławnym, z modlitwami w języku cerkiewno - 
słowiańskim, z kazaniami rosyjskiemi, wygła- 
szanemi przez księży, w ubraniu przypomina- 
jącem popów — rozgorycza się. Dochodzi do 

przekonania, że wolno jej na to reagować...... 
przechodzeniem do kościoła narodowego, aby 
mieć podobne przywileje. 

Wyniki akcji są bardzo nikłe, dlatego też 
uie można wyolbrzymiać ujemnych jej wpły- 
wów na ludność 1zymsko - katolicką, która 
jest narażona na bolesną. rozterkę. 

Ale nie można też zamykać oczu i na 
fakt" pośredniego wpływu akeji obrządku 
wschodniego na kształtowanie się wewnętrzne 

go życia kościoła grecko - katolickiego: 

Niech będzie wolno autorowi tego arty- 
kułu powołać się na jeszcze jedną rozmowę z 
członkiem najwyższej hierarhji kościelnej ob- 

rządku grecko - katolickiego — Ukraińcem. 

Informato: ten oświadczył: 

— Obrządek wschodnio - słowiański kon 

serwuje bizantynizm ceremonjału cerkiewnego. 

Równocześnie w związku z tem metropolitą ks. 

Szeptycki, każe w obrządku grecko - katolic- 

kim w swej diecezji modyfikować ceremonjał 

katolicki, aby upodobnić go do ceremonjała 

prawosławnego. Czy zapomnianoby o prawdzie 

  

„Nrólowa ruletki 
„„Dzienniki doniosty, że książę Ludwik 

tl Monakski przywrócił księżnej Char- 

focie godność i prawa następczyni 

« tronu... : 

„Królowa ruletki"... Nie, to nie tytuł nowej 

operetki, jakby się w pierwszej chwili wy= 

dawać mogło...  Naprawdę.., „Księżniczka 

O-lA-l4", . „,„Czardaszka”, „Cyrkówka”, „,Chi- 

cago”, „Królowa Nocy“ — czy wyliczać da- 

tej?. liuż ich było — tych pań nieherbowanych 

i niekoronowanych, ile ich się przewinęło po 

deskach teatralnych, w rytmie polki, galopu, 

kankana, wałca, foxtrota, tanga, rumby i 

biguiny — połyskujących w białem świetle те- 

flektorów złotą łuską toalet, fałszywemi i 

prawdziwemi brylantami djademów — Z re- 

kwizytorni i od najlepszego jubiłera w mieście! 

I oto przybywa jeszcze jedna — Charr- 

łotta ks. Valentinois — siostra ich nieodrodna, 

taka podobna, a zarazem taka inna! Bo herb 

jej wszak nie malarz teatralny komponował, 

łecz Historja sama ułożyła tą piękną srebrno - 

<zerwoną szachownicę Goyon de Matignon Gri- 

maldich... Bo dekoracją do widowiska jej życia 

nie płaskie kolumny banalnego  „pawilonu“, 

lecz bloki prastarych murów, na skalnych zło- 

mach stromej „Góry Karola" — Monte Carlo... 

A tłem do tego wszystkiego — nie płócienne, 

brudnawe „morze“ z naiwną kreską horyzon- 

tu, lecz przezroczyste Szafirowe giębie naj- 

piękniejszego z mórz Świata. 
Dziwne zaiste są losy tej kobiety! 
„„Są”, bo nie można jeszcze powiedzieć 

„byty“, bo żyje, żyć pragnie i zadziwi nas 
napewno nie jedną jeszcze niespodzianką. 

Życie jej — to operetka współczesna na 
temat zapożyczony z bajki Perrota „Kopciu- 
szek“. : 

- teur“, 

SŁOWO 

Echa katastrofy kolejowej pod Paryżem 
Zły stan bezpieczeństwa powodem nieszczęścia 

Wszystkie dzienniki francuskie poza ob- 

szernemi sprawozdaniami o katastrofie, zajmu 

ją się jej przyczynami i bacznie śledzą za 

"<owadzonem przez władze kolejowe i sądo- 

we dochodzeniem. Powszechnie przypuszczają, 

że śledztwo potrwa bardzo długo. 

Już obecnie niektóre pisma wyrażają oba 

wę, że sędzia Śledczy nie będzie w stanie zna 

leźć właściwej przyczyny, a tem samem i 

właściwych sprawców katastrofy. Kto jest i- 

stotnie odpowiedzialny za tragedję w dniu wi- 

gilji, — pyta prasa i w imieniu opinji pub 

licznej domaga się przedstawienia jej szczegó- 

łowych wyjaśnień. Jednocześnie podnoszą się 

głosy przeciw niedostatecznym środkom ratun 

kowym w czasie akcji po katastrofie pod Lia- 

sny. 

Okazuje się np. że w czasie akcji ratunko- 

wej nie było odpowiedniego światła. Zaledwie 

kilka słabych reflektorów acetylenowych, zdo 

Iano sprowadzić po dłuższem oczekiwaniu. O- 

caleni pasażerowie, którzy pierwsi rzucili się 

na pomoc swym towarzyszom, musieli oświet 

lać ciemności łuczywami z drzazg oderwanych 

ze zmiażdżonych wagonów—, Według zeznań 

większości świadków katastrofy pierwszy regu 

larny ratunek został zorganizowany dopiero 

po godzinie, chociaż katastrofa wydarzyła się 

w pobliżu Paryża. Co więcej, pomoc sanitar- 

па była niedostateczna;. początkowo musiano 

posługiwać się tylko jednemi noszami; nie by 

ło zupełnie środków opatrunkowych. Grozę po 

łożenia zwiększały jeszcze zimno i panująca 

wokół mgła. Ranni marzli nieludzko. Nie moż 

na było rozpalić odpowiedniej liczby ognisk. 

Karetki pogotowia i zarekwirowane w okoli 

cy samochody nie mogły nadążyć w zwożeniu 

ramnych do szpitali, 

Dzienniki paryskie biją na alarm z powodu 

niedostatecznego stanu bezpieczeństwa na nie 
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działają tabletki Togal przy bółach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu, Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem sosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybiinych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
P> się sami dziś jeszcze! Na- 

ży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach, 

Soga 
że duch bizantynizmu prowadzi prostą droga 
do schizmy? 

Choroba Biskupa M. d'Herbigny zwiastu- 
je jakieś zmiany w dotychczasowej akeji neo- 
unijnej. Nie można się spodziewać zmian na 
gorsze, — trudno jest o nie. 

To też miejmy nadzieję, iż nowa polityka 
Komisji Pro Russia będzie miłym prezentem 
noworocznym, z którego cieszyć się będzie ca- 
ły świat katolicki !.... Lector. 
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„Żył sobie książę, marynarz, - pisarz, 
wielki uczony i wielki zwolennik ładu i spokoju. 
Stary już był i wreszcie umarł. Pozostał po 
nim syn. Starszy to również był cztowiek, 
dziwak podobno,  stetryczały stary kawaler. 
Szeptado sobie nawet na ucho, że może i — 
niespełna rozumu... Ale ktoby tam zresztą 

wiedziat napewno?., | żyła sobie też wesoła 
i ładna dziewczyna”... 

Tak aibo prawie tak zacząłby opowiadać 
nam, dzieciom dorosłym, stary poczciwy Per- 
rot o księciu Albercie Monakskim, synu jego 
Ludwiku i o księżnej Charlocie. 

Urodzony w Paryżu w listop. 1848 r. 
i zmarły -tamże w czerwcu r. 1922 byt ks. 

Albert 1 Honorat synem Karola III ' Honorata 
ks. Monakskiego. Jako oficer marynarki fran- 
cuskiej brał udział w wojnie 1870 r. 

Żonaty był z Lady Mary Douglas Hamil- 
ton, powtórnie zaś — z księżną wdową Marją 
Alicją de -Richelieu z domu hamburskiej 
rodziny bankierskiej Heine. 

Położył wielkie zasługi dla nauki, zakła- 
dając słynne „Muzeum  Oceanograficzne“  w 
Monako. „Institut de la palćologie humaine" w 
Paryżu, a także międzynarodowy „Instytut Po- 
koju* w Monako. Był zatem pacyfistą. Nie 
obcy był też i pisarstwu: mamy po nim je- 

go autobiografję p. t. „La carriere d'un naviga- 
Zmarł w wieku sędziwym. Na tron 

wstąpił syn jego Ludwik Il-gi. Miał już wtedy 
pięćdziesiąt parę lat i był kawalerem... Smuci- 
ła więc i niepokoiła wiernych * Monegasków 
kwestja następstwa tronu. Coprawda, pobąki- 

wano już wtedy coś o ewentualnej „następ- 

czyni”, 
llustracje zamieszczały nawet  ekscentry- 

których linjach kolejowych we Francji. Przy- 

czyną katastrofy ma być źle funkcjonujący 

sygnał koło stacji Lagny. Maszynista i pa- 

lacz pociągu pośpiesznego Paryż — Stras - 

bourg twierdzą, że sygnał wskazywał drogę 

wolną, podczas gdy kierownik stacji kolejowej 

przeczy temu. Zatem albo źle funkcjonowała 

sygnalizacja, albo szybkość pociągu dochodzą- 

ca do 110 km., w czasie wielkiej mgły, i ob- 

ciążenia linji wskutek opóźnień, była niedopu 

szczalna. 

Wydaje się prawdopodobnem, że sygnali- 

zacja akustyczna, polegająca na eksplodowa- 

niu specjalnych petard w razie, gdy lokomoty 

wa wjeżdża na zamknięty tor, nie funkcjono- 

wała. Świadczą o tem zeznania kilku pasaże- 

rów pociągu Paryż — Strasbourg. 

INTERPELACJA DEPUTOWANEGO 

ROLLINA 

B. minister i deputowany L. Rollin wystą 

pił z interpelacją w sprawie aresztowania ma 

szynisty i palacza. W rozmowie z dziennika- 

rzami deputowany oświadczył,: jeżeli prawo 

6 indywidualnej wolności ma byč respektowa 

ne — to właśnie w danym wypadku. Tymcza 

sem aresztowano dwóch funkcjonarjuszy ko- 

lei. Jeden z nich ma za soba 22 lata służby, 

drugi 9. Wina ich nie jest zupełnie stwierdzo 

na. Prokurator coprawda powiedział, że roz- 

miary katastrofy wymagają natychmiasto - 

wych sankcyj, ale to jeszcze nie dowodzi, aby 

maszynista i palacz byli winni. 

ŚLEDZTWO 

Przeprowadzone śledztwo pierwiastkowe po 

twierdziło zeznania aresztowanych maszyni 

sty i palacza. Semafor istotnie wskazywał, 

że droga była wolna. Najbardziej dramatycz- 

nym momentem śledztwa było, gdy do gabine 

tu sędziego śledczego wniesiono aparat zwa- 

ny w języku fachowców „mózgiem ''. Jest to 

aparat rejestrujacy na wstędze szybkość oraz 

wszystkie sygnały. a znajdujący się na każ- 

dym parowozie, 

Gdy sędzia zerwał pieczęcie, maszynista i 

palacz zbliżyli się do aparatu. Na tajemniczej 

taśmie wypisany był na nich wyrok. Ale już 

pierwszy rzut oka wystarczył, aby stwierdzić 

że semafor w miejscu katastrofy był otwarty. 

Obaj aresztowani odetchnęli z ulgą. Ta okoli- 

czność przyczyni się niewątpliwie, że obaj a- 

resztowani w najbliższej przyszłości będą zwol 

nieni. 

  

List pasterski biskupów austrjackich 
BERLIN. PAT. — List pasterski bisku- 

pów austrjackich nie przestaje zajmować nie- 
inieckiej opinji publicznej. Jeden z członków 
kierownictwa partji narodowo-socjalistycznej 
wygłosił przed mikrofonem radjostacji moua- 

chijskiej prelekcję na temat owego listu pa 
sterskiego, w którym stwierdził przedewszyst- 
kiem, że w Austrji przedstawiciele Koś 
wystąpili przeciwko narodowym  socjatistowm 
o wiele silniej i ostrzej, niż swego czas. w 
Niemczech. W wystąpieniu tem prelegent upa- 

truje aprobatę ze strony biskupów aust"jac- 

    

kich nietylko polityki wewnętrznej rządu Du!- 
lfusa, lecz również  zewnętrzno-politycznej 
metody i celów tego rządu, co jest znacznie 
ważniejsze. Tym listem pasterskim — oświad 
czył mówea — biskupi w Austrji przejęli los 
regime'u, który od 1i pół roku z trudem la- 
wiruje, lecz z pewnością nie dożyje do owe- 
go roku. W zakończeniu prelegent iad- 
czył, że rozmowy z pnzedstawicielami 

ła były poważną i szczerą próbą @1 L 
wspólnej drogi, jednak wysiłki te ok: y się 

daremne. 
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Konferencja Małej Ententy 
BUKARESZT PAT. — Według informacyj 

kół politycznych, zebranie Stałej Rady Małej 

Ententy odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 stycz- 
nia w Zagrzebiu. Koła polityczne przypisują tej 
konferencji szczególne znaczenie, ze względu 
na uprzednią podróż polityczną Titulescu po 
Bałkanach, jak również podróż Benesza do Poi- 
skł. Prawdopodobnie pierwszemti 
dy przewodniczyć będzie król Aleksander, — 

Pierwsza konierencja gospodarcza państw Ma- 

łej Ententy odbędzie się w Pradze 12 stycznia, 
Według opinji kół politycznych, prace przygo- 
towawcze zostały już ukończone tak, że mo- 
żna przystąpić do konkretnych poczynań, któ- 
rych celem jest wzmożenie wymiany towaro- 

wej między trzema krajami państw Małej En- 
zebraniu Ra- tenty. 

