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Olintność bardzo korzysih 
W ostatnim dniu jeszcze jednego „sta 

rego* roku, przypominając sobie własne 

i cudze narzekania na kiepskie, złe, podłe 

it d. czasy, musimy wciąż pamiętać, iż 

narzekania inuszą mieć nieprzekraczaln= 

granice i że ich następstwem powinien 

być czyn, zmierzający do naprawy stosun 

ków. 

Zadużośmy gadali o złych czasach, bez 

radnie, bez sensu, — ot tak dla sportu!.. 

Nie ułega (wątpliwości, że przeżywa- 

my okres bardzo poważny, który cięża- 

rem spada na każdą jednostkę, ale stąd 

tylko jeden można wyciągnąć logiczny 

wniosek, iż należy wyrobić w sobie wię- 

ksze siły. Kto nie chce się załamać pod 
ciężarem fizycznym, ten musi dbać o spra 

wność ; wyrobienie swych mięśni; na ko- 

go spadają ciężary moralne, ten musi wy- 

robić należyty hart ducha. 

Jakkolwiek będzie się składało życie 

społeczne, ekonomiczne i polityczne w ro 

ku, który nadchodzi, 

cze wiełe będziemy mieli 

przeziwyciężenia, — cięż 

nia. 

I właśnie dlatego z coraz większą tro- 

sktiwością musimy opiekować się siłą twó 

rczą nanodu i dbač o to, aby energja na- 

rodowa nie została zmarnowana, ałbo na- 

niewyzyskana lub nieodpowiednio 

  

— niezawodnie ;esz- 

przeszkód do 

rów do zniesie- 

  

wet 

użyta. 

Tiwórczość w dziedzinie nauki, litera- 

tury i sztuki musi w świadomości całego 

narodu stać się skarbem, wymagającym 

Należy też szczególną uwagę zwrócić 

na źródła energji narodowej, na rezerwa- 

ty siły i zapału, — słowem — na mło- 

dzież. — е 

Stworzemie dla młodzieży polskiej jak- 

najlepszych, jak najkorzystniejszych wa- 

runków, w których mogłaby dojrzewać i 

rożwijać swe siły, jest obecnie jednem z 

naczełnych zadań. Reforma szkolnictwa 

właśnie to ma na celu: znałezienie lep- 

szych form szkolnych, w których mło- 

dzież mogłaby nabrać sił intelektualnych. 

Ale szkokniotwo jest załedwie małym od- 

cinkiem kształcenia młodzieży, — rodzina 

przedewszystkiem decyduje 0 rozwoju 

młodej energji. Rodzina zaś w obecnych 

warunkach znajduje się w Sytuacji. nie- 

zmiernie ciężkiej, oo wywołuje koniecz- 

ność zbiorowego wysiłku. 

Możemy li fw. przyszłym 

narzekać na ciężkie i podłe czasy, ale jed 
nocześnie, powinniśmy z większą czujnoś 

cią przyglądać się warunkom, w jakich do 

rasta młode pokolenie Polaków i z więk- 

szą energją zwalczać zjawiska szkodi'we 

i niebezpieczne. 
Musimy zdobyć się na wzmożoną tak 

zwaną ofiarność, która w pewnych wa- 

runkach 'wcale ofiarnością nie jest, bo wy 

pływa z dobrze zrozumianego interesu 

wiasrego. 

Obecne i najbliższe dni dadzą nam spo- 

sobność do zademonstrowania naszego 

stosunku do zagadnień, które mogą zawa 

żyć na przyszłości narodu ii które wyma- 

gają ofiarności, w gruncie rzeczy i * bę- 

dącej ofiarnością. 

A więc obecnie znajdujemy si, w okre 

sie „Dni przeciwgruźłiczych *, któ*z p'łq” 

сга rok stary z nowym, jakby zaznacz - 

jąc tem swe znaczenie trwałe i niezależne 

roku nadał 

dd przemijających okoliczności. 

Grużlica grasuje przedewszystkiem 

wśród młodzieży, — jej ofiarami padają 

prawie wyłącznie ludzie w sile wieku, ro 

kujący nadzieje. Statystyka wykazuje, 

że wśród młodzieży akademickiej jest 

około 26 proc. osób zagrożonych gruźli- 

cą, — wielki jest procent wśród dziatwy 

szkolnej. 

Ww Wilnie zdecydowanych gruźlików 

jest około. 5 tyS. rocznie zaś uniiera około 

600 osób, —w całem województwie umie 

ra do 300 gruźlików, liczba zaś chorych 

dochodzi do 20. 000. 

Jak wałczymy z tą siaszną chorob * 

Mamy 100 łóżsk dla giużlików w sznita- 

lu zakaźnym, mamy poradnie przeciwgruż 

liczą, kilka ośrodków „zdrowia — į 202 

  

   

jeszcze? 
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Żaledwie drobna garstka 

znajduje się pod stałą opieką lekarską i 

ma odpowiednie warunki w domu. Br 

uświadomienia społeczeństwa, które 

cewažy „kaszel“ lub z rezygnacją pod 

je się klęsce „nieuleczalnej* choroby 

sprzyja rozpowszechnianiu się gruźlicy, z 

którą wałka jest całkiem możliwa. 

Należy więc dobrze uświadosnić sobie 

szkody, jakie wyrządza nam gruźlica, wy 

rywając ze społeczeństwa jednostki :nło- 

de i nieraz odznaczające się  niezv 

siłą ducha, — aby tej klęsce przeciwsia 

wać się ze zdwojoną energją. 

Ofiarność na cele wałki z gruźlicą sto 

krotnie się nam opłaci! 
Po Dniach przeciwgruźliczych, które 

iwzywają społeczeństwo polskie do wałki 

z wrogiem sił fizycznych naszej młodzie 

ży, nadejdą wkrótce dni, poświęcone wał 

ce z miebezpieczeństwem, które zagraża 

duszy młodzieży polskiej, oderwanej od 

ziemi ojczystej. 
Od dnia 15 stycznia rozpocznie się 

zbiórka na Fundusz szkołny Połaków za- 

granicą. 
Wiemy dobrze (czy jednak stale o 

tem pamiętamy?), że poza granicami na- 

szego państwa znajduje się około 8 miijo- 

nów Polaków!. W tej liczbie jest około 

miljona dzieci i młodzieży w wieku szkoł 

grużlików 

  

   

  

nym. 
rz tego miljona zaledwie dwieście kil- 

kadziesiąt tysięcy kształci się w łach 

polskich lub obcych, w których wykła 

da język polski. Reszta, czyli trzy czwarte 

ulega wynarodowieniu w szkołach 04 

cych!.. 
Miljon dzieci polskich zagranicą — to 

       e 
w 

_——wzEGIEŻ—eatearmja|-Fo_sitaołbrzymia; 

której zmarnowanie spadłoby na nas klę- 

ską! Miljon dzieci polskicii -— skarb wiel- 

ki i zasób potężny energji duchowej, któ- 

ra nieraz może przydać się ojczyźnie. 

Sprawa szkolnictwa polskiego zagra- 

nicą jest sprawą wyjątkowej wagi, — @а 

tego też wymaga od narodu wysiłku i zro 

zumienia. 

W zeszłym roku ofiarność społeczeń- 
stwa nie zawiodła i oto, pomijając już za- 

siłenie środkami materjalnemi szeregu 

szkół na obczyźnie, — moglišiny naležy- 

cie zorganizować pierwsze polskie gim- 

nazjwm w Niemczech. 

Każdy rok musi przynieść kilka no- 

wych szkół polskich zagranicą! Taka po- 

winna być wola ogółu!.. 
Bądźmy więc gotowi do ofiarności, 

która leży w naszym osobistym interesie!. 

W. Charkiewicz. 
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zamach przygotowywano addzwn3, — Strzały w tył ałowy 
BUKARESZT. PAT. — Według do- 

tychczasowych wyników dochodzeń, 
sprawcą zamachu na preimjera Ducę, słu 
chącz wyższej szkoły handlowej, Mikolaj 
Constantinescu, jest rzekomo członkiem 
rozwiązanej niedawno organizacji t. Zw. 
żelaznej Gwardii. Zwłoki zabi*:go pre- 
rajera przewieziono na rozkaz króla Ka- 
rola dc zamku Peliesch. 

BUKARESZT. PAT. — Wiadomość o 
zamachu na premjera Ducę nadeszła do 
Bukaresztu w chwili, gdy publiczność 
tinmnie opuszczała teatry i kina, wywo 
łując wszędzie olbrzymie w 'ażenic. 

Niezwłocznie zwołane została posie- 
dzenie rady ministrów, które trwało do 
godziny i-ej. Wydany po tem posiedze 
niu komunikat podaje szczegóły zamachu 

i zeznania sprawcy Constantinescu, któ 

ry przyznał się do należenia do rozwiąza 

nej niedawno organizacji skrajnie prawi- 

cowej „Żelaznej Gwardji* i dodał, że 

zamach był już oddawna przygotowywa 

ny. Zamach został dokonany w następu- 
jących okolicznościach: : 

Premjer Duca w otoczeniu  burmi- 

strza Costinescu i generalnego sekreta- 
rza prezydjum rady ministrów Viahid skie 
rował swe kroki w stronę grupy turystów, 
wśród których stał jego znajomy. W mo- 
miencie, kiedy premjer Duca chciał owe- 
go znajomego powitać, Constantinescu 
strzelił do premiera z tyłu, trafiając w gło 
wę. Od strzałów tych premjer padł mar 
twy. Sprawca zamiachu chcąc wywołać 
panikę, ktoraby ułatwiła mu ucieczkę, 
rzucił petardę. Wybuch ten zranił lekko 
Costinescu, Vlahide i dwóch agentów 
policji. Ciało zamordowanego premiera 
przewiezione zostało w. dniu 30 b.m. rano 
de Bukaresztu. 

Rada ministrów postanowiła urządzić 
zmarłemu pogrzeb na koszt państwa. Po 
grzeb ten odbędzie się prawdopodobnie 
w niedzielę. Na stanowisko premiera po- 
wołany ma być minister oświaty Ange- 
Iescii. | 

W związku z zamachem władze do- 
konały szeregu aresztowań wśród przy- 
wódców organizacji żelaznej Gwardji. 

Aresztowanie wspólników zzmzchowców 

BUKARESZT. PAT. — Policja aresz- 

towała dwóch wspólników zamachowca 

Constantinescu. в 
Bawiący w Szwajcarji minister spraw 

zagranicznych Rumunji Titulescu został 
wezwany do niezwłocznego powrotu do 
Rumunii. 

  

Wybuch drugiej petardy 

BUKARESZT. PAT. — Policja aresz- 

towała w sobotę rano w pobliżu Sinaja 

w miejscowości Comarnic jednego ze 

wspólników zamachowca Constantinescu. 

Drugiego aresztowano w pociągu, „idą- 

cym do Bukaresztu, w pobliżu Bustein. 

Na dworcu kolejowym: w Sinaja w 
sobotę rano nastąpił wybuch nowej petar 

dy. Wybuch zranił lekko znajdujące się 

w pobliżu dziecko. Policja przypuszcza, 

że petardę tę pozostawili zamachowcy 

na dworcu jeszcze w nocy. 

- Komentarze w Berlinie 
BERŁIN. PAT. Wiadomość o zamachu 

na premjera rumuńskiego Ducę nadeszła do 

Berlina niezwykle szybko. Biuro Wołfa zau- 

waża, że o zamacju: dowiedziano się w Bu- 

kareszcie najpierw przez radjo berlińskie, — 

Rozgiośnia bukareszteńska nadała wiadomość 
a morderstwie dopiero w 15 minut później. 