Nieudany przewrót w Argentynie 
BUENOS AIRES PAT. — W mieście pa- 

nuje siłie podniecenie, wywołane pogłoskami o 
zamierzonym przewrocie, W związku z tem 
skonsygnowano w koszarach 2 brygady ple” 
choty. 

BUENOS AIRES PAT. — Według ostat- 
nich wiadomości, projektowany ze strony u- 

grupowań radykalnych przewrót w Argentynie 
został udaremniony przez władze, Elementy ra- 
dykatne usiłowały jednakże ё 
w kilku miejscowościach prowincji Santa Fe.— 

Jednakże oddziały wojska i policji opanowały 
sytuację. W szeregu miejscowości, które były 
ogniskiem podniecenia rewolucyjnego, przy- 
wrócono spokój. W Rosario władze dokonały 

kifkudziesięciu aresztowań. W Buenos Aires ró- 

wnież panuje spokój. Wszełkie zamiary rewolu. 

cjonistów spełzły na niczem, gdyż policja za- 

wczasu aresztowała przywódców zamierzonego 

przewrotu, uniemożliwiając w ten sposób płan 

opiuowania budynków rządowych w stolicy, 
  

Tajemnicze zaginięcie działacza ukraińskiego 
Przed Sądem Okręgowym w Krakowie 

znalazła epilog głośna swego czasu sprawa 
nadużyć urzędnika wydziału lekarskiego U. J. 
Michała Kipera, który podstępnie pomagał no- 
stryfikantom do uzyskania dyplomów  lekar- 

skich z pominięciem drogi normatnej.„— Kiper 
zmarł przed rokiem. 

Rozprawa obecna odbyła się przeciwko 

(Maksowi Schmałzbachowi, lekarzowi z Jaro- 

stawia, oraz przeciwko Adolfowi Kleinmanowi, 

technikowi dentystycznemu z Krakowa, oskar: 

żonym o przekupienie Kipera. Na rozprawie 

Schmalzbach przyznał się, że dał Kiperowi 600 

dolarów, Kleinman zaś do pośrednictwa. — 

Schmalzbach skazany został na pdłtora roku 

więzienia, Kleimman na 2 i pół roku więzienia. 

Echa krakowskiej afery nostryfikacyjnej 
Wielką sensację w sterach ukraińskich wy- 

wołał fakt zagadkowego zniknięcia Michała 
Strutyńskiego, b. posła Undo, ostatnio redakto- 
ra dwutygodnika „Ridna Szkoła”, 

Zniknięcie dziennikarza nastąpić miało w 
zagadkowych okolicznościach. Strutyński za- 

czne nieco fotografje młodej, i ładnej osoby, 

t. zw. M-lle Valentinois, która byłaby księżną 
de Valentinois, gdyby pochodziła  przynaj- 
mniej z morganatycznego małżeństwa ks. 

Ludwika. Ale tak nie było: była poprostu 
córką naturalną. Podobno sama nie wiedzia- 
ła o tem nic — jak zresztą i cały naród. Aż 
nagle cała historja wyjaśniła się w sposób zu- 
pełnie niespodziewany, w lutym 1919 r., kiedy 

to ks, Ludwik Il Monakski formalnie uznał za 

swoją prawowitą córkę i następczynię niejaką 

pannę Charlotte, urodzoną w r. 1898 w Kon- 
stantinie. 

Po załatwieniu wszystkich . formalności 
odbył się uroczysty wjazd Charlotty Grimal- 
di księżnej de Valentinois do Monako. Młodą 

i ładną dziewicę przyjęto owacyjnie. Miała 
wtedy lat 20. Była uszczęśliwiona  niespo- 

dziewaną zmianą losu. Prawdziwa bajka na ja- 

wiel W rok po tem, w marcu 1920 r. znów 
tozkwitło całe Monako flagami biało-czerwone- 
mi, ażeby powitać śluby swojej księżnej z 

hrabią Piotrem de Polignac. Z tego małżeństwa 

urodziło się dwoje dzieci — książę Regnier i 

księżria Antoinetta. 

Lecz czas najbliższy wykazał, że księž- 

na - matka, z jej czułym sercem, stworzona jest 

raczej do szczęścia osobistego, aniżeli do dźwi- 

gania korony i ofiarowania się dla dobra pań- 

stwa. \ 
Romantyczka? Može. Bo i trudno nią nie 

być, gdy w żyłach płynie mieszana hiszpań- 

sko - włosko - francuska krew; gdy same imio- 

na pradziadków Grimaldich, Valentinois, Goyon, 

Matignon i Torigny brzmią jak dźwięki lutni 

trubadurskiej: „Honore, „Tancred*,  „Flore- 

stan", „Roger”.... Gdy za prababkę barokową 

ma. się  „cette superbe et malicieuse* Gram- 

mont, a za babkę rokokową —: energiczną Brig- 

nole- Sala... 
Wreszcie, bajka własnego życia usposabiała 

do tegoż... 
A więc, 

wego uczonego-pacyfisty 

pewnego dnia wnuczka poczci- 
nagle odnajduje w 

brał z domu rewolwer i udał się do redakcji 

„Nowego Czasu”, gdze napisał zaadresowany 

do żony list, w którym zapowiada samobójstwo 

z powodów trudności życiowych. List został do 

ręczony żonie dziennikarza, poczem rozpoczęto 

poszukiwania za Strutyńskim. 

sobie coś z metressy Ludwika XIV-go lub 

z przyjaciółki starego Kondeusza, i — vogue 

la galėre! Lecą w kąt pozory, etykieta, u- 

czucia macierzyńskie, obowiązki polityczne, 

ba nawet sama korona! Tak samo jak Char- 

łotta w r. 1930-ym  postąpiłaby napewno 

dwieście pięćdziesiąt lat temu inna Charlotta 

— barokowa jej prababka, Katarzyna — Char- 

totta z hrabiów de Grammont księżna Mo- 

nako, . 
* k * 

A więc, ona... Migotliwa gwiazdka z ca- 

łej konstelacji do niej podobnych na firma- 

mencie Wersalu. Gwiazdka, co mogła zabły= 

snąć jako gwiazda pierwszej wielkości i któ. 

ra chwilowo bardzo się zbliżyła do Słońca. 

Mimo to — a może właśnie dlatego boha- 

terka wielu z tych spoczywających w rękopi- 

sach paryskiej  Bibljoteki Narodowej wier- 

szyków ulicznych, które obrażają nawet nasze 

współczesne, do wszystkiego, zdaje się, już 

przywykłe ucho: : 

Córeczka siirowego ojca,  marszałkówna 

de Grammont z domu, wcześnie uświadomio- 

na przez własnego kuzynka, sławnego a bez- 

czelnego uwodziciela i dziwaka kawalera de 

Lauzun, poślubiła "ona Ludwika Grimaldi'ego 

ks. Monako. Był to podobno „un pauvre site”, ro 

dzaj „minus habens"... W każdym razie, nie 

przeszkodził zakochanemu Lauzun'owi w prze- 

braniu pocztyljona towarzyszyć swojej żonie a 

jego kochance w podróży poślubnej po Wło- 

szech! Tak przynajmniej wtedy gadano. 

Hrabianka de Grammont stała się więc 

księżną panującą. Lecz nie długo posiedziała na 

swojej nadmorskiej skale „porosłej kaktusami i 

olbrzymiemi figami indyjskiemi*. Szukała tylko 

sposobności, by powrócić do Paryża. Pretekst 

oczywiście się znałazł — i nie byle jaki: 

Księżna Pani zjechała na dwór króla Jego- 

mości w sprawie... wyrównania granic obu 

państw! 

Łaskawi czytelnicy! Nie zżymajcie się zbyt 

groźnie, lecz raczej uśmiechnijcie się za-     
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„Czarna magla" zwy- 
ciężyła 

SĄD ZREHABILITOWAŁ Dr. CANNONA 

I POLECIŁ MU PONOWNE OBJĘCIE 

STANOWISKA 

Tematem wielkiego zainteresowania  sze- 
rokiej opinii publicznej w Anglji była sprawa 
de. Aleksandra Carmona, naczelnego lekarza 
szpitała dla umysłowo chorych w Londynie. 
Przed miesiącem ukazała się na półkach księ 

garskich książka dra C. pt. „Tajemne moce”, w 

której opisywał praktyki z zakresu „Czarnej 
magji“, stosowane przez yogów w  Indjach. 
Książka ta spotkała się z ostrą krytyką związ- 
ków lekarskich, które poleciły dr.  Cannonowi 
ustąpić z zajmowanego stanowiska naczelne- 

go lekarza, twierdząc, że człowiek, który. pi- 

szę takie „brednie* nie jest odpowiedzialnym 
lekarzem. 

Dr. Cannon zaskarżył decyzję związków 

lekarskich do sądu. Jednocześnie rozwinęła się 

w jego sprawie dyskusja, przyczem większość 
uczonych stawała po stronie Cannona. 

Przed kilku dułami odbyła się rozprawa są- 
dowa w tej sprawie, która przyniosła całko- 

witą rehabilitację dr. Canona.  Przesłuchani 
jako świadkowie lekarze zeznali, że dr. Can- 

non cieszy się jaknajlepszą opinią, a ostatnia 

jego książka, która spotkała się z tak ostrą 

krytyką władz tekarskich, jest niemalże dzie- 

łem „genjalnem”. 

Najciekawiej jednak bronił się sam dr. 
Cannon. Przedstawił on zaświadczenia roz- 

maitych szpitali dla umysłowo chorych, które 

stwierdziły, że szereg pacjentów należy zali. 

czyć do nieułeczalnych. Tych samych rzeko- 

no nieuieczałnych chorych, wezwano jako 

śwładków. Okazało się, że są oni ludźmi zu- 

pełnie normalnymi, przyczem jak sami zeznali, 
zostałi wyłeczeni przez dr. Cannona za pomo- 
cą hypnozy, i owej „czarnej magji*, która 
spotkała się z tak wiełkiem ieniem ze 
strony  miarodajnych czynników lekarskich, 
a którą to „wiedzę* zdobył dr. Cannon w 

Indjach. 

Niektórzy z uleczonych przez niego ch0- 
rych zajmują obecnie odpowiedziałne  stano- 
wiska i umysł ich jest całkowicie w porządku. ° 
Przesłuchanie tych świadków ze zrozumia- 
tych względów odbyło się przy drzwiach 
zamkiiętych, to też nazwiska ich nie są zna- 
sę szerszemu ogółowi. W rezultacie całodzien- 

nej rozprawy sąd wydał wyrok, uchyłający 
decyzję związków lekarskich. Mimo to dr. 
Cannon nie wróci już na poprzednie swe sta- 
nowisko i obejmuje kierownictwo innego szpi- 
tata, 

  

STOLITY 

JEDNA ROZGRYWKA 

Przybył do Warszawy dr. Kwak z New - 
Yorku, znakomity bridżysta, mistrz 19-go pię 
tra domu Nr. 308 przy 57-ej avenue. Raz 
nawet za słem Culberstona i podał mau 
trójkę kier, którą król contraktu upnuścił. 

— Dam ja wam tu szkołę, — ryknął dr. 
Kwak, — w tej zapadłej prowineji, w tej B< 
ocji pewnie nie wiecie nwet, co to duży szle- 
mik. : 

— Pitolimy trochę, — bąkały zawstydzo 
me tubylcze Kwaki, — ale oczywiście, że 
jaszkowi rady nie damy. 5 

— Teraz się prześpię, a na wieczór spio 
wadźcie partnerów. Zerżnę waza skórę. 

: Obudził się dr. Kwak po dobrych kilku ga 
dzinach. Leżał na łóżku w ciennęm pokoju, 
drzwi do salonu uchylone, dolatywały go 
stamtąd eztery męskie głosy, wsiuehał się n- 
waznie: 

— No, kto się chwali? 
— Zawsze pytek. 
— Aha! 
—A ja puknę raz. 

- Dwa bez tat 

  

      

        

     — Kury stra , nie nas; jeszcze piku 
sie! 

, — Z kontrolą konduktor« wagonów sy- 
pialnych. 

— Ja w krzaki   

Eece tam, a 

Tyleż pikutków. 

  

wórka k Onda. 

    

   

— Rybka — pipka, wata -=- czwarta. 
— Szpryca jak stąd do Mars łkowskiej 
— Rekonesans ryżej Rebeki do Remberto 

  

wa. 

rzemyk. 

pasikonik. 

— No to dryzg naleśnik. 
— Łubudu w taką dwujajxę. 

— Pokażno pan swą nędzę. Oczywiście wi 

cek! Trudno, pyl pan tę dychę. 

— Tu Walenty. Podbipięty. 

— A stara kuchta od czego? Jedna jest! 
Co dalej? Czem tu grać, czem straszyć? 

— Jedenby tak, drugiby inaczej. 
= W asa, króla i nialeńką. 
m No to lu — systemem stare. 

kiej, asindziej - dobrodziej, dali — dobrze; 
a króliszon to pies, i damnulka idzie —- cip, 
cip, cip, kupą panowie, kupą! O pieronos, nie 
ma hycla! 

— Ostał się waluś, ostał. 

= Na, weź pan, udław się nim! 1 do nas 
prosimy. 

— Rzuć to jedno, dałoj w pikulinkę. 

— Ze stoti można trefiołka, a tu go nea 
nem w łepek i karniszońska piatiletka fur- 
teczka. 

— Pora z innego rondla, do Kanoss 

— Wszystko się okaże w praniu. Kiara- 
sek! 

— Ja mólkę. 
— Pies im dusi grę. Być albo ieżeć. Dami 

      

j Kownae- 

    

  

    

ea... 

— A tu siup tate na mame! I pikadoc raz, 
pikułec dwa, pikacer trzy. Legenda! 

— Reszta moja. 

— Za bliźnięta po rękawie z koutredansem 
i Rebeką 150—300—600—1200! 

-— U nas składanka. 
— Piszę 900, zgadza się, jak w aptece, 
Dr. Kwak wszedł do salonu oszołomiony: 

— co się tu dzieje, o czem wy mówicie? 
— My nie, gramy w bridża wujaszku. 

Właśnie pan Ignacy wpadł bez dwóch na czte 
ry bez aiu.. 

— Więe to wasze gdakanie....? 
— Zwyczajna licytacja i rozgrywka, wu- 
ku. 
— Nie mogę z wami grać, — rzekł zawsty 

dzony dr. Kwak, — w tej drańskiej Amery 
ce najwyraźniej zapomniałem po polskn, nie 
dogadam się z wami przy stoliku... Karol. 

w" 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAÓ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

      

* 

  

  

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

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

kim zalegającym do tego dnia w opłacie. 

bo tu dopiero zaczyna 
wszystkie szczegóły 

wczasu _ pobłażliwie, 
się właściwa boccaciada, 

ktcrej z rozbrajającą wprost szczerością po- 
daje nam jeden ze współczesnych rywalów 

"Saint - Simona. 
A więc, księżna wróciła i romans jej z La- 

uzun'em odżył. Lecz gadatliwy Gaskończyk 
miał wielką nieostrożność zwierzyć się ze swoją 

miłością „starszemu koledze" — krółowi, mi- 
mowoli wzbudzając przez to w mim zaintereso- 
wanie dla osoby M-me de Monako. Prócz tego 
także i Madame, bratowa i niedoszła metressa 
królewska, mszcząc się na szczęśliwszej ry- 

walce a byłej swej damie <iwort, M-lle de 

la Valliere, dobrze wykorzystała moment roz- 

poczynającego się oziębienia króla do faworyty 
i ze swojej strony wszelkiemi sposobami popie- 

rała kandydaturę wesołej księżnej. Lauzun pie- 

nił się z zazdrości, chodził za kuzynką Śladem, 

pilnował ją i błagał, żeby przestała już na- 

reszcie kokietować króla. Napróżno. Siły były 

stanowczo nierówne. Ale Lauzun też nie był 

z tych, co dają sobie bezkarnie deptać po pię- 

tach. Postanowił zemścić się na królu — skoro 

nie mógł z nim rywalizować. Zemścił się, rze- 

czywiście — i na królu, i na kochance; zem- 

ścił się nawet nieraz — i jakże boleśnie, - jak 

złośliwie! Jak to było? Dowiedział się od po- 

kojówki M-me de Monako, że pewnej nocy 

zapowiedziana jest wizyta Króla Jegomości 

do Księżnej Pani. Klucz — przypadkowo niby 

zapomniany -— miał sterczeć w zamku drzwi 

wiodących do sypialni płochej damy. Lauzun 

poprosił oddaną mu pokojówkę o jedno: żeby 

klucz już się znajdował w zamku na godzinę 

przed wizytą króla. Tak też zrobiono. Gdy 

cały pałac zasnął — Lauzun  przekradł się do 

korytarza, zamknął drzwi na dwa spusty, klucz 

schował do kieszeni i z ukrycia rozkoszował 
się dziko widokiem przybycia króla, sceną 
próżnego szukania klucza, tajemniczych rozmów 

przez drzwi zamknięte, zniecierpliwienia i — 

odejścia. 
Tak się zemścił Gaskończyk na królu. Co 

  

zaś do damy — to tej poprostu zdeptał rękę 
wysokim i ostrym Swoim obcasem, gdy, pe- 
wnego dnia, w salonie Madame zmorzona upa- 

łem leżała M-me Monako na podłodze. (Mi- 
mowoli wspomina się w tem miejscu przysło- 

wiowy wyraz o „grzeczności  wersalskiej“!) 
Księżna pomyślała, że już jest skałeczona, chcia- 
ła zemdleć... Lauzun tymczasem zrobił (na jej 

ręcel) pirueta, uśmiechnął się— i odszedł. 
Na taką zniewagę obraził się nawet ksią- 

żę - małżonek, tak, że sam Król Jegomość zmu- 
szonym się okazał przez ambasadora swego 

sprawę tłumaczyć i przed Grimaldim swego 
rywala bronić. Lauzun mógł się.ucieszyć, bo 
przyprawił króla o to jedno jeszcze poniżenie. 
Lecz wkrótce siedział już sam w Bastyłji, 
razem z Bussy - Rabutin'em, autorem  wier- 

szowanych historyjek o królu i dworze. Treść 

ich była sprośna—może dlatego, że odpowia- 
dała rzeczywistości, styl zaś doskonały, — czy 
nie dlatego, że autorem ich był kuzynek Mada- 
me de Sevignė? ; 

Tymczasem M-me de Monako zaangażo- 
wała się do jakiejś nowej intrygi miłosnej, do 

której wplątani zostali również przyjaciółka 
jej ojca, kochanka króla, sam król... Trudno 
(i nie warto)!) byłoby starać się w tem 
wszystkiem zorjentować. Krótko mówiąc, - no- 
wy skandał księżnej Monako odbił się na lo- 
sach uwięzionego kawalera w ten sposób, że 
po półrocznym pobycie w Bastylji został stamtąd 
wypuszczony. Wyszędł stąd „z brodą kapu- 

cyna“, widok której zabawił na chwilę Króła 

J. M. C. a może i księżnę Katarzynę Charlot- 
tę de Monako. 

Te i temu podobne płotki i ploteczki skręt- 
nie zbierał i skrupulatnie komunikował swojej 
korespondentce jeden z książąt krwi burboń- 
skiej, duc d'Enghien.  Odbiorcą zaś jego listów 
była nie kto inna, tylko królowa Polska Marja 
Ludwika Gonzaga de Nevers. *). 

®) A. Savine. „Le beau Lauzun“. Paris 
1909.



  

  

Dodatki funkcyjny i służbowy 

w nowej ustawie uposażeniowej 

11 WYMIARÓW FUNKCYJNYCH. 

Dodatek funkcyjny obliczany będzie w il 
różnych wymiarach. 

Prezes Rady Ministrów otrzymywać bę- 
dzie dodatek w wysokości 3.000 zł. miesięcz- 
nie, minister i prezes Naczelnej Izby Kontroli 
— 2.000 zł., wiceminister, wojewoda, komisarz 
rządu w Warszawie — 1.500 zł., prezes Proku 
ratorji Generalnej, prezes PKO, dyrektorzy 

monopoli państwowych — 1.000 zł., dyrekto- 
rzy departamentów oraz wyżsi urzędnicy na 
stanowiskach specjalnych — 600 zł., wicedy- 

rektorowie dbpartamentów, dyrektorzy gabi- 
netu ministra — 500 zł., naczelnicy biur per- 
sonalnych i wicewojewodowie oraz wicekomi- 

sarz rządu po 400 zł., naczelnicy wydziałów w 
centrali — 300 zł, kierownicy referatów we 
władzach naczelnych — 200zł, starostowie 

oraz naczelnicy urzędów podległych  pośred- 
nio władzy naczelnej — 100 zł., i naczelnicy 

więzień III klasy — 50 złotych. 

DODATEK SŁUŻBOWY. 

Ci urzędnicy, którzy nie będą pobierać do 

datku funkcyjnego, a pełnią odpowiedzialna 
służbę, otrzymają dodatek służbowy. Stawki 

tego dodatku wahają się od 1.500 — 5 zł. 

W szczególności dodatek służbowy otrzy- 
mają wszyscy niemal urzędnicy Kancelarji Cy 

wilnej. Dyrektor Kancelarji Cywilnej otrzyma 
dodatek służbowy w wysokości 1.500 zł. Niżsi 
funkcjonarjusze straży więziennej otrzymają 
z tego tytułu 20 zł, miesięcznie, a kierownicy 

szkół powszechnych 5 zł. 
Wszyscy ci, którzy otrzymywać będą do- 

datek funkcyjny lub służbowy, nie będą mieli 

prawa do zasiłku wyrównawczego. 

DJETY POSELSKIE I EMERYTURY. 

Dotychczas djety poselskia wynosiły tyle, 

€o pensja wiceministra. Obecnie pensje wicemi 

nistrów zostały podwyższone, a diety poselskie 
pozostaną na dotychczasowym poziomie. 

Emerytury obliczane będą urzędnikom, 

przenoszonym w stan spoczynku po 1 lutego 

1934 r., według pensji zasadniczej, to znaczy 

bez dodatków i zasiłków. 

WYŻSI URZĘDNICY. 
Wysokość uposażeń wyższych urzędników 

ministerjalnych przedstawia się następująco: 

Dyrektor depart. — 1750 (pensja 1000, 

dod. łokalny 150, dod. funxe. 600) Naczelnik 

jału: — 1.100 (pensja 700, dod. lok. 100 

dód. funkc. 300) Kier. referatu: — 715 (pen. 

450, dod. lok. 65, dod. funkc. 200). 

” 

  

Uigi kolejowe da urzędników 

państwowych 

Wobec licznych zapytań, jakie ulgi będą 

po Nowym Roku stosowane dla urzędników 

państwowych i ich rodzin na kolejach  pań- 

stwowych, ministerstwo komunikacji wyja- 

śniło, że obok urzędników stałych i emerytów, 

którzy już dotychczas z ulg korzystali, dopu- 

szczeni będą do ulgi również urzędnicy pro- 

wizoryczni, kontraktowi, oraz żony wszyst- 

kietr urzędników w służbie czynnej. 

Ž     Ulga przysługiwać będzie w klasie Lej 

„ll-ej i IHl-ciej pociągów osobowych i pośpie- 

szrych,.. niezależnie _ od stopnia... służbowego, 
Ceny biletów obliczone będą według tabeli 

6-tej nowej taryfy osobowej i będą odpowia- 

dać cenom obecnie pobieranym za urzędnicze 
biłęty uigowe, t. zn. cena biłetu urzędniczego 

będzie wynosić 50 proc. dotychczas obowią- 

zującej taryfy kolejowej, nie zaś nowej — ob- 

niżonej. 

Urzędnicy prowizoryczni, kontraktowi i 

żony urzędników uzyskują możność korzy- 

stania z ulgi dopiero po wydaniu im legity- 

macyj ustalonych przez przezydjum rady mi- 
uistrów. Urzędnicy, korzystający dotychczas 

2 ulg otrzymują na legitymacjach odpowiednie 
nadruki, stwierdzające korzystanie z ulg we- 
dług tabeli 6-tej nowej taryfy, 

Urzędnicy oraz emeryci będą mieli nadal 
prawo do nabywania biletów ulgowych, od- 
cinkowych. Zniesione będzie obliczanie ułgi 
od taryfy podmiejskiej. Emeryci wojskowi 
i rodziny wojskowych zawodowych w stanie 
czynnym będą korzystali z ulg według ostat- 
niej tabeli, przewidującej ulgę 50 proc. od 
taryfy dziś obowiązującej. 

Taryfa dla wojskowych w służbie czyn- 
nej, policji, straży granicznej, korpusu ochrony 
pogranicza, oraz kolejarzy pozostaną bez żad- 

nych zmian. 

A teraz — babka rokokowa, piękna Włosz- 
wa dę Brignole-Sala, jedna z trzech sławnych 
acz niekoronowanych „Królowych Emigracji”. 

Tak przynajmniej, ją nazywano. 

Dwie pierwsze „krółowe* panowały na za- 
ułku Schónborniust, w Koblencji, w epoce roz- 
iwitu tego „małego Wersalu na brzegach Re- 
au“. Każda z nich miała salon polityczny. Każ- 
dą zasłużyła się na specjalną monografję— bo 
i naprawdę były to kobiety nieprzeciętne. Pierw 
sza, hrabina Anna Gaumont-la-Force z domu, 
żona genueńczyka Balbi, z którym nie żyła, by- 
ią wieloletnią przyjaciółką Monsieur — hrabiego 
Prowancji Dama dworu jego małżonki,  niesz- 

częśliwej „Zapomnianej Królowej” -— potrafiła 
pozyskać względy również i niezbyt czułego na 
wdzięki kobiece, otyłego i bezczynnego Mon- 
sieur. Przyjaźń ta zaczęła się jeszcze za czasów 
wersalskich i przetrwała aż do 1794 r., gdy na- 
stąpiło ostateczne zerwanie. Sprawcą dramatu 

serdecznego Monsieur był ten Mikołaj hr. Ru- 

miancew, który jaka ambasador Katarzyny il 

przy książętach francuskich, był najgorliwszym 

rzecznikiem politycznej sprawy przyszłego Lu- 

dwika XVIll-go! Hrabina Balbi nigdy nie była 

piękna, lecz miała wrodzony wdzięk — a także 
inteligencję nieprzeciętną, dowcip — podobno-— 

bardzo -zły i zmysł intrygi politycznej. Od 1789 
i do 94 r. była właściwie nie tyle faworytą, ile 
agentem politycznym Monsieur. 

Namiętna karciąrka i kochanka, ale ener- 
giczna i stanowcza, nadawała się do tej roli. 
Jej sałon w Koblencji (zamieszkała w tym samym 

zamku co Monsieur), odrazu został jednym z 

najmodniejszych. Bez jej rady Monsieur nic nie 

poczynał. q 

Zupełnie inną była druga „Krółowa emigra- 

cji”, Luiza d'Esparbes hrabina de Polastron, 

przyjaciółka iekkomyślnego, wytwornego a cza- 

tującego nicponia hrabiego d'Artois. Smukła, 
wątła, o dużych smutnych błękitnych ocząch, 
piękną nie była, lecz miała niewatpliwie swoisty 
urok. Malował ja Kucharski. 