Prasą niemiecka wyraża zgodnie  Opinję, 

że zgon premjera Duca będzie miał daleko 

idące następstwa polityczne. gdyż nastąpił 

właśnie w bardzo ważnym momencie dia 

polityki wewnętrznej Rumunji. Dzienniki pod- 

kreślają pozatem i znaczenie zewiętrzno po- 

Jityczne zamachu, 'wskazując na zdecydo- 

wanie profrancuskie stanowisko, premjera Du- 

<a. 

Min. Angelescu tworzy rząd 
BUKARESZT. PAT. — Król Karol 

przyjął kolejno w nocy na audjencji ini- 

nistra oświaty Angelescu oraz ministra 
finansów Konstantego Bratianu. Po 

audjencjach tych krół mianował ministra 

—-=000=" 

Angelescu prezesem rady ministrów. Po 

nominacji Angelescu udał się natychmiast 

do Bukaresztu, gdzie zebrała się rada mi- 

nistrów. 
oma 

  

Kondolencje Polski 
WARSZĄWA. PAT. W związku ze zgo- 

nem premjera rumuńskiego Duci, który padł 

wczoraj ofłarą zamachu, Pan Prezydent Rze- 

Aaa S S a T A E S O e S 

Odznaczenie papieskie dla p.Mars7. Piłsudskiej 
Stolica Apostolska nadała p. Marszał. stał p. Kazimierze Hłakowiczównie za zasłu- 

kowej Aleksandrze Piłsuciskiej — złoty order 

„Gwiazdy Betleemskiej* w uznaniu zasług na 

polu pracy społecznej. Równocześnie srebrny 
Order „Gwiazdy  Betleemskiej" nadany z0- 

gi na połu pracy literackiej, 
Dekrety i odznaczenia powyższe przesła- 

ne zostały do Warszawy. 

Druga piatiletka w Sowietach 
MOSKWA. PAT. — Opublikowano 

dziś wytyczne drugiego planu 5-letniego 
opracowanego przez premjera Mołotowa 

ny prze Politbiuro. Zasadniczym  cełeim 
drugiej piatiletki ma być ostateczna  li- 
kwidacja elementów kapitalistycznych i 

wysłał 

do króla 

czypospołitej prof. Ignacy Mošcicki 

następującą depeszę kondołencyjną 

Rumunji Karoła Il. 
jego Królewska Mość Karoi II. Król 

munji w Sinaja, 

Głęboko wzruszony, pragnę wyrazić Wa- 

Ra- 

Szęj Królewskiej Mości w imieniu mojem i 

Rzeczypospolitej Połskiej uczucia najszczer- 

szego żalu į zapewnienia o współczuciu, Z 

jakiem cała Połska uczestniczy w żałobie, о- 

krywającej Ramunję, 
(—) Ignacy Mościcki 

WARSZAWA. PAT. Prezes Rady Mini- 
strów jJamusz Jędrzejewicz wystosował do mi- 
nistra Angeiescu depeszę następującej  tre- 
ści: 

Pod wrażeniem okropnego zamachu, któ- 

ry pozbawił Rumunję jednego z jej najwybit- 
niejszych mężów stanu, pragnę zapewnić Wa- 

i. prezesa Gosplanu na rozpoczynajacy klas społecznych na zasadzie całkowitej szą Ekscelencję o głębokiem współczuciu, z 

się 25-1 XVII zjazd partji, a zatwierdzo kolektywizacji rolnictwa. 

KORTITNUS IST TEZ POZZO CPR TE POZZO ZE Z ZOOZO OTOZ SIT 
PO TRAGICZNE] KAT ASTROFIE KOLEJOWEJ 

Tłumy przed dworcem Wschodnim w Paryżu przybyłe w cełu złożenia ostatniego 

  
hołdu 

nieszczęśliwym ofiarom katastrofy kolejowej koło Lagny. 

jakiem Rząd Polski przyłącza się do żałoby 
okrywającej dziś naród zaprzyjaźniony i sprzy- 

(—) Janusz Įedrzejewicz 
Prezes Rady Ministrów 

Premjer rumuński dr. jon Duca, który 

zginął tragiczną śmiercią, stał na czele rumuń- 

skiego rządu od połowy listopada roku bieżą- 

cego. Dr. Jon Duca urodził się w Bukaresz- 

cie w roku 1879, był z zawodu prawnikiem. 

Począwszy od roku 1907 Duca był członkiem 
parlamentu jako jeden z przedstawicieli stron- 

nictwa liberalnego, W pierwszych latach 
swej działalności parlamentarnej Duca zaj- 

mował się głównie sprawami gospodarczemi 

i społecznemi. Obok  Bratianu należał do 

najwybitniejszych przywódców i organizato- 

rów stronnictwa. liberalnego. W roku 1914 

Duca został zamianowany po raz pierwszy 
ministrem. 

'W następnych latach kilkakrotnie piasto- 

wał teki ministrów oświaty, rolnictwa, spraw 

zagranicznych i spraw wewnętrznych. $. p. 

minister Duca był jednym z głównych za- 
łożycieli Małej Ententy. Po śmierci Vintila 

Bratianu w roku 1930 w grudniu, Duca stanął 

na czele stronnictwa liberalnego. Dzięki swym 

wielkim zdolnościom politycznym i zaletom 
swego charakteru premjer Duca należał do 

najpipularniejszych postaci Świata polityczne- 
go Rumunii, 

Kim jest zamachowiec 

Wediug dotychczasowych wiadomości, za- 
machowiec miał lat 26. W ostatnich wyborach 

do pariamentu kandydował z listy zgłoszonej 
przez żelazną Gwardję. Tymczasem listy Że- 
faznej Gwardji zostały unieważnione. 

Morderca oświadczył, że przybył specjal- 
nie do Sinaja, aby dokonać zamachu na 
życie premjera, którego zarówno on, jak i 
jego przyjaciele polityczni czynili odpowie- 
działnym za wszystkie rozporządzenia, wymie- 
rzorte przeciwko  Żełaznej Gwardji. 

W czasie nocy połicja przeprowadziła sze- 
reg aresztowań wśród członków Żelaznej Gwar- 

dji. Między innemi aresztowano dymisjowane- 
go generała Cantacuzina, tymczasowego przy- 
wódcę Żełaznej Gwardji. 

Dzierniki w dałszym ciągu omawiają 6b- 
szernie przebieg zamachu, jak i wszystkie 

okoliczności poboczne, jednogłośnie wyraża- 
jąc potępienie tego czynu, domagają się jak 
najostrzejszych zarządzeń. 

Eksportacja zwłok 
BUKARESZT, PAT. O god. 16 przybył z 

Sinaja do Bukaresztu pociąg ze zwłokami 
premjera Duca. Na dworcu byli zgromadzeni . 

wszyscy członkowie rządu, korpusu dyploma- ** * 
tyczny, przedstawiciele władz oraz olbrzy- 

mie thumy publiczności, Ministrowie — koie- 
dzy tragicznie zmarłego premjera  przenie- 
Śli trumnę z jego zwłokami na swych barkach 

z wagonu, składając ją na lawecie armatniej, 
Trumnę okryto sztandarem 0 barwach narodo- 

wych, przy dźwiękach marsza żałobnego, Ode- 
granego przez Orkiestrę wojskową. Oddział 

garnizonu  bukareszteńskiego oddał honory 

wojskowe. Wzdłuż ulic któremi kroczył or- 

szak żałobny zgromadziy się olbrzymie tłumy 
publiczności, których liczba przewyższała 200 

tys. osób. Trutumię ze zwłokami prentjera zło- 
żono na katafalku w Ateneum. 

Pogrzeb cdtędzie się we środę 

BUKARESZT. PAT. 
no, że pogrzeb zamordowanego premjera Du- 

Ostatecznie ustalo- 

ca, mający charakter manifestacji ogólno-na- 

rodowej, odbędzie się we środę w obecności 

króla, w pałacu Ateneum w Bukareszcie, Zgo 

dnie z wolą zmarłego, wyrażoną w testamen- 

cie, ciało jego zostanie złożone w kościele w 

wiosee Urseni, koło Ramnie Valeea. 

Rada ministrów pod przewodnictwem An- 

geleseu obradowała w sobotę przez caly ra- 

nek i popołudnie. Po posiedzenin rząd, wy- 

stosował do narodu odezwę, w której ostro 

potępia zbrodniczy zamach, który wywołał 

odruch bólu i oburzenia w całej Rumunji, 

jak również wstrząsnął sumieniem świata. 

Duca — stwierdza odezwa — padł na poste- 

runku jak bohater. Pamięć o nim będzie za- 

wsze żywa, jako przykład poświęcenia i pa- 

trjotyzmu. 

  

Samolot wpadł na wieżę radiową 
STRASZNA KATASTROFA W BELGJI. — 10 Q©SÓóB ZABITYCH 

BRUKSELA. PAT. — Samolot pasa- 
żerski, kursujący mmiędzy Brukselą a Łon 
dynem, opušciwszy w sobotę w godzi- 
nach popołudniowych Brukselę, wpadł 
koło Brugge na słup emisyjny stacji ra- 
djowej Ruysselede. Pilot z powodu gę- 
stej mgły nie zauważył przeszkody. 

Samolot, zderzywszy się ze słupem, 
stanął momentalnie w płomieniach,8 pasa 
żerów, pilot i telegrafista zostali zabici. 
Zwłoki ich są zupełnie zwęglone. Siła u- 
derzenia była tak wielka, że samolot prze 
wrócił słup emisyjny, posiadający 100 
metrów wysokości. 

Wśród zabitych znajduje się dyrektor 
spółki „Pepege* Halpern, który przybył 
w dniu wczorajszym de Brukseli, gdzie 
miał konierować z radcą handlowym po- 
selstwa polskiego Litwińskim. W sobotę 
6 godzinie 1-ej dyr. Halpern wyleciał z 
oltniska w Brukseli do Lendynu. 

WSTRZĄSAJĄCE wrażenie w Londynie. 

LONDYN. PAT. Cały Londyn wstrząśnięty 
jest straszną katastroją, jaka przytraiiła się 

dziś brytyjskiemu  samołotowi  pasażerskie- 
mu „Apollo”, który odbywał normalny swój 
tot z Kolonji przez Brukselę do Londynu. 

! ž I jtecznych oraz z prewincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne о 50 proc. drożej. Administraoja nie Eos ainiai 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
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rdowała „Żelazna Gwardja TELEGRAMY 
30 PROJEKTÓW USTAW WNIESIE 

RZĄD DO SEJMU 
WARSZAWĄ (tel. wi.) Dowiadujemy się 

że rząd wniesie jeszcze do Sejmu około 30 

projektów ustaw, które mają być uchwałone w 

ciągu bieżącej sesji sejmowej. Wśród tych 
projektów znajduje się m. in. ustawa o 
pielęgniarstwie, ustawa o hodowli koni, na- 
wela do rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej o 'lzbach przemysłowo - handło- 

wych, ustawa © ochronie przyrody Oraz Sze- 
reg ustaw ratyfikacyjnych. 

ULG! TARYFOWE PRZY PRZEWÓZCE 

DRZEWA NA EKSPORT 

WARSZAWA (tel. wi.) Ministerstwo ko- 

munikacji zawiadomiło wszystkie stacje ko- 
lejowe © przedłużeniu do dnia 1-go wrześma 
1934 roku ulg taryfowych та przewóz prze- 

znaczonych do eksportu przez Gdynię i Gdańsk 
tarcicy iglastej, surowca iglastego, słupów, 
deszczułek do opakowań, i skrzyń. Również 

wywóz papierówki zarówno drogą lądowa jak 
wodną będzie korzystał nadal z obecnych 
stawek, t. j. 20 proc. zniżki taryfy. 