SŁOWO 

KRONIKA 

SOBOTA 

Išširka 

  

    
   

  

Dziś 30 Wschód słońca g, 7,43 

EE Aoc, Zachód słońca g. 2,56 
Sylwestra 
Li 

KOMUNIKAT STACJI METEORQLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE, 

z dnia 29 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 763. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyżs 

Temperatura najniższa: —9. 

Opad w mm.: 0,6 

Wiatr: wschodni, półn.-wschodni. 

Tendencja: zniżkowa. 
Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg. 

PROGNOZA. 

W całym kraju chmurno i gdzieniegdzie 

drobny opad. Spadek temperatury. W  dziełni- 

cach wschodnich dość silny lub umiarkowany, 

pozatem lekki mróz, przy umiarkowanych wia- 

trach z kierunków wschodnich. 

    

  

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

ŻAŁOBNA 

Nabożeństwo żałobne za spokój du- 
szy — & p. Zofji Świętorzeckiej odbędzie się w 

kościele św. Trėjey dn. 30 grudnia o godz. 3 
min. 30 rano. Poczem nastąpi wyprowadzenie 
zwłok na cmentarz Bernardyński. Oznajmiają 
koleżanki. 

MIEJSKA. 

— Rada Miejska, Pienum Rady Miejskiej 
(jedno z ostatnich), ma być zwołane w poło- 

wie stycznia. 

— wodociąg na Kalwaryjskiej. Prowadzo- 

ne od paru miesięcy roboty wodociągowe w 

dzielnicy Kalwaryjskiej, zostaną w przysziym 

tygodniu definitywnie zakończone. Wodociąg 

otrzymały prócz ulicy Kałwaryjskiej (do ryn- 

ku): Lwowska i Artyleryjska aż do koszar. 

— Zezwolenia na broń. Podania o zezwo- 
lenia na broń można składać jeszcze w ciągu 

dnia dzisiejszego w - Starostwie Grodzkiem. 

— Wykup świadectw przemysłowych. — 
Dziś mija ostatni dzień wykupu świadectw prze 
mysłowych. — Jak dotychczas, świadectwa na- 

było załedwie 50 procent uprawnionych. 

— Likwidacja przedsiębiorstw. W związku 
z terminem wykupu świadectw handlowych, tt- 
rząd przemysłowy miasta otrzymuje liczne po- 
wiadomienia o zamierzonej likwidacji przedsię- 

"biorstw. — PZPR NEC 

Jak obiiczają, na 1 stycznia zamyka się 

przeszło 100 sklepów. 
— Wymowienie pracy w „Arbonie“. — 

Wszyscy pracownicy „Arbonu”* otrzymali wy- 

mówienie pracy. Spowodowane to jest pertrak- 
tacjami o objęcie komunikacji autobusowej w 

Wilnie na nowych warunkach. 

  

  

  

RÓŻNE 
— Reiorma podatku gruntowego. Organi- 

zacje gospodarcze w Wilnie otrzymały celem 

wypowiedzenia się projekt reformy podatku 

gruntowego. Projekt przewiduje jednolite unor- 
mowanie tego podatku dla całego państwa, wy- 
miar którego uzależniony będzie od wydajności 
gruntu i warunków gospodarczych na danym 

obszarze kraju. Przed wprowadzeniem zatem w 

życie ustaw, musi być opracowana szczegóło- 

wa klasyfikacja gruntow. Dokonany będzie po- 

nadto podział terytorjum państwi na okręgi e- 
konomiczne, których granice mają odpowiadać 
granicom administracyjnym powist.w. Następ- 

nie mają być określone stawi podatku, przy- 
padające na jednostkę pow:erzchni gruntów róż 
nych kategoryj, jak również gruntów położo- 

nych w różnych okręgach ekonomicznych. О- 
pracowanie szczegółowych przepisow i teali- 
zacja ich wymagać będzie zatem dłuższego 

czasu i dlatego reforma podatku gruntowego 

  

W przeciwieństwie do energicznej, błyskot- 

liwej i kapryśnej Balbi, była ona raczej nieśmia- 
ła, melancholijna i naprawdę do swego kochan- 

ka przywiązana. Pozostała mu wierną do samej 
swojej śmierci. Poświęciła mu swój majątek. 
Jako bratowa wszechwładnej faworyty Marji 
Antoniny, księżnej de Polignac, wcześnie już 

weszła do najintymniejszego kółka młodej kró- 

lowej — i przez to samo okazała się w opozycji 
do nienawidzącego się z królową „małego dwo- 
ru“ Monsieur i jego żony. Gdy zwrócił na nią 
uwagę wytworny hr. d'Artois i gdy mu uległa 
(z mężem dawno już nie żyła), animozje z hra- 
biną Balbi jeszcze się zaostrzyły i tak przetrwa- 
ło do końca, aż na emigracji. 

Gdy zamieszkała w Koblencji (zgorszyło to 
„bardzo poczciwego wujaszka francuskich braci, 
arcybiskupa Elektora Trewirskiego, królewicza 

polskiego z urodzenia, Klemensa), otworzyła 

salon. Lecz stali bywalcy salonu pani Balbi nie 

mają wstępu do pani Polastron — i odwrotnie. 

Gdy u p. Balbi gromadzą się wyłącznie prawie 

mężczyźni — u p. Polastron można spotkać 
wytworne damy. Jeżeli p. Balbi ma „całą kołek- 

cję stołów do rozmaitych gier* karcianych — 
p. Połastron grywa tylko z obowiązku gospo- 

dyni. jeżeli salon p. Bałbi jest przeważnie i prze 

dewszystkiem polityczny — w salonie p. Pola- 

stron o polityce się nie mówi. Nawet orjentacja 

polityczna braci jest odmienna, bo Monsieur li- 

czy na Hiszpanię, tymczasem gdy hr. d'Artois 
spodziewa: się pomocy z Anglji Zawiodą się 

obaj. 

Oprócz tych dwóch ośrodków życia poli- 
tycznego i światowego emigracji, istnieje jesz- 
cze trzeci, skąd pierwsze dwa obserwuje Się 
aż nadto krytycznie. Jest to obóz wojskowy 
(bo raczej do tego jest podobny, niż do dworu 
wersalskiego), księcia Ludwika Józefa Conde. 
Mieszka on u Elektora Arcybiskupa Moguncji, 

w Wormacji, w otoczeniu rodziny i zwołenni- 

ków. Panuje tu przedewszystkiem duch wojen- 

   

  

la. Wcześnie poślubiła księcia 

wejdzie w życie dopiero najprawdopodobniej 

w 1936 roku. 

— Komitet Lokalny Funduszu Pracy, Wo- 

jewództwa Wileńskiego zamierza zakupić na 

cele akeji pomocy bezrobotnym 5000 m. p. 

drzewa opałowego, przyczem Komitet dostar- 

cza zaświadezeń na ulgowy (50 proc.) prze- 
wóz drzewa koleją. 

Komunikująe o powyższem Komitet Lo- 
kalny prosi o składanie ofert na dostawę drze 
wa pod adresem: — Komitet Lokalny Fundu 
szu Pracy Województwa Wileńskiego —Wil- 
no, Ostrobramska 16 w terminie do dnia 5 sty 
cznia 1934 r. 

— świetlica @@ Kół Młodzieży Polskiego 
Czerwonego Krzyża została otwarta dnia 28 b. 

m. w Murach Pofranciszkańskich. Na otwarciu 

świetlicy byli obecni przedstawiciele PCK, szkoł 

nictwa, opiekunowie kół, oraz nasza dziatwa 

czerwonokrzyska. Czerwony Krzyż uruchamia- 

jąc tę placówkę, chce dać możność młodzieży 
pożytecznego spędzenia czasu, zajmując ją przy 

pracy w warsztatach, oraz dając odpowiednie 

do wieku książki, gry i rozrywki. 

BALE I ZABAWY 

— Przypominamy tym wszystkim, kt 

pragn. А ć... flirtować... wypić, 
. że mają świetną 

ę uczymć to jeszeze przed Sylwestrem, 

a mowicie na BALU Akademickich Kół 
Wilnian w Warszawie, Poznaniu i Lwowie, 
który odbędzie się w sobotę dnia 30 grudnia 
1933 roku w salach Izby Przemysłowo - Han- 
dlowej przy ul. Mickiewicza 32. 

— Na walkę z gruźlicą. Dnia 31 grudnia 
bir. odbędzie się „Sylwestrowy Dancing'* w 
cukierni „Zielonego Sztralla ul. Miekiewicza 

22, z którego dochód przeznacza się na Pre- 
wentorjum dla najbiedniejszych dzieci, zagro 

żonych gruźlicą. 
Organizujący zabawę „Komitet  Kolonij 

dla dzieci przy Wileńskiem T-wie Przeciwztu- 
źliczem zwraca się do Szasownej Publiczno- 
ści z gorącą prośbą o łaskawe poparcie im- 
prezy. Miła atmosfera naszych Danciugów, 
atrakcje, tani wstęp, tani i smaczny domo- 
wy bufet zgromadzą niewątpliwie licznych 
gości. Wstęp za: zaproszeniami. Zapsosze- 
nia można otrzymywać w kasie cukierni. Po- 

czątek o godz. 23-ej. Ze względu na duże za- 

interesowanie zabawą prosimy o w niej 

zamawianie stolików. 

— Sylwester u Skarbowców. — Nowy Kok 
witają skarbowey w lokalu własnym przy ul. 

Miekiewieza 22-a m. 4. Początek o godz. 23. 
Atrakcje. Orkiestra jazabandowa. Wprowadze 

ni goście mile widziani, 

ST INK OT AS Dimai i iai AAA DO 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Dziś! 

Targ na dziewczęła 
operetka w 3 aktach Jacobi 

W niedzielę 31 XII 

- DWA WICOWISKA 

SYLWESTROWE 
o godz. 8.15 i 11.30 w. 
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TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dziś, 

sobota 30 bm. o godz. 8 w. sztuka F, Halperi- 
na „Miriam“, osnuta na tle epoki herodowej w 

Judei. 
Jutrzejsza popołudniówka. Jutro, w nie- 

dzielę 31 bm. o godz. 4-tej pop. „Friulein Dok- 
tor" z H. Skrzydłowską w roli szpiega niemiec- 
kiego. Ceny zniżone. 

Sylwester w Teatrze na Pohulance. Całe 
Wilno wybiera się na Sylwestra do Teatri М., 
gdzie będzie dana „Wielka Rewja" w 24 obra- 
zach. Udział całego zespołu. 2 pary bałetowe: 
pp. Morawscy i Januszkowscy w nowych krea- 
cjach tanecznych. Piosenki p. Świętochowskiej. 

Humor, groteska, satyra, skecze. Świat na o- 
pak!! 

Teatr-Kino Rozmaitości, Ostrobramska 5. 
wyświetla wspaniały sensacyjny film „King - 

Kong“. Na scenie jako przemiły kontrast „Ja- 
sełka" w 2 obrazach (Betlejem oraz Śmierć kró 
la Heroda). 

ny. Ks. Condć spełnia rolę, która przypadnie 
w sto dwadzieścia łat później w udziale gene- 
rałowi Dienikinowi: formuje armję ż elementów 
zawodowych, którym leży na sercu sprawa o0j- 
czyzny i które nie mogą się pogodzić ani 

rosnącą wciąż demoralizacją armji królewskiej, 

ani z nowym ustrojem politycznym Francji, — 

Stworzył tak zwaną „reńską armję Kondeusza“, 
wśród której zdobył ogromną popułarność. Mi- 
mo że w Wormacji nie bawią się w etykietę 
dworską, jest i tu również swoje centrum towa- 

rzysko-polityczne — salon, do którego niejeden 

pragnie trafić. Któż jest tego salonu gospody- 

nią? Z tytułu urodzenia, roła „pierwszej damy" 
dworu kondeuszowego przypadałaby powszech- 

nie lubianej córce księcia, tak zwanej „białej 
bogini z okrągłą twarzą”, Luizie-Adelaidzie. Ale 
żŻyczłiwa ta, dobra, szczerze religijna i w prze- 
konaniach swoich stała księżniczka, ongiś nie- 
doszła narzeczona hr. d'Artois, zamknie się już 
wkrótce do klasztoru z imieniem siostry Marji. 
Józefy de la Misericorda, ażeby „odkupić i zgła- 
dzić grzechy” swoich przodków — hugonotów. 

Ciekawy przykład mistycyzmu feodalno-rodo- 
wego! Pierwszą więc damą i gospodynią poli- 

tycznego salonu w Wormacji, „trzecią królową 
francuskiej emigracji" będzie nie ona, tylko 

właśnie rokokowa babka naszej bohaterki — 

księżna Monako, długoletnia przyjaciółka Kon- 
deusza. Księżna chce grać w emigracji pierwszą 

rolę i dlatego wcale nie ukrywa swojej niechęci 
wobec tamtych „królowych”. Rywalizacja sa- 
lonów jeszcze bardziej. zaostrza i bez tego już 

naprężone stosunki pomiędzy Koblencją a Wor- 
macją. Z Wormacji spoglądają krytycznie i nie 
bez pogardy na wszystko, co się dzieje w Kob- 

iencji. W Koblencji widzą popularność Konde- 
a wśród wojska i szlachty i obawiają się 

Wormacji. Antagonistka pań Balbi i Polastron 
księżna de Monako z pochodzenia była Włoszką 
ze znakomitej rodziny genueńskiej Brignole Sa- 

Monakskiego, 
którego wkrótce już opuściła. Od niedawna о- 
wdowiały Kondeusz zakochał się w niej i — 

  

Prof. Birżyszka wyjechał do Warszawy 
WIŁNO. Wczoraj wieczorem bawiacy od 

kiiku dni w Wilnie prof. Birżyszka wyjechał 

do Warszawy i Krakowa, gdzie zabawi prze- 

szło tydzień. 