POGORSZENIE STANU ZDROWIA 
SOLSKIEGO 

WARSZAWA. (tet. wi.), W stanie zdro- 
wia znakomitego artysty Ladwika Solskiego 
nastąpiło ostatnio pogorszenie. Solski uległ 

drugiemu atakowi, przyczem nocy wczoraj- 

szej stan jego był bardzo poważny, Wezwani 
lekarze stwierdzili znaczny wzrost  tempe- 
ratury i zastosowali zastrzyki. Według orze- 
czenia lekarskiego stan zdrowia artysty wy- 

maga pozostania conajmwiej przez dwa ty- 
godnie w łóżku, 

WYKONANIE WYROKU ŚMIERCI 
W POZNANIU 

POZNAŃ PAT. — W piątek wieczorem 
nadeszła z W: y odpowiedź o odrznec- 
niu przez p. Prezydenta Rzeczypospolitej proś 
by o ułaskawienie skazanego przez sąd doraź 
ny na karę Śmierei Łahędziewieza. Wobec 

:0 0 godzinie 23 min. 10 wyrok został wy- 
konany na dziedzińcu więzienia w Poznaniu. 

4-TA RATA POŻYCZKI NARODOWEJ 

WARSZAWA. PAT. 
rządzeniem ministra skar 
4-tej raty pożyczki narodowej przypada w cza 
sie od 1 -— 5 stycznia włącznie. Wobee tego 
jednak, że dzień 1 stycznia jako świąteczny od 

to okres płatności 4-tej raty zosta 
ą y skrócony dó dnia 4, to jest od 

wtorku do piątku włącznie. Z tego choćby 
względu subskrybenci pożyczki narodowej wiu 
ni nie odkładać spełnienia swego obowiązku i 

zaraz wc wtorek i środę wpłacić przypada- . 
j kwotę z tytułu czwartej raty pożyczki 

MROZY W KANADZIĘ 

OTTAWA PAT. — Spadek temperatury 
w Kanadzie osiągnał dziś punkt kulminacyj- 
ny. W wielu miejscowościach zanotowano dziś 
37 st. Far. poniżej zera. Jest to najniższa 
temperatura w ciągu ostatnich 44 lat. Wsku- 
tek mrozów zginęło 15 osób. 

UPOSAŻENIA SĘDZIÓW I PROKURA- 
TORÓW W NOWEJ USTAWIE UPOSA- 

ŻENIOWEJ 

W myśl nowej ustawy uposażeniowej — 
uposażenie sędziów i prokuratorów będzie 
się przedstawiało następująco: i 

Sędziowie i prokuratorzy będą zaszere- 

gowani do jednej z czterech grup uposażeń, 
według następujących zasad: 

Do l-ej grupy (1.100 zł. miesięcznie) na- 
leżeć będą: |-szy prezes, prezesi 1 I-szy pro- 
kurator Sądą Najwyższego, I-szy prezes i 
prezesi Najwyższego Trybunału | Administra- 
cyjnego. ` е 

Do I-ej lub Il-ej grupy (8.0 zł. miesię- 

cznie) sędziowie i prokuratorzy Sądu Naj- 
wyższego, sędziowie Najwyższego Tryburału 
Administracyjnego, prezesi, wiceprezesi i pro- 
kuratorzy Sądu Apelacyjnego. 

Do ll-ej lub lll-ej grupy (575 zł. mie- 
sięcznie) sędziowie i wiceprokaratorzy Sądów 
Apelacyjnych, sędziowie śledczy, do spraw 
wyjątkowego znaczenia, prezesi, wiceprezesi i 
prokuratorzy Sądów Okręgowych. 

Do III-eį lub IV-ej grupy (425 zł. miesię- 
cznie) sędziowie, wiceprokuratorzy, i prokura- 

torzy Sądów Okręgów, sędziowie śledczy, 
grodzcy, przewodniczący i zastępcy przewod- 

niczących Sądów Pracy. 
Asesorzy i aplikanci sądowi, którzy otrzy- 

mają etat płatny przed 1 lutego 1934 r. 
będą  przeszeregowani na podstawie  roz- 
porządzenia 0 wszystkich  funkcjonarjuszach 
państwowych. 

Sędziowie i prokuratorzy, którzy przy 
nowej zmianie uposażeń otrzymają pensje 
niższe, pobierać będą zasiłek wyrównawczy. 
Zasiłek ten obliczony będzie tak, jak dla 

wszystkich urzędników państwowych, t. i. 
wyniesie  ©n różnicę pomiędzy faktyczną 

obniżką pensji, a 7 procentami Zasiłek niż- 
szy od 10 zł. nie będzie wypłacany. 

Ponadto sędziowie i prokuratorzy pełniący 
stanowiska kierownicze, otrzymują dodatek 

funkcyjny, I tak: I-szy prezes Sądu Najw. i 

I-szy prezes Najw. Tryb. Adm. otrzymają 
po 2.000" zż., l-szy prokurator S. N. — 1.290 
zł., prezes $, N, prezes N. T. A. i prezes Sądu 

Ap. 800 zł., prokurator S, A. — 600 zi, pre- 

zes Sądu Okr. — 400 zł, wiceprezes S, A. 

i prokurator S. O. — 300 zł., wiceprezes S, O. 
— 200 zł, sędziowie  grodzcy, kierujący 
większym sądem — 100 zł. i mniejszym sądem 
50 zł. miesięcznie. 

   

Zgodnie z rozpo- 
‚ termin płatności 
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SILVA RERUM 
„BURŻUJE.'* 

— w ostatnim dniu roku Pańskiego 

1933 można sobie pozwolić raz jesżeze na bo- 
lesne westchnienie z powodu ciężkich czasów |. 
Rok nowy przyniesie coś nowego, ma się ro- 
zumieć, —-ceoś lepszego, więc nie będzie powo 
du do narzekań... Oby, oby!... Skorzys 
więe z ostatniej okazji, aby spojrzeć wstecz i 

zastanowić się nad tem, eo było... Wszak to 
było w r. 1933, który już mija... A więe „nieg- 
dyś'* klasa „wyzyskiwaczy'', czyli „burżuj 
albo jeszcze inaczej: inteligencja — miała się,. 
niezbyt po buržujsku!... Jak zarabiała pi 
inteligeneja?... (Nie chee się wymówi 

      

  

  

   

  

    

nych Głównego Urzędu Statystycznego 
Zarobki pracownika umysiowego pozosta- 

ją na poziomie tak niskim, że naogół biorąc, 
przeciętnie są one poniżej minimum niezbęd- 
nego do zapewnienia odpowiedniej stopy Ży- 

ciowej. 
Wstęp, wiele obiecujący, ale gołosłowny. 

Dowodów żądamy, dowodów !... 
dowody... 

Według obliczeń głównego urzędu GE 
tycznego, zarobki 9,3 proc, pracowników umy- 

słowych wynoszą mniej niż 120 złotych miesię 
cznie. Jak z tej sumy może utrzymać się inte- 
ligent, wyżyć, zapłacić za mieszkanie i zaspo- 
koić minimalne choćby potrzeby kulturalne? 
Takie zarobki oznaczają głód i nędzę dziesią- 
tej części całej naszej prac. inteligencji. Na- 

stępną grupę zarobków od 120 do 180 ziotych 
miesięcznie pobiera 13,2 proc. pracowników 

umysłowych, a 20, 4 proc. zarabia od 180 do 
260 złotych miesięcznie. Okazuje się więc, 1ż 
prawie 43 proc. inteligencji w Polsce nie zara- 
bia nawet 260 złotych miesięcznie, nie licząc 
potrąceń na ubezpieczenia i podatki, które re 

dukują jeszcze i bez tego małe zarobki. A prze 
cież wieln z nich posiada rodziny, które prze- 

ciętnie składają się z czterech osób. 
Czem odżywia się w tazicu warunkach pol 

ska inteligencja, za co kształci dzieci i jak je 
kształci, czy może uać tym dzieciom choćby 

skromne warunki mieszkaniowe, są to pytania, 

na które można dać odpowiedzi tylko bardzo 
pesymistyczne. Jasną jest bowiem rzeczą, iż w 
takich warunkach albo inteligent skazany jest 

na głód i nędzę, albo na przymusową bezżen- 
„ność, albo na przymusową bezdzietność. 

Niema co mówić: ładne są ewentualnoś 

Nie wszyscy jednak inteiizenci pobiera ją 

bracze pensje. Są przecież szezęśliwi?. Sy, a 

jakże!... 
Zarobków wyższych nie jest wiele. Od 260 

do 360 złotych miesięcznie zarabia 11,6 proc., 
od 360 do 480 złotych — 20,4 proc Inteligen- 

tów zarabiających od 480 do 840 złotych mie- 
sięcznie jest w polscet 10,3 proc., a mających 

zarobki wyższe 4,8 proc. 
"Tak się prze%wtawiają zarobki inteligen- 

cji nie uwzględniając podziału w stosunku do 
płci. Jeśli weźmiemy oddzielnie zarobki miesię 
czne, to okaże się, że poniżej 260 złotych mie 

sięcznie zarabia 34,2 proc. ogółu pracujących 
inteligentów - mężczyzn. Mężczyźni w wieku 
do 25 lat mają przeważnie te najniższe zarob- 
ki, bowiem 80 proc. tych najmłodszych pracow 
ników zarabia mniej niż 260 złotych. więżczyź 
ni liczący 25 do 40 lat mają zarobki ogólnie 
biorąc przeciętnio lepsze, bo tylko 31 proc. 
wśród nich nie zarabia 260 złotych miesięcz- 

nie. W grupie mężczyzn liczących ponad 450 
łat, już tylko 18 proc. ma zarobki poniżej 250 

złotych. 
Wciąż się mówi o mężczyznach. A 

zarabiają kobiety ? 

Jeśli idzie o zarobki kobiet, pracujących 

umysłowe, to są one daleko niższe od zarob- 

ków mężczyzn. Pracowniczki zarabiające po- 

niżej 260 złotych miesięcznie, stanowią 63,2 

proc. ogółu kobiet pracujących umysłowo. Pod 

względem wieku zarobki kobiet przedstawiają 

się następująco: kobiety do 25 lat zarabiają 

przeważnie poniżej 260 złotych, takich kobiet 

jest 87 proc. Kobieży od 25 do 40 lat mają 

‚ zarobki nieco lepsze, bo odsetek zarabiających 

mniej niż 260 złotych wynosi tylko 54. Kobie- 

ty liczące więcej niż 40 lat, zarabiają jeszcze 

lepiej i między niemi tylko 42 proc. otrzymu- 

je zarobki niższe od 260 złotych miesięcznie. 

„Kobiety liczące więcej pi 19 lal. Uzy 

wogóle istnieją takie?.... 

Tak, czy owak, widać, że „burżujom** 

Są, niestety, te 

    

  

jak 

po- 

,na wyłaniać się jeden 

Mig ponosi odpowiedzialność za katagtrolę W Ldgny 
Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej 

pod Laguny posuwa się bardzo wolno. Z dotych 

czasowych wyników dochodzenia, prowadzone- 
go przez władze sądowe i kolejowe, poczy- 

pewnik: sygnalizacja 
w miejscu katastrofy funkcjonowała wadli- 
wie. Większość świadków zeznała, że seniafor, 
który miał zatrzymać pociąg pośpieszny Pa- 
ryż — Strassburg, podniósł się zapóźno, kie- 

dy zahamowanie pociągu, pędzącego z szybko 
ścią 110 klm. już już niemozliwe. Maczyni- 
sta zresztą mógł go nie zauważyć wobec szyb 

kości i wielkiej mgły. Wina zatem maszyni- 

sty, który od 20 lat pełni tę funkcję i cie- 
szył się całkowitem zaufaniem zwierzchników, 

wydaje się być wykluczona. 

go dowodem jest, że sędzia śledczy zwolnił 
maszynistę i palacza z aresztu. 

Okazuje się, że w tragicznym dniu już od 

rana na tej linji panował wielki nieład, a roz- 
kład jazdy nie obowiązywał. Jeden z dzien- 
mików określa sytuację, jako wręcz anarchicz 

ną. Nic więc dziwnego, że opinja publiczna 
domaga się odpowiedzi na pytania: czy ma- 
szynista pociągu pośpiesznego otrzymał 102- 
kaz ostrożnej jazdy, czy z własnej inicjatywy 

chciaż nadrobić spóźnienie, czy prawdą jest, 
że o niedokładnościach w funkcjonowaniu sy- 

gnałów na linji powiadomione były władze 

kolejowe w dniu katastrofy. 

Najlepszym te- 

MATKA 29-ciu DZIECI 

  

Pani Miklas, małżonka prezydenta republiki 

deńskich panią Uhrmann, 
austrjackiej odwiedziła w jednej z klinik wie- 

która wydała na świat 29-te dziecko, 

  

$yn Primo de Rivery 
przygotowuje zamach 

PARYŻ. PAT. — Prasa socjalistyczna w 
© doniesieniach z Madrytu twierdzi, że Hiszpa 

nja znajduje się w przededniu przewrotu, 

tóry obali ustrój republikański. Poszczegól- 

ne odłamy prawicowe nia mogą się jedynie 
zgodzić się co do chwili dokonania przewrotu. 

Primo de Rivera syn byłego dyktatora gen. 

Primo de Rivery, domaga się natychmiasto- 
rego wybuchu przewrotu, natomiast inni przy 

wódcy prawicy odkładają sprawę na później. 

W koszarach wśród żołnierzy prowadzona jest 
intensywna propaganda przeciwko republice. 

  

Sensacyjne samobójstwo miljonera łódzkieg© 
Z Łodzi donoszą o sensacyjnych szczegó- 

łach tajeraniczej śmierci znanego przemysłow 
ca i bogacza inż. Goerlitza. 

Wiesław Goerlitz był potentatem elektry 

cznym, prezesem licznych towarzystw elektry- 

nych w całej Polsce, Majątek jego szacowano 

na kilkadziesiąt miljonów złotych, 
Powszechnie sądzono, że umarł on na u- 

dar serca. Dopiero obecnie wyszły na jaw sen 
sacyjne fakty, dowodzące, że Groerlitz nie 
zmarł śmiercią naturalną, lecz wystrzałem z 
rewolweru, popełnił samobójstwo. 

Interesy miljonera zakrojone były na 

bardzo szeroką skalę. W Łodzi piastował sta- 
nowisko prezesa i generalnego dyrektora 
elektrycznych kolejek dojazdowych, wicepre- 

zesa rady i przewodniczącego komitetu wyko 

nawczego Łódzkiego Banku Handlowego, był 
prezesem towarzystwa elektryfikacyjnego „Si 
ła i Światło'', prezesem warszawskich  ele- 
ktrycznych kolejek dojazdowych, członkieia 

zarządu elektrowni w Pruszkowie, wicepreze- 
sem śląsko-dąbrowskich kolejek elektrycznych, 
łączących Śląsk z Zagłębiem, udziałowcem ele 
ktrowni w zagłębiu krakowskiem, głównym 
właścicielem kolejki Warszawa — Grodzisk 
i td. i td. 

RESTA DISKAS 

wodzi sie kiepsko.... Raczej — „powodziło się 
— bo przecież w Nowym Roku będzie lepiej, 

— prawda? Lector. 

  

  

Diaki i mędze Jarosława Potockiego 
Być może, temat niniejszy jest nadto pry- 

watny i nawet poufny, aby mówić o nim 

* głośno w feljetonie. Jednakowoż z różnych 
względów wydaje mi się, że wolno to uczynić. 

Ale dlaczego ja piszę o utrapieniach mająt- 

kowych Jarosława hr. Potockiego? Poprostu 

dlatego, że przed tygodniem, będąc w Bara- 

nowiczach podczas świąt Bożego Narodzenia, 

zetknąłem się bezpośrednio z temi utrapienia- 

mi. I jednocześnie 23 grudnia ukazał się w 

„Ilustr. Kurjerze Codzien'* artykulik p.t. 

„Przehulał 9 miljonów złotych i znalazł się 

w nędzy'* treści następującej: 

„Pisaliśmy już niejednokrotnie o sprawie 

J. Potockiego, który odziedziczywszy mająteb 

po swoim stryju, rozpoczął życie  hulasz 

trwoniąc olbrzymie sumy. W wyniku 

hr. Jarosław Potocki został ubezwk 

niony, i przydzielono mu kuratora. ; 

ło się jednak, że zabieg ten był spóźniony. 

Majątek hr. Potoekiego został obciążony @- 

gami sięgającemi sumy 9 miljonów złotych. 

Hr. Potockiemu zajął komornik pałac ze 

wszystkiemi  drogocennemi  ruchomoś 

oraz majątki. W niedługim czasie wszysti 

to ma być wystawione na licytację. Taksa- 

torzy ocenili jednak wartość wszystkich za- 

| jętych objektėw na. 4 miljony i w ten sposób 

powstałby jeszcze deficyt na sumę 5 5 miljonów 

złotych. Hr. Potocki, który niedawno oże enił 

się z tancerką zespołu Tacjany NZ” 

znałazł się tymczasem w skrajnej nędzy. 

  

tego 

  

   

  

stotnio hr. Potocki nadesłał listy do swoich 

przyjaciół, błagając ich o pożyczkę chociaż- 
by 50 zł. ua przyjazd do Warszawy, aby mógł 
interwenjować osobiście w sprawie odrocze- 
nia licytacji. 

Taki artykulik ukazał się w IKC, a na- 
zajutrz ezy też tego samego dnia drugi, bar- 
dzo z treści podobny, w „Gazecie Warszaw- 
skiej* pod złowieszczym tytułem: „Smutny 

koniec fortuny'', Właśnie w tym samym cza- 
sie hr. Jarosław Potocki podnosił z admini- 
stracji swych dóbr w Krzywoszynie 2000 zł., 
która to kwota przeznaczona jest miesięcznie 
na jego osobiste wydatki. Krzywoszyn  le- 
ży niedaleko Baranowicz. W Baranowiczach 

„ka plenipotent hw. Potockiego p. Antoni 
Antonowicz, który od pół roku zajął się in- 

    

   mies: 

  

- teresami ogromnych  Rzepichowsko-Chotynie- 
Potockiego: sto czterdzieści ty- kieh dóbr hr. 

y hektarów, prawie samego lasu. 

P. Antonowicz opowiedział mi historję 
fortuny Jarosława Potockiego; 

  

niema więc w 

niej żadnych sekretów; przeciwnie, warto ia 

opisać, jest bowiem poucza, > 

kiem dla ziemian; niejeden z nich mógłby za- 
pewne coś niecoś rzeczowego w tej materji 
powiedzieć. Ja powtórzę tylko co słyszałem i 

co w dokumentach majątku widziałem. Nie 
zgadza się to z artykulikiem w IKC. Jest 
natomiast pełne posępnej ekspresji i, kto 

wie, czy nie znamienne dla naszych czasów: 
- dlatego zainteresowało mnie. Historja „potoe- 

    
  

    

Prawą ręką w jego najrozmaitszych in- 

teresach był Tadeusz Kozłowski. Działał on 
z polecenia Goerlitza w Warszawie, bywał na 
giełdzie oficjalnej i nieoficjalnej w cukierence 
w ogrodzie Saskim. Przeprowadzał w imienin 
swego pryncypała rozmaite tranzakcje, pu- 

szczał np. w kurs bezwartościowe akcje. Gdy 
po nowych emisjach wszczęto śledztwo Ko- 
złowski, jako jedyne wyjście z afery, w któ- 
rą dzięki Groerlitzowi się wplątał, uznał Śmierć 
i zastrzelił się. 

Następcą jego był inż. Kazimierz Gay- E 
czak. Staje się on powolnem narzędziem w rę- 
kach miljonera, zna jego wszelkie tajemnice. 

W dniu 4 grudnia inž. Gayczak dowiadu- 
je się, że wszczęto dochodzenie karne i lada 
chwila może wybuchnąć niebywały skandal. 
Od skandalu tego ratuje go Śmierć samobój- 
czą. 

Wiesław Goerlitz przybywa do Warszawy 
na pogrzeb swego współpracownika. Tu do- 
wiaduje się, że zmarły pozostawił list, w któ 
rym ujawnił wszystkie tajemniczo machinacje, 

wyliczył fakty nadużyć i wskazał winowaj- 
cę — swego mocodawcę — Goerlitza. 

Miljoner wraca do Łodzi i tam popełnia 
samobójstwo. 

W związku z ujawnieniem tej afery, ro- 
zeszły się wczoraj w Łodzi pogłoski, iż poli- 
cja w wyniku dochodzenia aresztowała dwóch 
znanych przemysłowców łódzkich. 

czyzny** — tak mówią w baranowickiem —no 
głaby pod piórem bystrego powieściopisarza 
przeistoczyć się w ciekawą powieść satyrycz- 
no-obyczajową. O, kresy nasze! 

Jarosław Potocki ma teraz 28 
jest człowiekiem skromnym i z łatw. 
naginającym się do wszelkich warunków 
cia. Wychowywał się w Belgji i w Angsdji. 
Ożenił się, jak uważał za stosowne. To jego 
sprawa prywatna, i IKC nie powinien z te- 
go małżeństwa robić sensacyjki, wplecionej 
pomiędzy „taksatorów * i „skrajną nedzę““ 
Dobra Rzepichowskie odziedziczył po stryju 
Tomaszu Potockim: fortuna istotnie zawrot- 
na. Prócz hrabiego, żyje z niej stu kilkudzie- 
sięciu ludzi — urzędników i służby, nie li- 
cząc administratorów i plenipotentów. W» 
całkowite władanie majątkami wszedł Ja- 
xosław Potocki w roku 1926, gdy osiągnął peł- 
noletność. I wówczas, dwudziestojednoletni 
młodzieniec, upojony samodzielnością, popeł- 
nił ryzykowny krok, jak tylu innych młodziut 

kich śmiertelników, posiadających władzę i 
majątek. Krok ten mści się na nim po dziś 

dzień, aczkolwiek powinien był zemścić się 
na kim innym. Hr. Javosław Potocki pod- 

pisał we wrześniu 1926 r. z pewnym kupeem 
żydowskim w Warszawie kontrakt na sprze- 
daż części lasu. 

Ówczesny administrator niedoświadczone- 
go hrabicza — człowiek stary i doświadczo- 
ny — zastanowił się i doszedł do wniosku, 
że to oczywiste marnotrawstwo. Trzeba mu 
zapobiec natychmiast. Zerwać umowę z kup- 
cem, zapłacić mu za zerwanie odszkodowania 
100 tysięcy złotych. Rzecz inna, że 

lat; 

   

    

poter: 

  

PRZESTARZAŁA ORGANIZACJĄ KOLEI 
FRANCUSKIOB 

Dyrektor generalny francuskich kolei 

państwowych Dautry udzielił przedstawicielo 

wi „Matin'* wywiadu w sprawie katastrofy 

pod Lagny. 

P. Dautry wyraził się bardzo krytycznie 

o organizacji kolejnictwa we Francji. W 

szczególności system sygnałów świetlnych jest 

przestarzały i nie odpowiada . wymogom 

współczesnej techniki. Na 9134 klm. sieci 

kolei państwowych tylko 120 klm. posiada 

świetlne sygnały automatyczne. Na  prze- 

strzeni 1900 klm. istnieją sygnały ręczne z 

łat 1880 — 1900 a na 7000 klm. z 1842 roku. 

Połączenia telegraficzne są niewystarczające. 