NOC SYLWESTROWA 
spędzon a wesoło 

w „PALAIS DE DANSE'" Mickiewicza 11 
da pełae zadowcl:nie i mijon wrażeń. — Ceny przystępne. — Usomiaki dla Pań, 

Uwsg:: Z» stoliki ne p 

  

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Os- 
tatnie przedstawienia op. „Targ na dziewczęta". 

Dziś w dalszym ciągu Świetna operetka Jaco- 

biego „Targ na dziewczęta”. Z powodu pre- 

mjery sylwestrowej „Targ na dziewczęta" zej- 

dzie na czas jakiś z repertuaru. Zniżki ważne. 

Premjera Sylwestrowa. Cały aparat teatral- 

ny pracuje nad przygotowaniem specjalnej pre- 

mjery na dzień Syłwestra. Reżyserzy Tatrzański 
i Wyrwicz-Wichrowski przy pomocy baletmist- 

rza Ciesielskiego — przygotowują niezmiernie 
pomysłowy, barwny i urozmaicony program, w 

którym humor będzie panował niepodzielnie. — 

Chcac dać możność wszystkim żądnym spędze- 

nia Sylwestra w „Lutni* ujrzenia tej oryginal- 

nej premjery, kierownictwo „Lutni* zapowiada 

tego wieczoru dwa oddzielne widowiska Sylwe- 

strowe o jednolitym programie: pierwsze o g. 

' 8,15, drugi o 11,30. 
„Dziadzio piernik i Babcia bakałja”, Baśń 

pod powyższym tytułem, której mogą słuchać 

zarówno dzieci, młodzież, jak i starsi, grana bę- 

dzie w niabliższą niedzielę wyjątkowo o godz. 
4-tej. Baśń ta osnuta na tle tradycyjnych świąt 
Bożego Narodzenia, posiada wiele humoru i sen 

tymentu. 
„Pod białym koniem” jako noworoczna po- 

południówka. Świetne widowisko „Pod białym 

koniem", grane będzie w poniedziałek o godz. 
4-tej pop. po cenach zniżonych. Obsada premje- 

rowa. й 
CO GRAJĄ W KINACH? 

HELJOS — Brat djabła. 

CASINO — Świat bez mężczyzn. 
PAN — Kto winien? 
ROZMAITOŚCI — King-Kong. 
LUX — Każdemu wolno kochać, 
ROXY — Oskarżona 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wyprowadziłi krowę. Nocy dzisiejszej 

Apryszce Antoniemu, zam. w domu kolejowym 

„ przy ul. Poleskiej 7—30, nieznani złodzieje skra 

° @ z chlewa krowę, wartości 150 zł. 

— Skradziono pieniądze. Z niezamkniętego 

mieszkania Jacewiczowej Michaliny (Dąbrow- 

skiego 3) skradziono 136 zi. gotówką. 

— Fałszywa 5-złotówka. Na rynku Tysz- 

kiewiczowskim w sklepie Sawicz Doby zatrzy- 

mano Rynkowskiego Michała (Legjonowa 181) 

który usiłował puścić w obieg fałszywą 5-2ł0- 

tówkę. Fałszywą monetę skoniiskowano. 

— Zachorowania zakaźne. W tygodniu 

przedświątecznym (od 17 do 23 grudnia) wła- 

dze sanitarne zanotowały na terenie Wileńsz- 

czyzny 3 wypadki duru brzusznego, 26 wypad- 

ków duru plamistego, 20 płonicy, 4 błonicy, 65 

odry, 7 krztuśca, 10 gruźlicy otwartej (2 wy- 

padki zakończone zgonem), 38 jaglicy, 4 ospy 

wietrznej i 2 grypy. 

_ _ _— FATALNA OMYŁKA. Sokołowska We- 

ronika lat 21, (Trębacka 5), chcąc wypić soku 

wiśniowego, napiła się przez pomyłkę skażone- 

go spirytusu, wprowadzona w błąd podobień- 

stwetn barwy. Pogotowie przewiozło Sokołow- 

ską do szpitała Sawicz w stanie niezagrażającym 

życiu. 
2 BRASLAW 

— ZGINĘŁY WEKSLE. Tutejszemu obroń- 

cy sądowemu Gi skradziono wek 

słe na ogólną sumę 3450 zł. (4 weksle wysta- 

wione przez Daleckiego Józefa ze wsi Krasno- 
górka i 1 wekseł z wystawienia mieszkańca m. 

Widz, Kaczergińskiego). 

NOWA WILEJKA 

— Choinka dla biednej dziatwy. Rok ro- 
cznie w dniu Święta Bożego Narodzenia urzą-- 
dzają właściciele Zakł. Przem. A. Mozer i 

S-wie i Nowowilejskiej Fabryki  Drożdży 
„Choinkę“ dla najbiedniejszej dziatwy Nowej 

Wilejki. W dniu tym dziedziniec fabryczny 
już na długo przed rozpoczęciem tej tak pięk- 

nej uroczystości przedstawia dziwny wygląd. 
Gwar, harmider i tłok dzieci, matki z dziećmi i 
jeszcze raz dzieci, wszyscy czekają z niecier- 
pliwością otwarcia pięknie przybranej sali 

Tłok tem większy, gdyż głodnych jest znacz- 
nie więcej, jak sala pomieścić może. < 

W tym roku obdarowano, a raczej roz- 

mimo energiczne protesty córki — urządził dla 
niej mieszkanie u siebie, w uroczem Chantilly. 

Odtąd —- mimo przygodne zdrady księcia — 
byli już nierozłączni. Na wygnanie M-me de Mo- 

2 nako poszła razem z całą rodziną Kondeusza. 
Miała wtedy więcej już niż 40 lat, łecz wyglą- 

dała znacznie młodziej i nadal była piękna pięk- 

nością pełną majestatu. Zachwyca się nią Goe- 

the. Był z nią razem na obiedzie u Steina w 

Moguncji, w sierpniu 1792 r. i tak opisuje swo- 
je wrażenia: „Nie można sobie wyobrazić nic 

bardziej czarującego od tej wysmukłej blondy- 

ny „Młoda, wesoła, rozmowna — podbiłaby każ- 
dego mężczyznę, na któregoby tylko zwróciła 

uwagę”. 

W przeciwieństwie i do Bałbi i do Polastron 

nie znosiła ani intryg ani kompromisów, lecz 

prosto i stanowczo kroczyła ku wyznaczonemu 

celowi. W danej chwili wszystkie jej myśli skon- 

centrowały się na sprawie powodzenia jej księ- 

cia. Nic nie żałowała na to: ofiarowała wszyst- 

kie swoje klejnoty, całe srebro, żeby choć w 

części pokryć wydatki na armię. Sama wchodzi- 

ła we wszystko, wszędzie odczuwało się jej 

wpływ.Często bywała nawet sekretarzem Kon- 

deusza. Despotyczny wobec wszystkich, poczy- 

nając od własnych dzieci, Kondeusz całkowicie 

ulegał jej woli. 

„To coś naprawdę niesłychanego, żeby 

książę w takim wieku (Kondeusz miał wtedy 

pięćdziesąt kilka lat), do tego stopnia był pod 

władzą kobiety” — pisze markiza de Bonbel- 

les: „ks. Condć wobec niej podobny jest do ma- 

łego chłopca”. 

Związek ten trwał tak długo, był tak mocny 

a tak powszechnie znany, że przyzwyczajono 

się uważać M-me de Monako prawie za mał. 

żonkę Kondeusza. Znacznie później, gdy 0- 
wdowiała, książę rzeczywiście z nią się ożenił*). 

*) K. Miller, „Franc. emigr.“ Paris 1931. 

biersmy ż:dnych dopłat 

  

Koledzy pracownicy umysłowi 

Wileński Wojewódzki Pracowniczy Komi- 

tet Pożyczki Narodowej niniejszem uprzejmie 
przypomina kolegom pracownikom umysło- 
wym o zbliżającym się terminie wpłacenia 4 
raty pożyczki narodowej i ogół pra- 
cowników do terminowego ui 4 raty. 

Wileński Wojewódzki Pracowniezy Komi- 
tet Pożyczki Narodowej niniejszem powiada- 

mia że w Komitecie są do odebrania rozloso- 
wane obrazy, zaofiarowane na pożyczkę naro 

dową przez Wil. Two Niezależnych Art. Sztuk 
Plastycznych, których wygrana padła na nr. 
ur.: 185, 214, 377, 689, 1766, 2014, 2030, 2166, 
2144 i 2998. 

Ze względu na likwidację komitetu loteryj 
nego, uprasza się o odbiór wygranych obra- 

zów do dnia 5 stycznia 1934 r. 
Jednocześnie Komitet uprzejmie prosi In 

stytucje i przedsiębiorstwa, które nie nadesła 

        

      

      
ły żności za bilety, o nadesłanie ich pod 
adresem Komitetu (Wilno Miekiewicza 32) do 

dnia 5 styeznia 1934 r. Komitet. 

EA PRLNOWEJ TAŚME 

„OBIAD O 8-ej — „HELJOS'' 

Pomysł dobry. Wyrwany szmat życia, 
przypadkowe zetknięcie się różnych ludzi, czy 
może być eoś ponętniejszego dla reżysera? 
Zupelnie analogiczny motyw rozwinięty był w 

„Ludziach w hotelu'*, ale podczas, gdy tam 
reżyserja stała na wysokim poziomie, to „O- 
biad o S-ej'* wiele w tym względzie przedsta 
wia do życzenia. Gdyby nie rutyna aktorów 
tej miary eo iLonel i John Barrymoorowie, 
Wallace Beery, Marja Dressler, niewiadomo 
jak wyglądałby film na ekranie. Wielkim plu- 
semi jest także technika zarówno zdjęć jak i 
głosu. Z wykonawców wyróżnia się Wallace 
Beery, który jest bezkonkureneyjnym w ro- 

lach wszelkiego gatunku dorobkiewiczów, cie- 
mnych bussinesmanów i innych pół, albo e4- 
łych bandytów. 

Efektowną (choć aktorsko słabą) postać 
„luksusowego zwierzątka * stworzyła Jean 
Harlow. 

Napisy tandetne zarówno w tłumaczeniu, 
jak i w ortografji. Zdumiewająca nonszalan 

cja biur filmowych! 
W zapowiedziach nowy „przebój'* J. Śmo 

sarskiej „Prokurator Alicja Horn''. Jak wi- 
dać z wycinków nie brak tu patosu i... pikan- 
terji Jednem słowem film „z wabikiem'*. 

Denis King oraz Flip i Flap zapowiada- 
ją się z filmowaną operą „Fra Diavolo'*. 

Nowe dreszcze grozy przyniesie  „Hra- 

bia Zarrow'* — konglomerat Frankensteinów, 
zatraconych dusz i innych strachów. 

ad. ©. 

dano przeszło 400 porcji, składających się z 

cukierków, pierniczków, chieba i kiełbasy. Roz- 

danie woreczków poprzedzało odegranie sztu- 

czki teatralnej przez dzieci, deklamacje oraz 

koncert orkiestry strażackiej. 
Nastrój uroczysty, publiczność  zadowo- 

lona, gdyż zepewne rozdane podarunki były 

bodajże  jedynem _ urozmaiceniem podczas 

świąt, albowiem, widać to było aż nadto, ob- 

darowani zostali najbiedniejsi, których nieste- 
ty w Nowej Wilejce nie brak. 

Za zachowanie tradycji, oraz urządzenie 

choinki należy się właścicielom Zakł. Przem. 
A. Mozer i S-wie oraz Nowowilejskiej Fa- 

bryce Drożdży pełne słowa uznania i podzię- 
kowania. 

   
  

— 

Ofiary 
Z. S. dla najbiedniejszych składa zł. 4. 

Restauracja Ziemiańska składa : 
na szkołę powszechną nr. 40 zł. 50 
na szkołę powszechną Nr. 11 zł. 50 

* * * 

_ Ale wracajmy do naszej bohaterki współ- 

czesnej — do prawniczki. Pozostawiliśmy ją, 
jako żonę hrabiego de Polignac i matkę dwojga 

dzieci — w rozterce duchowej i w wa!ce wew- 

nętrznej ze sobą. Pewnego pięknego dnia — 

było to na samym początku roku 1930 — całe 

Monako obłeciała sensacyjna wiadomość: księ- 

żna Charlotta znikła! Lecz nie stało się księżnej 
nic złego: nie była ani ofiarą porwania, ani nie 

miało jej zniknięcie podłoża politycznego. U- 

cieczka Charlotty miała charakter najbanalniej- 

szy, zupełnie nie odpowiadający jej wysokiemu 

stanowisku! Księżna poprostu w towarzystwie 

swego lekarza nadwornego, przedostała się do 
Włoch i zamieszkała tam w małej mieścinie O- 

spedałetti. Wszystkie próby przekonania księż- 

niczki do powrotu zrazu do niczego nie dopro- 

wadziły. Charlotta oświadczyła - kategorycznie, 

że za żadne skarby Świata pod dach rodzinny 
nie powróci, nie chce bowiem odtąd mieć nic 

wspólnego z księciem-małżonkiem. Dopiero po- 

tem, jak ks. Piotr opuścił Monako— ks. Char- 

łotta wróciła i zajęła swoje miejsce w. pałacu. 