Koleje państwowe posiadają zaledwie 700 wa 

gonów stalowych, podczas gdy minimalna cy- 

fra wagonów dla ruchu pośpiesznego wynosi 

1700. Tak więc 1000 wagonów, używanych 

w pociągach pośpiesznych jest z drzewa. Ogól 

na sieć kolei francuskich państwowych i pry 

watnych wynosi 45.000 klm. 
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TORE EEE STIGA 

Najpoważniejszą i: may wcją bankową w Polsce 

(ENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszsrze Rzpl iej. 

AJE CAŁKOwiT. 

[.М 
PEWNOdL ZWROTU WKŁADUW 

I sAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla iateresów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolaików, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego, 

S<ładając Swa Oszczędności w Centra'nej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Karzyści dla siebie, ale służymy także i sprawie publiczneł. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
WILNO, M'CKIEWICZA 28, tel. 13-65 

ь   

  

  

pod dvr p. erof 

  

NOWA GOSPOBĄ Niemiecka 1 
składa Szanownej Klijenteli NAJLEPSZE ŻYCZENIA KOWOROCZNE i jednocześnie 
ma zaszczyt przy dźwiękach nowo- 

poza, Spotkanie Nowego Raku żeczy Gi 
Fr. Trhorza 

  

  

RESTAURACJA 

ssZACISZE'* | 
Ad. Mickiewicza 25 

RESTAURACJA 

BUKIET 
Ad. Mickiewicza 7 

Zwyczajem lat ubiegłych 
urządzają tanie, miłe i tradycyjne 

powitanie Nowego Roku 
Gości oczekuje wiele miłych niespodzianek. 

Zamówienia na stoliki przyjmowane są w bufecie. 

RESTAURACJA 

BRISTOL 
telefon 11-56 

ZARZĄD 

  

Tradycyjne okazałe 

ywienie NOW toki 

  

  

  
  

trzeba będzie ten sam lat sprzedać i 
samemu kupcowi, i taniej niż sprzedawał był 
hr. Potocki. A przedewszystkiem trzeba u- 
bezwłasnowolnić Po dwóch latach  za- 
biegów (trochę wybryków młodzieńca), 

ubezwłasnowolnienie dochodzi do skutku 
dnia 8 marca 1928 r., uroczyście przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie postanowione, przy- 
ezem doświadezony administrator mianowa- 
ny zostaje kuratorem. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności, młody hrabia zawiera na trzy 

temu 

  

dni przed ubezwłasnowolnieniem, jako dzie- 

. dzie całkowicie pełnoprawny, umowę z do- 
świadezonym administratorem. Podpisuje ją, 
zredagowaną przez wiernego administratora, 
dn. 5 marca 1928 roku: ostatni wybryk hra- 
bicza, ostanie marnotrawstwo! Pod podpisem 
hrabiego administrator kładzie swoje imię i 
nazwisko z adnotacją: „warunki przyj 
Umowa opiewa na lat siedem! Wygasa dn. 

  

1 lipea 1934 roku. Przepadło. Podpis hra- 

biowski coś znaczy. I zrywać umowy nie- 

ma potrzeby, tak jak z kupcem żydowskim. 

W umowie tej Jarosław hrabia Potocki, 
właściciel dóbr  Rzepichowsko-Chotyniekieh, 
mianuje starego administratora swoim głów- 

nym pełnomocnikiem na okres * siedmioletni. 

„Aby zaś Pan mógł prowadzić życie na od- 

powiedniej stopie'', wyznacza się Panu fol- 

wark Ostrów z młynem, mieszkanie w Krzy- 

woszynie, 12 tysięcy rocznej pensji, 20 tysię- 

cy rocznie na T dy w sprawach mająt- 

kowych i 12 tysięcy rocznie djet. Prócz 

tego (jako należny wypoczynek po trudach 

administracji) płatny, trzymiesięczny urlop 

со roku. 
W trzy dni potem młody hrabia bez woli, 

    

   

  

  

Od 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. 

administrator Kuratorem i  dziedzieem 
Ostrowiu. I „zażył pomalłeńku'* 

Oto koniec pierwszej księgi ciekawej po- 
wieści kresowej. Skończyły się blaski Jarosła 
wa Potockiego, który umiał korzystniej 

sprzedawać las od swego administratora. 
Zaczęły się nędze. Związany, skrępowany, pod 

czujnem okiem administartora i kuratora, 
młody człowiek wychowany w Belgii 1 w An- 

gji, cóż miał czynić w Krotoszynie? W dłu= 
gich butach i prostej kureie chodzić na po- 

łowanie? Wyjechać ezasami do Warszawy? 
Patrzeć, jak sekwestratorzy opisują jego 

wszystkie ubrania i krawaty nawet? Wszy- 

stkie obrazy i meble w pałacu? Jak te obra 
zy zczucono w zeszłym roku w szopie urzędu 

baranowickiego i sprzedawano po 5, po 10 

złotych od sztuki? 
Tymezasem księgi i 

że administrac j JA, WY: stawi 

na 

    

dokumenty „dóbr 

  

    

   

  

lewo i naprawo weksle, zadłużyła mająt 

1 miljony złotych; że opłacała per 

personelowi w czasach najlepszej konjunl 

ry gospodarczej; że główny pełnomocnik i 

kurator trzymał konie wyścigowe, a młody 

hrabia jeździł jednokonką. I nie miał głosu, 

bo 

nie 

  

„ubezwłasnowolniony**. 

Kiedy zaś buchalter okręgowy przy U- 

rzędzie Skarbowym w Baranowie a. Fr 

Kurowski z polecenia swego ur: dokonał 

rewizji ksiąg rachunkowych  rzepichowskich, 
6 dwa protokóły: jeden Nr. 167 

stwierdza, z uzyskanych za sprzedaż lasu 
180 tysięcy zaksięgowano tylko 20 tysięcy; 

co do reszty — owszem, stary administrator 

przyznaje, że otrzymał ja, tylko niewiado- 

mo, gdzie się rozeszła. Drugi protokół Nr. 168 

  

     
  

   

    

  

musiał spi 

  

W _ WIRZE STOLICY 
ROZMOWA INTELEKTUALISTY ZE 

SPORTOWCEM 

Czytał pan Pilniaka? 

Nawet go widziałem, doskonaly. 

Prawda, co za wybitny umysł, 

Odwrotnie, gubi go brak głowy. 

Jakto? co pan plecie? 

— To pan się nie zna. 
ma świetne warunki, cios pierwszerzędny 
ogromną rytmiczność, ale głowę maruą, tak- 
tykę żadną i dia tego nigdy nie będzie mi- 
strzem Polski. 

— Poeta Pilniak?! 

— O tym mydiku 

wię o bokserze Pilniku. 

— Co mnie może taki drab 
Tež. 1 

No, a co pan powie o Jalu Kurek? 

— Nie wiedziałem, że mu Jalu aa imię, 
ogromny szczęściarz. 

— Oryginalny chce pan powiedzieć. 
‚ ‚ — Bardzo sprężysty, świetnie robiazonu- 
je i odważny, ale górne strzały to puszcza.. 

— To ładnie pan wypowiedział: puszcza 

górne strzały! śliczne określenie, powtórzę 
mu je, ucieszy się, 

— Фпа pan go os 
— jJabym się wstydził. 
Zdaje się, że go dożywotnio zdyskwaliti- 

kują. 

— Na Boga Jalu Kurka? Kto? Za co? 
Co on zwędził? On nie był wcałe w Berlinie? 

— Eeh, ta historja w Berlinie, kłedy byt 
jako rezerwowy bramkarz reprezentacji Polski. 

— Bramkarz? To brzmi jak dozorca, Jalu 
nie jest stróżem,.to krakowski poeta. 

— Nic podobnego, Kurek to bramkarz 

tegorocznego mistrza Polski. 
— Że też pan wciąż mówi o takich nie- 

Es Kreaturach... walignat, koponóg — 
e! 

Każdy wie, że 

nie słyszałem, ja mó- 

interesować. 

  

    

  

Ru- 
chu, 

Słyszał pan, że Kossak przyjechał? 
— Pan znowu o jakimś póecie czy napra- 

wdę o tym wspaniałym driblerze i strzelcu 
Kossoku? 

— Co za ograniczoność! 
czytuje książek? 

— Dali mi raz jakąś ulotkę na ulicy, Бу!а 
strasznie nudna i to mnie zniechęciło do ti- 
teratury, 

A pan nigdy nie chodzi na mecze? 
dziął pan kiedy boks? 

— Byłem kiedyś na meczu Pikutków — 
Pocanów, wstrętne, zniechęciłem się. A fo- 
otbał też widziałem, chłopcy przestali piłno- 
wać swe wieprze i grali na łące — nudne, głu- 
pie, bezmyślne. Czyżby Rćjataedrshrdlueta 
pie, bezmyślne. Czytałby pan wiersze to 
większa emocja. 

— Ależ czytałem, tomik Zofiryndy Bubek 
— nic nie zrozumiesz, idjotyczne, dałem spo- 
kój poezji. 

— Panie, ulotka, 
pan nie skosztował 
brego; 

=—'"Ą Pikutkówiacy pokazali panu boks 
pan sądzi?  Parodję! A na łące to była 
piłka nożna? Jeżeli pan pójdzie ize mną na 
parę porządnych imprez — to pał djabk, 
przeczytam potem co pan mi wetknie do ręki. 

Karol 

Czy pan nie 

Wi- 

Zofirynda Bubek — ależ 

niczego naprawdę  do- 

  

Nagrodę literacką otrzymała 
Marja Dąbrowska 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę 30 gru 
dnia odbyło się posiedzenie Sądu Konkurso- 
wego Nagrody Literackiej ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego za rok 
1988, w celu przedstawienia ministrowi odpo- 
wiedniego wniosku. Sąd konkursowy jednogło 
śnie wypowiedział się za kandydaturą Mazji 
Dąbrowskiej, biorąc pod uważę zarówno cało- 
kształt jej działalności artystycznej, jak i 
wyjątkowo wybitną twórczość w ciągu ostat- 
nich paru lat. 

DOTYCHCZASOWE NAGRODY. 
Dotychczas nagrody państwowe otrzyma- 

li: Stefan Żeromski, Juljan Eysmond, Kornel 
Makuszyński, Leopold Staff, Juljusz Kaden- 
Bandrowski, Ferdynand Goetel, „Jerzy Sza- 
niawski, Karol Hubert Rostworowski i Wa- 

cław Berent. 

| PEGACMARKEGIERZAZYE CA 

głosi, że: 1) księga kasowa jest niepoświad- 
czona; 2) księga kasowa nie obejmuje wszyst 
kich wpływów kasowych majątku; 3) zarząd 
dóbr nie prowadzi kont poszczególnych na- 
bywcow lasów, i poczwarte: brak jest pod- 
stawowych ksiąg buchalteryjnych — głównej 
i dziennika. Rezultaty rewizji były nieprze 
widziane: wymierzono podatek od hekta 
ra — miljon trzysta tysięcy. „Cóż dziw- 
nego, że zaczęli najeżdżać Sekwestratorzy ? 

Na sz. ie złożyło się tak, że wiernego 
administratora złożono z kurtorstwa w roku 

1930. Ale panem na Ostrowiu pozostał: umo- 

wa wygasa dopiero 1 lipea 1934, za pół roku. 

Może wówczas zamknie się druga księga 
powieści kresowej. Może znowu zaczną się 

blaski, P. Antonowicz, obeeny plenipotent Ju- 

rosława hr. Potockiego, pokazuje w dokumeu- 

tach, że udało się opłacić stu pięćdziesięciu 

pracowników dóbr do dnia 1 listopada 1933 r., 
e ma poczet podatków komunalnych, gmin- 

nych spłacono w roku gospodarezym 1933 —- 
1934 20 tysięcy. 

Dlaczego więc IKC bije podzwonne? A 
może komuś zależy na tem, aby Jarosław 
Potoeki całe życie był  ubezwłasnowołniony ? 

Może to nowa w powieści kresowej intryga * 
Oto temat dla regjonalnej pisarki Wan- 

dy Dobaczewskiej. Wysz. 
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   Wyniki zakończony: 
zminnych w ogólnem nodsumowaniu  przed- 
stewiają się jak następuje: 

Zgodnie z ustawą na wszystkie 15 gmin 
tego powiatu przypadł po 20 mandatów rad 

nych gminnych, tj. w sumie 300 mandatów, 
2 czego 194 zdobyły ksty wystawione przez 

kemitety wyborcze BB'YR, pozostałe zaś 106 
mandatów, przypadło ra listy opozycyjne i 

dzikie. Procentowo stan posiadania BBWR 
określa się liczbą 64,75 proc., rozbitej zas na 

drcbne grupki opozycji 35,25 proc. 

listy BBWR zdobyży 100 proc. manda- 

tów w gminach: Orańskiej, Gierwiackiej, Mic 
Podbrzeskiči, prze- 

V pozostałych gminach 
Т mandatów w zólnym zarysie przed- 
stawiał się w następ acym stosunku cyfso- 
wy.ą i procentowym W Worniach BBWR 
15 mendatów (75 pro-.), inni 5 mandatów 
(25 1700); w Trokach (gmina wiejska) BB 
WR i opozycji evdeckiej przypadło po 10 
mandatów, czyli w $1osunku 50 procentowym; 
takie sam wynik ©,ł w Olkienikach z tą 107 
micą, że 50 proc. —«adatów przypadło na lo- 
kaluą listę litew: W Mejszagole i Tūr- 
gielaczh BBWR p'z.padło po 18 mandatów 
czyli DL proc. 1r1 5 po 2 mandaty (10 proc., 
w Selecznikach FBWR 11 mandatów (52 

Droż) w stosunku do 9 mandatów endeckich 
(30 roc.) ; odwrc natomiast stosunek oka 

zał się w Rzeszy, sdzie również na widownię 
wypłynęła opozyc) endecka, nzyskując 11 

ы atów, na % BEWR; w Szumsku wskutek 

bałki pomiędzy 5 listami na oficjalną listę 
PBW rrzypadło © mandaty, zaś na 4 pozo- 
Fslałe g; mandatów, co się wyraża na nieko- 

odnie 1 stosunkiem 15,85 proc. 
r. ie nadmienić, że w Rudziszkach 
1 Niemenczymi* listy BBWR zostały unieważ 

| iost. W Bud %zkach przeszła bez głosowa- 
nia lista skorowt"owana przez dotychczaso- 

wego wójta, zaś w A lista wójta 

otrzymała 18 mandatów i dzika 7 mandatów. 
W tych dwóch i/ kilku jeszcze wypad- 

rach gminne komitety wyborcze BBWR, do- 
zatrując się uch”bień regulaminowych, zło- 
zyły protesty do władz nadzorczych, domaga: 
jąc się unieważnienia wyborów. Ź 

  

    

        

   

  

    

   
   

  

     
   

    

     

   
    
   

     

  

      

   

    

   

    

   

  

   
  

  

    

      

   

      

    

   

. Przeciw io, ortowl przędzy 
З „naianej 
W związku £ wiadomościami, jakie dosz- 

— %у do Irby Przem słowo - Handlowej w Wil- 
b wie, iż niektóre kiajowe przędzalnie lnu zabie- 

lsenie z Czechosłowacją tran 
*ch, polegających na wy- 
Inianych i przywozie wza 

mian przędzy lniare od Nr. 8 wzwyż, Izba 

apiła do Minist: rstwa Przemysłu i Han- 

‚ żwrawając uwnzę na szkodliwe skutki, ja- 

kioby miała taka ta: zakcja dla niarstwa kra 

wwego. Tylko w ni: nacznej mierzę zaradzi'a 

ona trudnościom bytu pakuł lnianych, na- 

lc; wnożliwiają* przywóz przędzy i to w 

j numerach -rooduko m z powodzeniem 
Przez przemysł kraj +y, a odbiłaby się nadz- 
<wyczaj niekorzyst ankach zbytu Ina 
na rynku krajow: c za sobą silną 
obniž 1, tem ów iwdziałając reali 
EJTAK RZETSTYT "TĘTZitierejoncj rozbudowy 

fuiarstwa kraj ! '| program został w 

swoim Gzasie u tony przez Komitet Ekono- 

Ay Nalesy jeszeze nad- 
ia przywozu pół- 

smniast wywiezionego 

kto ten półfabrykat 

— tracilibyśmy na rzecz za- 

44 z tytułu przeróbki su- 

  

   

    

  

      

    

   

  

   

    

   

   
   

  

     
Min.strów.        

    

    

   

„ŚWIAT BEZ MĘŻCZYZN" — „CASINO* 

kie filt j i komedje 
„Amerykańskie filmowe operetki i 

niuzyczne nie odznaczają się zbytnią lekko$- 

| «ią formy i polotem dowcipu. - 
idać yiat bez 

3 "Pewną poprawę jednak widać. „Świat 

wa? wraca rawdzie do tematu kilka 
le mimo tė jest 

  

  

   

   

    

    

   
     

     
    

  

    

na świecie to problem 

Izają na ten temat kon- 

gresy, staczają wojiy (na szczęście bez- 

_ krwawe, i bardzo mile dla oka). — Chociaż 

Sr iężczyzna ten ie lakowaty i mimozowaty 

“| (Raul Roulien| jediak wszystkie oddały- 

by pół życia dle niego, bo niema z czego wy- 

- Jedyny: mężczyća 
_ dła kobiet, które u: 

| bierać. 
н Naj 4 mieco fatułę ozdabiają ładne 

z wstaw  obre i dowcipnie wmontowane. Mu- 

\ zyka + żałety podnoszą wartość filmu. 

> "© le technika oryginału stoi na wysokim 

    

   
  

  

©2i06e, 0 tyle polskie napisy są trady- 

zyjnie + mdołne. Zamiast dać np. zdjęcie 

gazety jakąś wiadomością drukowaną w 

ВС kleja się bezceremonjainie na sta- 

15 G napis. V musi się domyśleć, że 

| sak «0 wyglądać nek z gazety. Wy- 
| wóre powinny robić za to awantury Diu- 

— „om fimowym, które napisami psują czę- 

w - najlepsze obrazy. 

— Та dobre, ale n: nowe. Tad, C. 
 ESBZAWAAOZSORAWANZEEZOCIOCY 

    

    

    

  

= Dziśl 
— © godz. 8.15 i 11.30 w. 

"BWA WIDOWISKA 
SYLWESTROWE 

'. w poniedziałek 1 1 34 r. 
© goóz. 4ej pp. 

„Pod bisiym koniem" 
godz, 8.156 w. 

  

     

  

   
;-tkiek księgarniach 

na broszura 
‚ radysslne twarzy'' 

(y k AWIOZOWEJ 

1 Bėle Reumatyotūs, Lnaibago, Ischias, oraz 
| mswalkie NerGobóie wozy i koi światowej sła 

- ОБ „МАтотд'. Ма)иуйвае 
 sdznaczehiż na wystawach w Londynie, Pa- 

Wiedniu, Li i“ td 
5 [aż jednorr o 

cap ubę. Do zal 

     

      
  

     
yeie sprywadza шп 

e wszystkich aptekach 

Ulgi w podatku 
Minister skarbu wystosował do Izby Skar 

! powej okólnik w sprawie stosowania wy w 
podatku od nieruchomości. Okólnik podnosi, 

że władze skarbowe stosują niejednolita prak 
tykę przy udzielaniu ulg w państwowym po- 

datku od nieruchomości, co wprowadza zamie- 
szanie i niezadowolenie płatników. Minister- 
stwo Skarbu wyjaśnia, iż całkowite, lub czę- 

ściowe umorzenie podatxu od nieruchomości, 
może być przyznane, gdyby uiszczenie podat- 

ku mogło narazić egzystencję gospodarczą 
płatnika, lub gdyby ściągnięcie komornego od 
lokatora było rzeczą niemożliwą. 

Władze skarbowe uwzględniać mają przy 
stosowaniu ulg przypadki, gdy lokale stoją 

próżne, lub gdy właściciel pobiera komorne 
niższe od komornego, jakie służyło za pod- 

stawę wymiaru podatku. Zastosowanie ulg 
jest dopuszczalne, gdy ściągnięcie komornego 

jest rzeczą niemożliwą nietylko od lokatorów 
z małych 1 lub 2-izbowych mieszkań, z któ- 

  

SŁOWO 

od nieruchomości 
rych eksmisja jest ustawowo wstrzymana, ale 
także od lokatorów z większych lokali. 

Prośby o ulgi z przyczyn wyżej wymie- 
nionych mogą być uwzględnione, gdy łączny 
ubytek komornego wywołany próżnostaniem, 
obniżeniem lub nieściągalnością  komornego, 
przekracza 15 proc. Z reguły zaś ulgi powin- 

ny być stosowane, gdy ubytek komornego 
przekracza 20 proc. ogólnej sumy komornego 
z danej nieruchomości w stosunku rocznym. 
Ulgi mają być przyznawane na indywidnalne 
podania płatników, przyczem obowiązkiem pła 

tnika jest udowodnić okoliczności, uzasadnia- 
jace przyznanie umorzenia podatku. 

Za takie dowody mogą służyć m. in. akta 
bezowocnej egzekucji na podstawie wyroku 

sądowego, kwitarjusze domowe, oraz wszełkie 
inne wiarogodne zapiski i zeznania osób, ob- . 
znajmionych z wysokością pobieranych w da- 
nej nieruchomości czynszów.. 

  

  

KRONIKA 

| WRTKOPIĘZOTWKOOH” 

NIEDZIELA 
Dziś 31 Wachód słeńce g. 7,43 

ak» Zechóś slafūca g. 2,56 

Nowv Rok 

KUMUNIKAT STACIR METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 30 grudnia 1933 r. 
Ciśnienie średnie 764 
Temperatura średnia —*7F 
Temperatura najwyższa — 6 

Opad_na-dobę 2, 
Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendeneja barometr.: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA. 

Pochmurno z przelotnemi opadami śnież 
nemi. Umiarkowany mróz. Umiarkowane wia 
try południowo-wschodnie. 

  

    

    

  

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

— Życzenia Noworoczne dla Prezyden- 
ta Państwa i Marszałka Piłsudskiego. W du. 
I stycznia 1934 roku o o godzinie 13-tej p. 
wojewoda wileński WŁ Jaszezołt przyjmować 
będzie życzenia noworoczne dla Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, p. Marszałka Piłsud 
skiego i Rządu — od przedstawicieli du 
aciaństasa, wr KAŻ CY WINIYCI I —WOJSKÓW, 

morządu, nauki, organ społeczu 
stowarzyszeń oraz społeczeństwa. 

Recepcja noworoczna odbędzie się ® 

kiej sali konferencyjnej urzędu woj 

kiego wileńskiego (Magdaleny 2), a u 
w latach poprzednich w pałacu reprezentacyj- 
nym. 

    

   

  

   
      

  

— W sprawie komunikatów karnawa- 

łowych. W związku z rozpoczętym kar- 

nawałem przypominamy, iż wszelkie (bez 

wyjątku) wzmianki o balach, dancingach, 

redutach, zabawach i td. należy kierować 

do Administracji naszego pisma. Komuni 

katy te będa zamieszczane tylko za opła- 

tą. 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Rekolekcje dia Pań. Staraniem  Kato- 

lickiego Związku Polek Arch. Wil oraz Soda- 
licjj Marjańskiej Pań zostały zorganizowane 
rekolekcje zamknięte  dła pań z. inteligencji. 
Kierownictwo  rekolekcyj objął x. dr. Kazi- 
mierz Kucharski T. J. Rekolekcje rozpoczną 
się dnia 4 stycznia 1934 roku, o godz. 7-ej 
wiecz. i będą trwały 3 dni. Ćwiczenia reko- 

lekcyjne będą się odbywały w zakładzie SS, 

Misjonarek przy ul. Wielkiej 40, tam też zo- 
stały zamówione pokoje dla „uczestniczek re- 

kolekcyj. (Całkowity koszt udziału w, rekolek- 
cjach wraz z mieszkaniem i utrzymaniem wy- 

niesie 11 zł. od osoby. Zgłoszenia przyjmuje 
i bliższych informacyj udziela Biuro Katolic- 
kiego Związku Polek Arch. Wil, przy ul. Me- 
tropolitalnej 1, pokój Nr. 6, godz. 10 — 2. 