Tym razem przyjęta została przez Monegasków 

bardziej niż ozięble. Nie doznała nie tylko owa- 

cyjnego, ale chociażby nawet ciepłego przyję- 

cia. Ale jak wszyscy mieszkający pod słońcem 

południowem ludzie — i Mongaski również dłu 
go zła nie pamiętają. Wkrótce już eskapada 
księżnej poszła w niepamięć i Charlotta znów 

odzyskała sympatje ludu. Ciągnął się proces 

rozwodowy,aż wreszcie, w marcu tegoż 1930 
r. ustalone zostały — przy udziale, między in- 
nymi, Poincare' go — warunki rozwodu i stosun- 

ków materjalnych między małżonkami. Ks. Po- 

lignac oświadczył solennie, że w Monako więcej 

się nie zjawi. Wychowanie dzieci polecało się 

ojcu, lecz w ciągu roku musiały spędzać czas 

niejaki w przyszłem swojem państwie, przy bo- 

ku. matki, Warunki te zostały spełnione, lecz 

faktyczny rozwód nie nastąpił. Zażądała więc 
ks. Charlotta rozwodu oficjalnego. W całem 
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Czarna kawa bridge 
NA BEZROBOTNYCH 

Na inaugurację karnawału w dnia 5 sty- 
cznia 1934 r. w salonach Izby Przemysłowo - 
Handlowej w Wilnie (ul. Mickiewicza nr. 32) 
pod łaskawym protektoratem pana wojcwody 
wileńskiego Władysława Jaszczołta odbędzie 
się tradycyjna Czarna Kawa — Bridge urzą 
dzana n rzecz pomocy bezrobotnym. 

Udział rój w programie Czarnej Kawy 
ili artyśei teatru muzycznego Lutnia, któ 
zaprodukują cały szereg aktualnych nowo 

šei rewjowych. 

      

   

Do tańca przygrywać będą dwie orkitstry 
jazzbandowe. 

Komitet organizacyjny nie wątpi, że wszy 
scy pomnąe na miły nastrój, jaki panował na 
dotychczasowych „Kawach', w roku bieżą- 
cym również gremjalnie przybędą celem | 

troskiego spędzenia wieczoru na Tradycyj 
Czarnej Kawie — Bridge. 

p c] Zanim dacie 27 Baczność! (žeiasi 

# 

   

    

ceny ogłoszeń i 
Sprawdzcle Gautas 
rysów a bezwątpienis przekonacie się, iż 

sgłoszenia do SŁOWA orsz d6 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem Runa Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

Ё 
: 

  

    
i „SPRAWY NARODOWOšCIO Nr. 

5-ty. W częšei artykułowej naczelne miejsce 
i p. dr. Kazimierz Lewicki artykulem nt. 
rawa unji Kościoła Wschodniego z Rzym- 

skim w polityce dawnej Rzeczypospolitej. Da- 
lej p. Helena Monwidówna p.t. „Szkolnietwo 
polskie w Litwie'* omawia podstawy prawne 
i kształtowanie się obecnego sianu  szkołni- 
etwa polskiego w Litwie. Oba wymienione ar- 
tykuły będą dokończone w następnym zeszy- 
cie „Spraw Narodowościowych'*. Trzeci arty- 
kuł omawianego zeszytu dotyczy nowych u- 
staw językowych w Belgji; autor p. leon Zie- 
leniewski uzupełnił nim artykuł na temat u- 
stawodawstwa językowego w Belgji, ogłoszony 
w mumerze 6 z rokn 1931 „Spraw Narodowo- 
ściowych*'. 

    

   

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro- 

dowościowych, bardzo bogata, omawia prze- 
jawy życia mniejszości narodowych w Poi- 
see. Zoszyt zamykają recenzje, na których cze 
ło wysuwa się omówienie pracy dr. S. Wy- 
słoucha p.t. „Rola Komunistycznej Partji Za- 
chodniej Białorusi w ruchu narodowym Bia- 
łorusinów w Polsee''. 

w POLSCE 

ar PU LEJ 

Monako dla nikogo nie było tajemnicą, że księ- 
żna jest zakochana i chce wyjść zamąż. Znaną 

wszystkiem była również i osoba wybrańca: jest 
nim pewien adwokat, biorący czynny udział w 
życiu politycznem małego państwa rułetki. Lecz 
rozwód uzyskać mogłaby księżna jedynie za 
cenę całkowitego zrzeczenia się praw do ko- 

rony. Nie zawahała się przed tem — przeciw- 
nie, sama zwróciła się do ojca, ks. Ludwika, z 
prośbą o pozwolenie zacząć nareszcie spokojne 
życie osoby prywatnej, nie związanej ani dy- 
nastycznemi ani połitycznemi obowiązkami. 

Wiełu z pośród 20 tysięcy poddanych jej 
ojca srodze się oburzało: księżna jest lekko- 
myślna; księżna kpi sobie ze swoich praw dy- 

nastycznych; księżna nie ceni swego wysokiego 
stanowiska etc. Lecz mało zważała na to wszyst 

ko i dopięła swego: ks.-ojciec przywrócił nie- 

spokojnej córce jej dawny stan obywatelski. 

Przestała być następczynią tronu, zrzekała się 
bowiem tej godności na rzecz syna, małego ks. 
Rajnera. Minęło jeszcze kilka miesięcy, i pre- 
tensje ks. Polignac, zarówno jak intrygi pewne- 
go przedstawiciela starej linji rodu Grimałdich, 
zmusiły starego ks. Ludwika do przeprowadze- 
nia procedury ponownego podniesienia pani 
Chariotte'y do godności następczyni tronu księ- 
stwa Monakskiego — celem uniknięcia zamętu, 

ba nawet— rewołucji w kraju! Jest węc Char- 

lotta od niedawna znów księżną-panią. 
Happy end? Koniec aktu trzeciego i ostat- 

niego tej niecodziennej operetki? Początek aktu 

czwartgo jakiejś sztuki poważniejszej? Nie” 

wiem. W każdym razie, za tę odrobinę barwnoś 
ci życia w wieku aż tak ponurym i tak zmę- 

czonym, jak nasz — „królowej Ruletki“, ostat- 
niej księżniczce rokokowej, „księżnej Valenti- 
nois“ z nienapisanej operetki, bohaterce niena- 

kręconej nowej wersji „Parady miłości*— dzię- 
ki! Brawo! S.K. 

 



  

  

0 dzka 
— Urzedowa. Pan wojewoda Świderski w 

dniu 29 grudnia przyjął: p.p. prof. Zdzisława 
Ludkiewicza, dr. Lorentza, inž. Chamea i 

inż. Puzynowskiego. 
— Życzenia Noworoczne dla Pana Prezy - 

denta, Marszałka Piłsudskiego i Rządu Rze- / 

czypospolitej. Podajemy do wiadomości, że 

v dniu 1 stycznia 1934 r. punktualnie o go- 

  

tzinie 13-tej, w sali recepeyjnej urzędu wojo 

wódzkiego, p. wojewoda Stefan Świderski hę- 
I 
   dzie przyjmował życzenia noworoczne 

na Prezydenta Rzeczypospolitej, Pie 

Marszałka Józefa Piłsudskiego i Rządu 

czypospolitej. 

— Ofiara na rzecz bezrobotnych zamiast 

życzeń świątecznych. Pan prezes St. Brochoe 

ki z Wereskowa. złożył 1 bezrobotnych 

kwotę 20 zł. zamiast atecznych i 

Noworocznych. 
— Wieczór Sylwestrowy Rodziny Kea j 

nej. ŃW dniu 31 b.m. w sali Teatru Mic 

w Nowogródku, odbędzie się więczór sylv 

wy Pokazy Policyj jnej. Początek zaba 

godzinie 22-giej. Cena biletów 1 zł. 50 gr. 

dla ezłonków Rodziny Policyjnej — 1 zlotų 

Obowiązują stroje wieczorowe. — Bufet wła- 

sny, tani i obficie zaopatrzony. 

  

   

          

     

    

—_ Posiedzenie P. R /W dniu wczoraj- 

szym w Sali Wydziału Powiatowego odbyło się 

posiedzenie Powiatowej Komisji Przysposobie- 

nia Rolniczego. Na zebraniu becni byli przed- 

stawiciele organizacyj powiatowych, delegat 

Izby Rolniczej w Białymstoku, ref. rolny z So- 

kółki p. Bilmin, oraz insp. szkolny p. Mrocz 

kowski. — Tematem obrad były sprawy 20г- 

ganizowania 3-dniowego kursu dla przodowni- 

ków P. R. pow. grodzieńskiego i sokólskiego, 

które uchwalono zorganizować w dniach od 9 

do 11 stycznia £934 w Grodnie. 

Jednocześnie uchwalono zorganizować w 

dniach 3 i 4 marca dwudniowy kurs P. R-u | 

dla nauczycielstwa. Wniosek ten bardzo przy- 

chylnie przyjęty został przez insp. Słnc 

który ze swej strony zapewnił wszelką pomoc 

— jako zajmujący w szkolnictwie powszech- 

nem kierownicze stanowisko. 
— Odroczenie procesu b. naczelnika Urzę 

du Skarbowego w Grodnie. W tych dniach 

wznowiony został przewód sądowy w sprawie 

    
o nadużycia w tut. urzędzie skarbowym. Ze 

względu na to, że biegli do tego a nie 
zdążyli zapoznać się z całym materjałem śledź 
wa, przewodnie 

    

y ogłasza przerwę procesu 
tyecznia 1934 r. 

Na zapytanie wiceprezesa Hryniewicza, 
biegli oświadczyli, że dopiero 10-1 34 r. będą 
w stanie określić termin zakończenia eksper- 

tyzy. 

— Z dynmiem pożaru, W nocy na 27 bm. 

we wsi Łapieniowce gm. Indurskiej wybuchł 

pożar. Pastwą ognia padł doszczętnie dom mie- 

szkałny i chlew, oraz 5 sztuk inwentarza żywe- 

go, tegoroczne zbiory, sprzęt domowy i garde- 

roba, należące do Michała Lachowicza. Straty 

sięgają dużej sumy. Pożar powstał z przyczyn 

  

   

narazie nie ustalonych. IX DAR 
— Ujęcie wspólnika napadu na agencję Kowalewski Antoni 3.00, NN. 1.50, N 

pocztową. W Łosośnie pow. augustowskiego, 1.50, NN. 1.50, NN. Žiu NN 

ujęty został niejaki Antoni Małewicz, trzeci NN. ` NN 

ze sprawców dokonanej kradzieży z agencji 

pocztowej w Gibach pów. sokótskiego. 

  

— Przyjęcia w dniu Nowego Roku. W 
dniu 1 stycznia od godziny 12 starosta powia 

towy będzie przyjmował życzenia dla Pana 

Prezydenta, Pana Marszałka i Rządu od p.p. 
naczelników urzędów i prezesów organi i 

— kasowanie Urzędu Ziemskiego. 

   

  

Ww 

związku » zespoleniem Urzędów Żiemskich & 

  

    
władzami administracji ogólnej z dniem 1 

Powiatowy Urząd Zie. pr. 
istnieć, jako samodzielny i został wcielony 

do Starostwa Powiatowego jako referat rolny 

i reform rolnych. 
— Konkurenci mennicy państwowej. W 

dniu 28 grudnia na rynku 3 Maja w Bara- 

  

ski 

  

  

tARL DERR BIGGERS 

Chińczyk 
— Gorące słowa zostaną  ostadzone na 

wietrzmym pokładzie, — uspakajał filozoficz- 

mie Chan. — Gdyby pan zecheiał się stosować 

do mojej rady, unikałby pan spotkania z Kea 

nem, dopóki nie minie zaognienie. 

—- Tak, myślę, że to będzie lepsze — przy 

znał doktór, — znienawidziłam to pełzające 
szęzenię od pierwszej chwili. Ale naturalnie, 

nie mogłem zapominać o mojem stanowisku. 

— Spojrzał na Chana badawezo.. Cieszę 

się, że pan powiedział, iż on nie ma żadnych 

podstaw do tych oskarżeń !. 

— Przynajmniej, żadnych wyraźnych, — 

adrzekł Chan wymijająco. 
— Ja nie wiem dlaczego dopiero teraz po 

myślałem o tem, że to był głupi odruch z mej 

strony, z tym przyznaniem się do własności 

rzemienia. Mogę to tłumaczyć tylko tem, że 

po wielu latach podróżowania z takiemi gru- 

pami osób, zaczyna się ich traktować, jak dzie 

ci. Takie głupie dzieci, bezradne i potrzebują- 

ce pomocy. Moim pierwszy odruchem jest za- 

wsze ochronić ich od nieprzyjemności. Gdy 

ktoś z mojej „partji'* bywał w kłopocie, bra- 

łem zazwyczaj jego brzemię na własne ramio- 

na i szło się dalej. 
Charlie kiwał głową uspakajająco : 
— Rozumiem to zupełnie dobrze! 

— Dziękuję panu, Mr. Chan. Pan jest 

bardzo ludzki. Myślę, że nie oceniłem pana do 

syć wysoko, kiedy poznaliśmy 

Charlie uśmiechnął się. 

— Tak bywa zwykle, ale to mnie nie mar- 

twi. Moją troską jest, aby ludzie nie oceniali 

  

Pa * 

   

      

   
   
    

  

   

      

   

  

nowiezach zostalt zatrzymani Adam Szymezuk 
i Zygmunt Szymczuk, mieszkańcy wsi Strza- 
lowo gm. Ostrów, jako podejrzani o puszcza 
nie w obieg fałszywych pieniędzy. 

W czasie rewizji u Adama Szymczuka zna 

leziono 18 sztuk monet, po 10 zł., a u Zygmun 
ta Szymezuka dwie takież monety. 

Obydwaj zostali zatrzymani. 

— \ПуЬаи Nr. 3 osób, które R ofia 

  

ych. 

WYDZIAŁ POWIATOWY: 
P. starosta |. Jerzy 15 zł., 

biełłe Mikołaj 6 zł, 

Za- 
Michasiuk 9 zł., Ro-     

  

   

      

   k Luej 

Rom: 

    
STAROSTWO 
Władysław 3 zł., Baniewicz 

Mieczysław 3 zł, Nowak Jan 3 zł, Polaczek 

Piotr 3 zł, Budrewióz > aw 1,50, Karwacki 
Bronisław 1,50, Turska Irena 1.50, Bielecki 
Ludwik 1.50, Rawi Bazyli 1. 50, Gruszew- 
ski Bolesław 1.50 Wysocki Leon 150, Nowo- 

goński Witold 1.50, Wilczyńska Bronisława 

1.50, Wańkowiczowa. Alina 1.50, Serafin Gła- 
bik 3.00. 

GIMNAZJUM PAŃSTWOWE 
Dr. Fiuto 1.50, NN. 0,90, NN. 0.60. 
Kotłubaj Zygmun 3.60, R. Kapłan 3.00, 

M. Poczter 1.50, B. Szenieki 0,50, Budkiewicz 
Witold 1.50, M. Barancewiez 7.50, Baszyński 
Stefan 1.50, Aron Sternin 3.00, Szwirań: 
Berko 3.00, „Zgoda'* 3.00, Łajewski Stanisław 
3.00, dr. A. Szat 1.00, B Nowieki 0 Ww. 
Górski 450 W Was 5.00, M. Jezier- 
ski 1.50, „Tekstyl““ Minskier 1.20, Ieko- 
wicz i Kapłan 1.50, Kacew 0,75, dr. Wę- 

żyk Andrzej 3.00, Dr. Nochumowski L. 3.00, 

ZWIĄZEK KUPCÓW POLSKICH 
St. Parolowa 0,50, Pietruszewska 

Pieirnszewski 0.30, NN. 0,20, Kobiak 0.50. 

SĄD GRODZKI 
Naczelnik Sądu Górski Michał 1.50 

PAROWOZOWNIA 
W. od ki Jan 3. 00 Porczyński K. 1.00, 

„00, Kleczkowski 1.00 
1.00, Łaskowski 0.50, 

i 100, NN. 0.50, Koza- 
wski 2.00, Kar- 

Stankiewicz 

  

Surowiński 

  

   

    

    

    

  

   

      

   

  

  

  

20, 

    

  

1.00, Nosek O 
kiewiez Jan 1.00 Maiusew 
1.00, Paweł Batura 0.50, N     

   

  

   

   

   

NN. 1.00, Andrzej Wróbel 0,50 St 

Pietkiew yło T. 0.50, 
Łossota St. , Zdano 

0,50, Zagó: „ 1.00 Kam 

  

    
0.40, NN. 0.50, Jaworski 1.00, 

ZW. NAUCZ. SZKÓŁ šREDNIC 
H. Brzeski 1.50, NN. . 0.90, Pa 

1,50, NN. 1.50, J. r 
Lenard Jan 1.50, К 
0,90, A. Kozlowska SA L. 

tus 0,45, Bojko Michał 0,45. 

EKSPEDYCJA TOWAROWA: 
Ka A rake: s A NN. 0.50, 

NN. 0.50, 
šlizien 0.50, Ty: 2 
Bajraszewski 0.50, Taciński 0,30, 

0.20, NN. 0.50 NN. 0.50, Piskas: 

monowicz 0.50, Rie 0.50, 

> 

  

     
| 0.60, w ojtan 
IŻ 0,90 Grot- 

  

     

   

  

Wojnieki 
0,50, Sał- 

   

    

   
ŽANDARMERJA 

Senyszyn Wł. 3.00, Rosiak Franciszek 

URZĄD SKARBOWY 
tierz Bylina, 3.00, Danowski K. 0.75, 

NN. 0,75, NN. 0,75 NN. 1.50, Płachecki 1.50, 

Krasnowski 1,50, Jaworski 1.50, Drab 0.50, 

    

ński 0.50, NN. 0.60 Szpakowski 0.60, 
ywiec 1,50, 

        

Kościukiewicz 0.50, 
i 0,75, kolesi ki 0,75, NN. 0.30, 

Horodeński 0.75, Rusak 0.50, Lojko 0.75, Ma- 

komaski 1.20, NN. 1.00 Suehta 1.50, Sionecki 

1.00, Dytz 1.00. 

  

   

KOP 

Dr. Trojanowski J. pułk. 1.20, 104. Ko- 

2 (R E. 0.60, Nalepa T. 1.20, Szezypka 

, 0,0, Czarkowski B. 1,20, Sadowski W: 

ja Jaskierski S. 0.60, he Ek E. 0.60, 

Kochanowski J. 2,10, Wojeński A. 1,50, Bit- 

cher Jan 1,50. 

52) 

Zwyciezca 
cel, — BZ ukłonił się, — Teraz odejdę do 
mojej y. Mam moc roboty do zrobienia. 

Rozstali się i Chan rozpoczął spacer do- 

koła pokładu. Jego kroki były żwawe, twarz 
pogodna i zamyślona. Wiele rzeczy zaszło w 
ciągu obiadu u Mixy Minchina. Charlie ušmie- 
chał się do siebie, na myśl o obfitym zbiorze, 

jaki mu się nadarzył. 
Ktoś nagle zawołał go z leżaka. 

— A, Mr. Tait, usiadłbym chętnie koło 

pana, jeżeli pan nie ma nie przeciw temu. 
— Jestem zachwycony! 
-- A, tak, bo to pan przecież był tak 

dobry, że mówił Mr. Vivianowi komplementy 

o mym mózgu. 
-— Nie bylo w tem ani słowa przesady, 

— zapewniał prawnik. — No, eóż, udał się 
nam obiadek? Czy to był newy eksperyment 

% pana strony? 
Chan zaprzeczył kategorycznie. 

— Nie, idea ta powstała w głowie, gościa 
nego Mr. Minehina. Ale kto wie, może potrafię 

go wykorzystać... 

— Jestem tego pewien! 
—- To jest wielkie szezęście dia detekly- 

wa, jeżeli może stać na stronie i słuchać gdy 

morderca mówi o wydarzeniach, związanych 
ze zbrodnią. Dziś wieczór tak dużo osób za- 

bierało głos, może i morderca również był mię 

dzy niemi. Mogła się zdarzyć jakaś niedyskre- 

cja przypadkowa... 

— Czy pan coś takiego zauważył? — zi 

pytał Tait. 
— Obawiam się, że tak. Pochodziła ona z 

    

  

zł, Jaworski Ka- ; 

  

  

  

SOBOTA, DNIA 30 GRUDNIA 1933 R. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka 
dziennik poranny, muzyka, cawilka gosp. do- 
mowego. 11.40 Przegląd prasy. 11.50: Wyjąt 

  

„EOS Niezrównani 
komicy 

Orai 

pr-epiekra Тпе!епа 

6 W rol. gł niežapomu, 
„Krół żebraków * 

pne ИО1 PRZYGÓD MAILOSKYCM ..... 
„BRAT DJABŁA: 

FLIP i FLAP 
Told Рггесодре mel:dje. C:srujące pio- 

s se»ki. Smiech do łez. Tysią.e siaiyzi. 

  

ki z opery „Mefistoželes““ — Boita (płyty) 
11.57: Ozas. 12.05: Muzyka żydowska (płyty) 
12.390: Dziennik południowy, komun. meteor. 

12.38: Chwilka pieśni artystycznej (płyty). 
* 1530 Program dzienny. 15.15: „Co nas bo- 

KW“ — przechadzki Mika po mieście. 15.25: 
Wiad. o eksporcie. 15,30: Giełda roln. 15.40: 
Darius Milkaud — Stworzenie Świata: (płyty). 
16.00: Audyeja dla chorych 1. Pogadanka, 3. 

  

POLSK 

    

    
Pan Muzyka. 16.40: aa: <zerniowiecka Następny 

w reku 1908'* (w 25-lecie I kongresu w sr 
wie języka żydowskiego) — odczyt. 16,55: program; 

Koneer stów 17.50: Program na niedzielę 

   

  

  

Dziś ostatni dzień! 

I FILM 

„WYROK ZYCIA 
oraz wyjątkowy nadprogum p.. „CIEŃ NAD EUROPĄ 

IWAN MOZŻUCHIN 
„TYSIĄC I DRUGA KOCE 

oraz TANIA za Ri 
NATALJA LIS/IENKO = 
100 proc. dzwięk. arcydz, 

  

   

  

. 18,00: „Józef Mehoffar'* w 
pr y artystye eznej — odczyt. 

18,20: o 22 I wieeministra spraw GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
wojskowych gen. K. Fabrycego —— życzenia 

  

i LNIARSKA W WILNIE 
z dnia 29 grudnia 1933 r. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

noworoczne dla wojska. 18.25: Chór Juranda. 
19.00: Tygodnik litewski. 19,15: Codz. ode. 
pow. i : Kwadrans poetyeki, 19,40: Komu 

sportowy. 19.43: Wil. kom. sport. 19,47: 

        

  

Dziennik wieez. 20,00: Godzina życzeń (płyty) Owies stand. 14,10 

krzynka techniezna, 21,20: Koneert Mąka pszenna 0000 A luks. 34,75 

żyki polskiej. 22.00: Muzyka taneczna. Mąka żytnia 55 proc. 25,50 

23.00: Komun. meteor. 23.05: „Kukułka Wi- Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21,50 

leńska'* III wieczór kabaretu literackiego, Mąka sitkowa 17,50 

transm. z klubu „Smorgonia““. Mąka razowa 18— 

= CENY ORJENTACYJNE: 

NIEDZIELA, dnia 31 grudnia 1033 r. a 16—16,25 

9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik Pszenica zbierana 

poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom. 10,05 Jęczmień na kaszę zbierany 

Nabożeństwo, 11,40 Odczyt misyjny, 11,57 Owies zadeszczony 

Czas, 12,05 Program dzienny, 12,10 Kom. me- Otręby żytnie 10—10,50 

teorologiczny, 12,15 Poranek muzyczny, 13,00 Otręby pszenne grube 10,75—11 — 

„Jak się pracuje w fabryce porcelany" odczyt. Otręby pszenne cienkie 10 40,50 

13,15 d. c. poranku muz., 14,00 Aydycja dla Otręby jęczmienne Э5 

wszystkich. 15,00 „Nowe warunki handlu in- Gryka zbierana 20—20,25 

wentarzem rzežnym“ odczyt. 15,20 Audycja Siano 6—6,25 

ludowa, 16,00 Słuchowisko dła dzieci, 16,30 Słoma 5—5,50 

Muzyka z płyt. 16,45 Kwadrans liter, 17,00 Siemię lniane 90 proc. 35,50—36.— 

„Przed dwustu laty* pog. 17,15 Polska muzyka RÓ 

ludowa. 18,00 Słuchowisko. 18,40 Muzyka z CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 

płyt, 19,00 Przemówienia noworoczne do słu- MASŁO za 1 kg. złotych: 

chaczów. 19,15 Rozmaitości, 19,30 Radjotygod- 
nik dła młodzieży. 19,45 Program na poniedz. 
19,50 Muzyka lekka, 20,50 Dziennik wieczorny. 

21,00 „Sylwestrowe faramuszki* felj. 21,15 Na 
wesołej fali lwowskiej. 22,15, Sport z rozgłośni. 

22,25 Muzyka taneczna, 23,00 Kom. meteor. 

23, '05 Muzyka taneczna, 23, „50 Audycja specjal. 
na, 0.05 „Defilada gwiazd”. 0,35 Audycja syl- 
westrowa, 1,00 Lwowska noc sylwestrowa, 
1,30 „Defilada gwiazd”, 

Wyborowe hurt 2,60 — detal 3,00 

Stołowe hurt 2,40 — detal 2,80 

Solone hurt 2,40 — detal 2,80 

SERY za 1 kg. zlotych: 
Nowogródzki hurt 2,10 — detal 2,40 

Lechicki hurt 1,90 — detał 2,10 
Litewski hurt 1,70 — detal 2,00 

JAJA za kopę (60 sztuk) złotych: 

Nr. 1 7,80 — Nr. 2 7,20 — Nr. 3 6,60 
JAJA za sztukę groszy: 

Nr. 1 14 — Nr. 2 13 — Nr, 3 12. 

  

е numo go = 

Parcelacja maj. 

'Landwarów 
letniskowo - ogradniczo - budowlane = a 

Działki nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Kemunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wiinie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
ul, Micklewicza 15. 

š w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Prawnik pokiwał głową. 
— Pan całkowicie potwierdził mój sąd o 

panu. Nie spodziewałem się, żeby pan przeo- 
czył tę moją nieuwagę. 

— Myślimy, bezwatpienia o tem samem ? 
— Naturalnie! 
— W takim razie może zechce mi pan 

powiedzieć, o co chodzi? 
— Z przyjemnością. Było to z mej steony 

niezręczne poślizgnięcie się, wspomnieć, że każ 

dy z nas mógłby się znaieźć na miejscu Huzha 

Morrisa Drake'go. 
— Tak, właśnie to miałem na myśli. Pzu 

wiedział naturalnie, że Drake zamienił się poko 
jami z Honywoodem? Inspektor Duff powt- 

dział o tem panu w pociągu pomiędzy 
a San Remo. 

— Tak, właśnie wtedy to było. Widzę, że 
pan zapoznał się gruntownie z notatkami De- 

te informacje od Marka Kennawaya. 
— Ach, tak, a on uzyskał je od..... 

-— Według jego słów od Pameli Potter. 
Po krótkim milczeniu, Chan wstał: 

— Mr. Tait, muszę panu powinszować, 

Wybrnął pan z tego doskonale! 

— I bardzo łatwo, mówiąc tylko prawdę, 
Mr. Chan. 

—śŚliczny mamy wieczór, — zmienił Chan 
temat, — pozostawiam pana z jego ciekawemi 

myślami. 

Odszedł zwolna. 

Wśród tancerzy na oświetlonym kawałku 
pokładu, dostrzegł Pamelę Potter w ramionach 
Marka Kennawaya. Cierpliwie zaczekał na 
przerwę w tańcach, by podejść do tej pary. 