MIEJSKA. 
— Regulacja brzegów Wilji. Na onegdaj- 

szem posiedzeniu magistratu rozpatrywany 
był projekt regulacji brzegów rzeki Wiłji od 
ujścia Wilii do portu rzecznego na Antokolu. 
Projekt ten opracowany przez inż.  Jacewicza 
przewiduje zwężenie koryta rzeki  oskarpo- 
wanie brzegów oraz urządzenie alei space- 
rowych po obu stronach Wilji Aleje te by- 

łyby położone na różnych poziomach  (niż- 
szym | wyższym), przyczem przewidziano 

że poziom niższy w wypadkach powodzi mo- 
że znaleźć się pod wodą. 

Po zaznajomieniu się z tym projektem z0- 
stał on zaakceptowany i skierowany  20- 
stanie pod obrady Komisji Technicznej. 

Realizacja tego projektu  nastąpiłaby na 
wiosnę r. 34. | 

— Konsumcja ryb i masła. Miejskie biu- 
ro statystyczne zakończyło pracę nad kontro- 
lą ryb przywożonych do Wilna, Ścisła kon- 
trola ryb przeprowadzona była na wszyst- 
kich punktach wjazdowych. Prócz tego w 
ciągu poprzedniego tygodnia odbyło się pod- 
liczanie ryb _ dostarczonych ną rynki i do hurtowni. Ścisłe wyniki cyfrowe | niebawem 
zostaną sporządzone. Zawierać będą one 
prócz danych ilościowych i gatunkowych, 
miejsca skąd ryby są przywożone do Wilna, 
odległość miejsc połowu, charakter połowu 

dt. p. 
Dane cyfrowe przywozu ryb  przyczy- 

nią się niewatpliwie do zorganizowania i u- 

normo "nia zbytu i dowozu tego artykułu, 

Jednocześnie biuro statystyczne podaje 
kontrolę masła, przeprowadzając ją pod ką- 
tem ilościowym w około 600 sklepach detali- 
cznych, na terenie całego miasta. Kontrola 
trwa już dwa tygodnie i będzie jeszcze pro- 
wadzona w Ciągt całego Stycznia. Kontrola 
masła ma na celu obliczenie konsumcji masła 
w Wilnie i stanowi dalszy etap prac biura 

statystycznego w tej dziedzinie, rozpoczętej 
obliczaniem konsumcji mleka. sę 

— żywność dla dotkniętyh  nieurodzajem. 
W najbliższej przyszłości przybywa do Wilna 
większy transport zboża i ziemniaków które 
będą rozdane wśród ludności dotkniętej nie- 

urodzajem. 
— Kołendnicy, Już 

na mieści pierwsze partje kolendników 
wzbudzając z uwagi ha wyjątkowo pomy- 

słowe stroje duże zainteresowanie, 

SKARBOWA. 

— Zaiżka podatkowa od sprzedaży napo- 
jów ałkohołowych. Od i stycznia wprowa- 
dzaja władze skarbowe zniżkę w opłatach 
patentowych od hurtowej i detalicznej sprzeda- 
ży wódki, piwa i wina. 

W porównaniu z opłatami dotychczasowe- 
zniżka wyniesie średnio 47 — 49 proc. 
W ten sposób restauracje będą wyku- 

pywały patenty w cenie od 300 do 96 zł. 
w zależności od kategorji. 

Lustracja _ przedsiębiorstw. Zaraz po 
skarbowe przystąpią do 

łustracji przedsiębiorstw w celu  stwierdze- 
nia czy wszystkie sklepy wykupiły patenty. 

— ściąganie zaległości. Należności skar- 
bowe poprzednio już sprolongowane lub roz- 
łożone na raty a dotychczas nieuiszczone + 
w styczniu ściągane będą z całą energią, a 

to z uwagi na to, że suma tych zaległości je- 
Śli chodzi o same miasto sięga miljona zło- 
tych. 

Ponadto należy zwrócić uwagę że od 
chwili przejęcia przez skarb podatków miej- 
skich, umorzono ma skutek starań płatni- 
ków zaległości na ćwierć miljona złotych. Na 
terenie powiatów zaś umorzono około pół 
miljona zł. 

100 śłubów w ciągu tygodnia. W tygodniu 
poświątecznym zawarto w* Wilnie 96 związków 
małżeńskich chrześcijańskich. 

POCZTOWA 
— Poczta w Nowy Rok, Dziś w niedzielę 

poczta będzie czynna od 9 do 1l-tej rano. — 
W Nowy Rok urzędy pocztowe będą  cał- 
kowicie zamknięte. 

KOLEJOWA 
= Koža-ZU. K. w Wilnie urzą- 

dza w du. 3+-b1[7zwbewę tereczmy dita człon= 
ków i sympatyków Wrtekaly własnym przy ul. 
5 o Nr. 11. Wstep Za zaproszeniami 

otrzymać przy wejściu. 

RÓŻNE 

— O zszwoleniach na broń. W związku z 
notatkami że „z dniem 30 grudnia upływa ter- 

min składania do Starostwa Grodzkiego po- 
dań o prolongatę zezwoleń na broń, na 
rok 1934“, oraz że po dniu | stycznia 1934 

r. broń u osób, które nie odnowią zezwoleń, 

będzie konfiskowana, osoby zaś te będą po- 
ciągane do surowej odpowiedzialności kar- 

nej”, — Starostwo Grodzkie . wyjaśnia, że 
dotyczy to tylko tych osób, którym wyda- 
ne zostało pozwolenie na prawo noszenia bro- 
ni na podstawie uchyłonego dekretu z dnia 25 
stycznia 1949 roku, poz. 123, 

się wczoraj ukazały 

mi 

1 stycznia urzędy 

  

Natomiast pozwolenia wydane na pod- 
stawie nowoobowiązującycej ustawy z dn. 

27 paźdz. 1932 r. poz. 807 (książeczki zie- 

lone winny być odnowione do dnia 28 lu- 
tego 1934 r. 

Osoby, które w tym terminie  pozwole- 
nia na prawo noszenia broni nie odnowią, 

do odpowiedzialności 
nielegalnie, 

karnej, 

a broń ich ule- 
pociągane - będą 

jako posiadające 

gnie konfiskacie, 
— Studenci z Afryki. W połowie stycznia 

ma przybyć do Wilna wycieczka studentów z 
Kairu w celu zwiedzenia zabytków naszego 
miasta. 

— Opłatek u „Peowiaków" W dniu 6 
stycznia 1934 rd, w łokalu Kasyna K-dy 
będzie się tradycyjny opłatek peowiaków i 
ich rodzin. Początek o godz. 18-tej. 

Po opłatku przy dźwiękach orkiestry woj- 
skowej zabawa taneczna do rana. 

— 20-to godzinny Kurs Obrony  Preciw- 
gazowej, organizowany przez Koło Pań 
LOPP rozpocznie się we czwartek 4 stycznia 
Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą co- 
dziennie w sali Ośrodka Zdrowia — Wielka 46, 
w godzinach od ł7-tej do 19-tej, 

Opłata za kurs wynosj 2 zł., 
LOPP 1 2 a 

Zapisy na miejscu przed rozpoczęciem 

dla członków 

kursu. 
— Konfiskata. Ostatni numer 

du Wileńskiego” uiegł konfiskacie 
o akcji wojskowej w r. 20 na Wilno, 

ER. Wydawanie zezwoleń na przewóz  to- 
warów reglamentowanych. Izbą Przemysłowo- 
Handlowa w Wilnie podaje do wiadomości 
firm i osób zainteresowanych, że zezwolenia 
na przywóz towarów reglamentowanych, оь- 

jętych ostatniemi  tistami zakazów,  ogłoszo- 
nemi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Nr. 79, poz. 561, wydawane przez Central. 
ną Komisję Przywozową jedynie po uprzed- 
niem złożeniu dowodu posiadania  świade- 
ctwa przemysłowego na rok 1934. W związku 
z tem zainteresowani mają nadsyłać do biura 
izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie, Mi. 
ckiewicza 32, oryginały świadectw "wraz z 
odpisem (niepoświadczonym), — który po 
stwierdzeniu zgodności przez lzbę będzie skie 

„Przeglą- 
za artykuł 

rowany przez nią do Centralnej Komisji Przy- 
wozowej, zaś oryginał zostanie natychmiast 

zwrócony. Opłata manipulacyjna na rzecz 
Izby za legalizację odpisu wynosi zł, 2. 

Dopuszczalnem jest oczywiście również 
nadsyłanie odpisów,  uwierzytelnionych przez 
Notarjuszą. 

= 207 šroda Literacka odbędzie się 3 sty- 
ema, P. t. „Filomaci w Wilnie'*. Na tle poza- 

Widowiska Sytwestrowe w „Lutni*, Dziś Te- 

Szy program Sylwestrowy rozpocznie się o g. 
8.15, drugi zaś o g. 11.30 wiecz. 

tna baśń świąteczna „Dziadzio Piernik į i Bakalja“ ją „Dziadzio Piernik i babcia 

miejsc od 25 gr. 

Nowego 
odegrane będzie widowisko operetkowe 
białym koniem“, 
zaś swieżo wystawiona 
dziewczęta”. 
zniżonych 

nego nini. 

dniem 1-go 
administraej 

piosenki i tp. poleca: reżyserów, autorów, kom- 
pozytorów, artystów, organizuje propagando- 
we widowiska teatralne, koncerty, 
obchody i Akademje wśród organizacyj spo- 
łecznych, młodzieży i przysposobienia wojsk 
wego. Szczegółowych informacyj udziela 
eelarja Teatralna na miejseu, codziennie prócz 
niedziel i świąt w godzinach od 17 do 20. 

krajową Morszyńską Wodę Gorzką w daw- 

  

m 

| WK ННЕ 
z SAWICZ -ZABŁOCKICH 

MARJA KALICKA 
opatrzona Świętemi Sakramentami zasnęła w Panu dn. 29 grudnia 1983 1. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Słowiańska 2-a) nastąpi w niedzie- 
lę dnia 31 grudnia o godz. 5 po poł. do kościoła Ostrobramskiego. Na- 

bożeństwo żałobne odbędzie sie we wtorek dnia 2 stycznia o godz. 9-tej 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

O powyższem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona w głę 
bokim żalu 

danki Wandy Dobaczewskiej, malującej atmos 
ferę życia filomackiego, przewiną się wiersze 
Miekiewicza, Zana, Czeczota, piosenki Filoma- 
tów w wykonaniu chóru, z udziałem p. Wandy 
Hendrychówny. 

Początek o godz. 20. 3) w siedzibi> Zwiąż 
ku Literatów, Ostrobramska 9. 