— Przepraszam, —rzekł, — ale ta pami 

obiecała mi następnego foxtrotta. 

    

    

   

      

луау uśmiechnął się, oddając swą 

ifa? 

— To było moim obowiązkiem, Na niea Chińczyk podał jej ramię z wielką powa- 
bowiem pokładam swe nadzieje. Ale tam nic gą i odprowadził na bok. Muzyka zaczęła g 

  

znalazłem żadnej wzmianki o tem, żeby pan 
stał kiedykolwiek list Mr. Honywooda do 

žony? 
— Nie wiedziałem nawet, o istnieniu ta- 

kiego listu! 

— W każdym razie pan wie, że Drake był 

zabity przez kogoś, kto chciał zabić Honywoo- 
da. Pan wie, że nieszczęsny starzec padł ofia- 

rą mordercy jedynie przypadkowo i, że rów- 

nie dobrze mogło się to zdarzyć każdemu z 

panów? 
— ak, wiem o tem. Przykro mi, że się wy 

gadałem, ale teraz zapóźno na żale. 

— Skąd pan o tem wie? Duff tego nie po- 

wiedział panu? 
— Nie, Duff tego nie mówił. 
— Więc kto pana wtajemniczył? 

na nowo. 
— Mówiłem to w przenośni, —- uśmiech- 

nął się Chan, — moja tusza nie harmonizuje 

z tańcem. 
— Nonsens, — zaprzeczyła żywo, — zało 

żę się, że pan nigdy nie próbował? 

— Mądry słoń nie stara się naśladować 
motyla, — odrzekł, prowadz ją kn ciemniej- 

szemu zakątkowi przy balustradzie. — Szuka- 
łem panią nietylko dlatego, że spragniony j 

tem jej miłego towarzystwa, ale i dlatego, 

chciałem pani zadać pewne pytanie. 
— O, a ja myślałam, że zdobyłam nowego 

adoratora! — roześmiała się wesoło. 
— Niech mi pani powie z łaski swojej, 

czy mówiła pani z kimś o treści listu Hony- 

wooda do żony? Czy mówiła pani komuś, że 

   

     

    

że 

mnie zbyt nisko przy rozstaniu. pana ust, pan zechce mi wybaczyć tą szcze: Tait zawahał się. dziadek pani przypadkowo został zamordowna 

— Man nadzieję, że pan zawsze osiąga rość! — Muszę odbyć rodzaj spowiedzi. Mam ny? 

      

Brukarnia „Młoffa” Wiłno Zamkowa 2. 

      

Giełda warszawskz 
WARSZAWA PAT. — Giełda. DEWIZY: 

Belgja 123,65 — 123,96 — 123,34 

Holandja 357,75 — 358,65 — 356,85 

Londyn 29,10 — 29,08 — 29,23 — 28,95 
Nowy York czek 5,73 — 5,76 — 0 

Nowy York kabel 5,74 — 5,77 

Oslo 14640 — 147,13 — 145,67 

Paryż 34,94 — 34,77 — 34,855 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36 

Stokholm 150,20 — -50,95 — 149,45 

   

Szwajcarja 172,20 — 172,63 — 171, id 
Włochy 46,65 — 46,77 — 46,53 

Berlin w obrotach nieoficjainych 212,30. 

Tendencja niejednolita. 
DOLAR w obrotach pryw. 5,69—5,70 
RUBEL 4,64—4,65. 

ORAI   

oryginalne różne 2 własnej 
WINA rozlewni po cenach niskich. 

KAWIOÓR przsowszy astrachańt ki. 

SANDACZE żywo: mrożone 

RYBY wędzone ge ;:«. 
OWOCE różne 

0-4, raw BAREL i 5-14 
wilno, Mickiewicza 22-a 

Tel, 8 49. 
RAT ASKIZ ETPA   

AAA DRARAA ŁA AD AAA AA DAAD NARAD ŁO DDA DDA SKA ŻRA AAA 

PŁYTY GRAMOFONOWE; 

„ODEONŃN* 
stoją na najwyższym poziomie techniczn = 
i srtystycznym. Dzięki tema zdobyły ogó 
mznanie. — STALE NOWOSCI na GR 
„ODEON'' z dziedziny mnzyki lekkiej I po- 
wažuej do nabyci» w największym wyborze 

w firmie „UNIWERSAL' ui. Wielka 9. 
Wielki wybór patefonów. 

TTYTYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYYYYYTYYYTYYYYTYYY 

Potrzebny lokal 
na aptekę, składający się z 12 pokoi 
wierzchni 360 m2 oraz piwnica o 3-ch ubika- 

cjach w rejonie ulie: Dominikańskiej, Wiel- 
kiej, Wileńskiej, Niemieckiej i Trockej. Ofer- 
ty składać do Sekeji Gospodarczej Kasy, 
Dominikańska 15. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
1 jelit przyjmaje od 12 — 21 4—6 

Wilno. Kwiatowa T, tel. 14 25, 

IT 
Lekarze 

  

  

  

      
    Z 

DOKTOR 

Zeldowicz 
D Jani A AL Ai mo- 

a czowych. 
"1: do 1 i od 5 do 8 PIOTROWICZ- * P ik 

JURCZENKOWA ZELDOWICZOWA 
Ordynator szpit. _ kubiece, weneryczne — 

Sawicz narządów * moczowych 
= Btc ed 12 — 2i od 4-3 

weneryczne, ko! przeprowadzili się z 
WILEŃSKA 34. Mickiewicza 24 * 

na Wileńską 28 
Tel 277 

— O, wielki Boże, — szepnęła. — Czy nie 
powinnam była tego robić? 

Chan wzruszył ramionami. 
— Stare przysłowie mówi: masz dwoje 

uszu i jedne usta. Słuchaj dwa razy tyle, ile 

mówisz ! 
— Należy mi się nagana! 

—Niech się pani tak nie oburza! Nie sta- 
ło się nie złego. Chciałem tylko wiedzieć, komu 

pani to mówiła? 
— Ne, Mrs. Lnee.... 
— To było naturalne. I komu jeszcze? 
— Tylko jednej osobie... Markowi... Mr. 

Kennawayowi. 
A, tak! Czy nie zauważyła 

skolei powtórzył to Mr. Taitowi? 
—Tak, zwróciłam na to uwagę i to mnie 

rozzłościło. Nie mówiłam jemu, że to tajem- 

niea, ale powinien był się sam domyśleć! Ten 

chłopak irytuje mnie strasznie! 
— Irytuje panią? Powiedziałbym raczej... 
— Tak, wiem, że cięgłe mnie pan z nim 

widzi. Ale na Jowisza, kogo mam do wyboru? 

Viviana? Keane'a? To wszystko jest hezna- 

dziejne. Kiedy się coś robi i potrzebny 
kład do tańca, wybieram, 

Ale pomimo to ou mnie 

  

  

a pani, że on     

  

    
mężczyzna — пар 

naturalnie, Marka. 

irytuje. 

— Tak się pani wydaje! 

—-Nie, ja tak myślę! Żeby pan wiedział eo 

prawia! Ci Bostończj ta 
dosyć powiedzieć, że on mi działa na r 

— Przypuśćmy, — uśmiechnął się CI 

— że ten irytujący młodzieniec poprosi panią 

o rękę? 
. — Czy pan myśli, że on to zrobi, 

pytała szybko. 

— S$kądże mógłbym wiedzieć? 
— To bardzo nieostrożnie, Mr. Chan, 

    

оп a tacy... 

        

   

kogoś prowokować do wyznań. Mogłam powie- 
   dzieć, że mam nadzieję, że on poprosi 

LLS i a OWA 

@ ро- — — — — — = — 

BA Choroby skórne, wene- M 1 ESZKANIE 
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Dr Ginsberg MIESZK ANIE 
* 3 pok j: we. Z wygods- 
Cheroby skórne, wene- mi, suche, rune i 
ryczne i moczopłciowe. ciepłe do wynającia, — 
Wileńska 3, od 8 — 1 Zarzecze 8. 
i4 — 8. Tel. 567. 

"Lekcje 
  

  

Kupno 

BN 8 

  

  — =— czenice za » 

Indyki tuczone Eku A 
SZAMPAN od5 zł. bnt. 

poleca 

  

2А 

Poszyzują 

    

D-H 4 A МО | PRACY 
Zamkowa 20-a TOYTETYWYTOYOOFS 

tel. 8 72 Wychowawczyni 
m» Wyjedzie do starszych 

dzieci, isb w mie 

3/4 lit. Wolynisk 2.50 
S=iad-ctwa b dobre— 
Referencje selidne, — 

  

„ Zagłoba 350 Łaskawe oferty w Adm. 
„ Litewski 350 „Słowa* pod „Wyche- 
„  Szlachęcki 4,— Wwawczyni* 
„ Piast 4— *— ze 
„ Kasztelański 450 Buchalter 
„ Bernerdyński6,— dokładnie obeznany : 
„ Wiśniak  6.— rachnnkowošcią grze- 
z Malinisk  8— mysłową, rolną, km- 
„ Szampafskie5— piecką, samorządową ! 

p leca państwową, pszysięgiy 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wiecze» 
rową w Wileie. Prze- 
prowadza rewiziebiisz= 
sów i rachuskoweści 
Zgłoszenia do Admini- 
st scji „Stowa“ — ped 
„Rzeczoznawca“ 
— ————— -— 

ROLNIK 
w starszym wieka z 
dłagoletnią praktykę i 
szkołą nukoń zenę rel- 
miczą, znajdujący się w 
krytyczaych wa nakacb 
materjalaych, szuka je- 
kiegokolwiek miejsca 
ne wsi za najskrenaniej- 
szą ordynarję Łaskawe 
ołerty proszę suładzć 
do red:kcji pob,Kryty- 
czny rolnik* 

Wileńska 36, tel. 12-24 

turko, steły blsrowe, 
24 krzesła, szalę, 

<usę ogaiotrwałą kapię 
OKAZYJNIE. Oierty— 
Zamkowa 8, Bazar Prze 
mysła Ludowego 

- JAJA 
świeże codziennie 

z maj. Reksfica 

śklep V, RĘCE ICZA 
Mickiewicza 7. 

SPRZEDAJE SIĘ 
kawiarnia 

w centrum miasta 
Wile ńska 9, Wiadomość 
na miejsca, 

  

  

inteligentn 
rządca z  kilkoietnię 

WiADAAARAABARAAÓŁA praktyką rolną | ze 

Lokaie skończ. szkołą potze- 
retzocywwwewieyiwygo knuje posady w majątku 

jako rządcs, również 
może prowadzić ksiąźki 
gosp darsta roinege. — 
Ewentualnie zna się 
dobrze w leśnictwie, — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 

2 pokoje Inb i pokój 
do wynsjęcia ze wszel- 
kiemi wygodami ewer= 
tualaie z prawem ko- 
rzystania kuchni — W, 
Pohalanka Ni. 25 m. 6 Wilno. | 
(uad apieką) 0 Energiczna 

wdowa poszukałe pe- 
sady. Zajmie się gospe- 
darstwem 

Potrzebne 
ewenturlnie od zaraz domowem 

5-POKOJOWE lab piel-gniarstwem m 
Intel gentuy<h esób si. 

suche, słoneczne, cje- Połocka Э- 9 
płe, ksieni "y- "u ВО 
£ dami, przy snokojne| 

alicy ród ed i 2 Rėžns 
Zgłoszenia | rzyjmuje WENZIKAKENEWEANNE 
Administracja „Siowa“ — — — — m m 

BE: Modystka 

  

przyjmaje wszelką se- 
botę w zakres ke 
sznictwa wchodz. 

POPIERAJCIG 

Wykonaje taais i cie. L.0.P.P gancko, Wielka 3 m. 16 
-——————————— PM 

rękę. Prawdę mówiąc zmierzałam do tego. 
Chciałabym, żeby mi się oświadczył. 

— A potem? 

— Podeptałabym go! Cóż za tryumf: Ten 
kwiatuszek z Bostonu poniżony przez eoś tak 

okrutnego i wulgarnego, jak dziewezyna z Жа- 
chodu. 

Chan pokiwał głową. 

— Serce kobiety, jest jak igła ua dnie 
morza! — zauważył. 

O,.nie 

  

jes 

  

śmy wcale t 
cze i głębokie! Moje pobudki 
ne. Naturalnie, że czasem mi 

być bardzo miły, kiedy chce..... 

— Doprawdy ? 

Tak, ale rzadko mu się to zdarza. 
częściej jest zimny i wyniosły i... 

wiem, 

      

    
„bostoński i 

że krzywi się na moje pieniądze. — 
Położyła rękę na ramieniu Chana. — Cóż ja 

na to poradzę, że mój dziadek miał tyłe rezn-_ 

mu, by się tak bardzo wzbogacić. 
                                 ie może czy 

nić panią odpowiedzialną za to, — odpowie- 
dział Charlie uspokajająco. Ale jeżeli pani che: 
nadal dążyć do celu musimy wrócić de tego 

młodzieńca: mnzyka znów zaczyna grać. 
— On nie powinien był powtarzać tege 

Mr. Taitowi! — mówiła Pamela wracając km 

tańczącym. — Mnsiałabym mu zmyć głowę,ale 

nie bardzo mi się chce: mamy dziś taki czuły 

      

/- nastrój! 

    

  

     

— Zostawmy tą sprawę w spokoju. Ja 

um wolę, żchy nie była więcej poruszana. 

Chan ząuważył, że Kennaway nie okazał 
acającej Pameli 

rytowana. Gdy 
cia, znalazł się 

niezadowólenia na widok powz: 

a i ona nie wydawała się 

Charlie zabierał się do ode, 

przy kasjerze okrętowym. 

   
   

(D. C. N.) 
  

   

Redaktor w.-z. Witołd Tatarzykem | 
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