— (Qzytelnia Artystyczna B. W. Z. A. 
(Ostrobrainska9) otwarta jest codziennie tak- 

p dni świąteczne, od godz. 18 do 21. Wstęp 
jednorazowy 20 gr. 
WILEŃska Izba Przemysłowo - Handiowa 

— Zwięzek Inwalidów Wojennych R. P. 
swoim kolegom bezrobotnym. Okręgowe Koło 
ZIWRP w Wilnie posiada w swojem gronie 
szereg bezrobotnych, niskoprocentowych inwa- 

lidów, którzy posiadając liczne rodziny pobie- 
rają bardzo skromne zaopatrzenie (lub też zu- 
pełnie nie posiadają rent), które nie wystar- 

cza im nawet na kawałek chleba. 
W zrozumieniu tych ciężkich warunków 

etowych swych Koleżanek i Kolegów, arząd 
owego Koła mimo bardzo  szezupłych 

środków materjalnych, wyasygnował przed 
Świętami Bożego Narodzenia 450 zł. na zapo- 
mogi, które wydano w gotówce lub w bonach 
towarowych na artykuły spożywcze. й 

Fakt ten dowodzi wielkiej żywotności Za 
rządu Zw. Inwalidów Wojennych RP. w Wil- 

nie i zrozumienia wyjątkowych warunków w 

jakich znajdują się bezrobotni członkowie 

Związku. Obserwator. 

—_ Podziękowanie. W imieniu Zarządu 

Wil. T-wa Opieki nad Dziećmi składam  ser- 

deczne „Bóg zapłać” firmie „Turan* WP Waj- 

sowa za 125 klg. białej bułki, JWP. Mecenaso- 

wej Jamonttowej za 35 zł. na słodycze, ucze- 

nicom Seminarjum Krółowej Jadwigi za 30 

  

MATKA, CÓBKA I RODZINA 

SBB 2 2-0 (WORA 
Dyr. „Wolwortu“ uciekł z Wilna 
WILNO. Mimo solennych obietnic dyrek- waniu go przez policję porczumiał sę z wie- 

tor zlikwidowanego domu handłowego „Woł- rzycielami co do spłaty należności wobec cze- * 
wort*, Kochman nie spłacił wierzycieli i u- go ci cofnęłi skargę. 

ciekł z Wima w nieznanym kierunku. Słowa jednak nie dotrzymał i nie spłaciw- 
Jak wiadomo Kochman po nieudanej pró- szy aml grosza zniknął 

bie wywiezienia towarów w nocy i areszto- ——— 

Kosztowne dolarówki 
WILNO. P. Aron Weicman (Wileńska tami za porto, wysyłkę kart i tabeł wygranych nabył w roku ubiegłym dołarówkę — oraz kontrołę list premjowych. song 

   

27) 

par pończoch nowych i serdeczną pomoc w aa; której miał uiścić w 20 ratach, po 2 zł. Towarzystwo а e : 

nauce dziewczynkom oraz  Bratniej Pomocy 5 ne a _. opłacać kontrolujących listy urzędników, mi- 

Szkoły Powszechnej Nr. 1, za używane — @- zi lętnaście rat p. Weicman w termi- mo że nikt o to nie prosił. 

nie opłacił i zdziwił się niemało, gdy onegdaj 

z towarzystwa krakowskiego które dołarówki 

kredytuje otrzymał powiadomienie, że winien 
jest jeszcze 36 złotych, 

W ten sposób do ceny dolarówki į tak 
wysokłej doliczono jeszcze samowolnie — Кй- 
kadziesiąt złotych w nadziei że znajdą się na- 
iwni którzy je wniosą. 

branka ofiarowane Zakładom Wychowawczym 

w/w. Towarzystwa. 
Jadwiga Brensztejnowa” 

BAŁE I ZABAWY o iR doo 
с em p. Weicman : = s p 

— Uwaga! Dziś „Sylwestrowy Dancing“ Weicman dowiedział się, że wbrew Р s a = tej sprawie od 

w cukierni „Ziełonego Sztralla* ul. Mickie- towarzystwo obciążyło konto klijentów > zę powiednią skargi polic, 

  

Dochód z Dancingu przeznacza się 
najbiedniejszych dzieci 

wicza 22, 
na prewentorjum dla 
zagrożonych gruźlicą. 

Organizujący zabawę „Komitet kolonii dla 
dzieci przy Wileńskiem  T-wie  Przeciwgru- 
źliczem* zwraca się z gorącą prośbą do sza- 
nownej publiczności, o łaskawe poparcie im- 

„ EPT RKS PES ESET NES SETNOIS RER 

Ši k + R KINACH? Teatr muzyczny Lutnia 
"= ao. PROGE M 

CASINO — Świat bez mężczyzn. 
PAN. "KTG Śinicit DZISIEJSZE WIDOWISKA SYLWESTROWE prezy. й ' godz, į 

Miła towarzyska atmosfera naszych = ROZMAITOSCI — King-Kong. я - 8.15 i 11,30 wiecz. 
dancingów, atrakcje, tani wstęp, tani i sma- LUX — Każdemu wolno kochać. I 

1. Uwertura — wyk. orkiestra. „WYPADKI I KRADZIEŻE. 2. Witamy! wyk, a Kietowy. 
— Złodziejskim tropem, W dniu wczo- 3. Prolog . Е 

rajszym złodzieje dostali się do mieszkania 4. „Wedle mego ogrėdecka“ — wyk Е. 
Pietkiewiczówny  Anatolji (Gedyminowska Łasowska i chór. R 
45) w czasie nieobecności domowników + skra >. Kaazntia, scena podwórzowa — Ka- 

czny domowy bufet ściągną niewątpliwie  licz- 
nych gości. Wstęp za zaproszeniami, które 
można otrzymać w kasie cukierni, Ze wzgłędu 
ną duże zainteresowanie zabawą prosimy O 
wcześniejsze zamawianie stolików. Początek 
o godz. 23-€j. 

. — Przedstawienie amatorskie, Dziś w dli garderobę i zegarek, łącznej wartości 640 Ciesielski i Szczawiński, Smutniak — J. 
niedzielę dnia 31 grudnia r. b. — staraniem zł. 6. Radai от Ho — B. Halmirska. 
Sekcji Teatralnej Chrześcijańskiego Uniwer- 14 klg. masła skradziono  Rutkowskiemu toy, 7 sztywno, wyk. zespół bale- 
sytetu Robotniczego — Metropolitalna Nr. 1, Antoniemu (Garbarska 11). T. a) Slow - + się sylwestrowe przedstawienie a- — Nagły zgon, Na klatce schodowej do- bie — Perkowski Ka ze wma dia Cie- 

ea aa > 2 2 ję pu Nr. 8 przy ul. Szpitalnej zmarła wczoraj _ 8. Jakób Friedman, skecz, Rapoport M dyny włamywacz na wsi — komedja w I nagle Krożkin Sora (Stefańska 6). Ustalono, A Goldberg — K. Wyrwicz - Wi- 
odsłonie Trystana Bernarda -— oraz zabawa że przyczyną Śmierci była choroba serca. 

й Ž = 9 i pz 9. „Gdy miłość si * i taneczna wyłącznie dla członków Sekcji Te- — Zatrucie,  Papiermacherowa Józefa „9 miość się kończy”... tango muz. 
tralnej „Ch. U. R.". : (Stefańska 33) przez omyłkę wypiła esencji J. zza — wyk. K. Dembowski. SM: 

, Początek przedstawienia o godz.  6-tej octowej. Zatrutej udzieliło pomocy  Pogoto- o Wycinanki — muz. Kochanowskiego 
wiecz. zabawy zaś oda 10-tej wiecz. wie, odwożąc ją następnie do szpitala Sa- — SE Ё = ee i J. Ciesielski, 

Žž Stowarz yszenie Techników Polskich w wicz. RZA аЕ as wszystko!* muz. Kara- 
Wilnie informuje, że spotkanie Nowego Roku — —SAMOBÓJSTWO. Wczoraj około godz, baletowy, "7" B- Halmirska i cały zespóż 
odbędzie się we własnym lokalu 
członków Stowarzyszenia. 

9-tej wiecz, 

w _ gronie 
Początek o godz. 

2 pp. odebrał sobie życie wystrzałem w u- 
sta abiturjent ginmazjałlny Antoni Filipowicz 
(Konarskiego 27) lat 22, zamieszkujący u 
brata pracownika „Polmina“. 

Filipowicz targnął się na życie, gdy w 
mieszkaniu była tyłko bratowa. Wszelka pomoc 
okazała się spóźnioną, bowiem gdy przybył 

Przerwa 15 minut. 
li. 

12. Pająk i mucha, muz. Ponschinelii, sc ka z dziedziny ornitologii, —— CE M tówna : J.. Ciesielski, das . а) Mężczyźni, b) Gwiżdże świ A. Wilińskiego — wyk. B-iknakaka 6 на 

TEATR i MUZYKĄ 
‚ — TEATR MIEJSKI POHULANKA — 

Dziś w niedzielę dnia 31. b. m. o godz. 4-tej 
pop. „Frauleim Doktor". Ceny znižone, 

.__ Wieczorem `о gedz. 8-e cenach zni- lekarz desperat już nież 14. Harmonje hiszpańskie — w, żonych sztuka Devala , RR M rol Steotójica 4 22 6d już nieżył. Powody sam0- bowski i zespół baletowy. wyk. K. Dem- 
„ 15. Referat oświatowy wicz - Wichrowski. > 

16. Serce i nogi — Dora 

ka wystąpi M. Węgrzyn, Reżyserja W. Czen. 
gerego. 

— Wielka Rewja Sytwestrowa. Dziś 

— wyk. K. Wyr- 
  

w Papugin — D, Lu- 

    

    

niedzielę 31 br m. o godz, 11.30 — w teatrze BėlereumatyGzmė | bowska, Salo Papugin — | Korczyński Sp na Pohulance Wielka Rewja  Sylwestrowa mon Platfuss — M, Tatrzański zyński, Szy- 
Barw > 5 k) jj w stawach ł mięśniach, 17 ża 3 3 * A KĘ Wo 20 > M zt | neuraigję I a oi KE jutro — muz. Dana — wyk, Z. 

ы З ały zespół T. M. : Ele: Si| powodzeniem uśmierzają = й Į Jasińska, S. Zielińska, T. Suchecka, E. Ści- i usuwają tabletki Togal. As Świętochowski — rewellers — girls, owa, N. Wiliūska, M. Węgrzyn, J.  Wo- Togal wstrzymuje nagro- AE _Wańki - wstańki, Ojciec — J. Cie- 
Skowski, L. Wołłejko, W. Ścibor, J. Tatar- madzanie się kwasu me- Sielski, Córka — B. Halmirska, Wańki - wstań. ; «mał Pozatem gościnnie wystąpią: W RE, EE i ki E й 

iszewska, J. Gorecka, i W. ski A * Si ORO SZW p SE 
duet a. PA aa Morawski oraz Hy Togai a zespół, > wyk. Z. Rewkowski į caly 

Ww pro mie si jalnie napi я wywiera ubocznego SZKQ- Reż /serzy: M. T; t Ša » E* 
a: grai рес! pisane — айа dliwego działania. Do na: | Wichrowski, 3 atrzański,. K. Wyrwicz - „Kawiarenka“, „M. Szumana“, „Now Rok u p. Peckajlo“, | pragnie” 
i wiele innych. 

— TEATR MUZYCZNY 

ROŁOCJ Kapelmistrze: M, Kochanowski 

ok Dekoracje: J. Ciesielski, Ka 
dak „ Kontorowicz, Chereografja: J. Cie- 

Słodycze upominkowe 
łoński, Wiłkomierska 1. 

bycia we wszystkich aptekach. Nr. Reg. 1364. 

BRIT TATSIA STS TSS TENS 

— Ofiara niedbalstwa strėžėw. Leonowicz 
Witold (Konarskiego 56), idąc ulicą,  pošli- 
zgnął się i zwichnął rękę. Wezwano Pogoto- 

„Czego kobieta pragnie” 

„Lutnia 
dostarczyła firma Po- 

atr Muzyczny „ Lutnia” występuje z dwoma „3 А В ; P i 
Aa programami rewjowymi,  skon- Koi R PO. WPN P. 

Struowanymi przez pp. Tatrzańskiego, Wyr- sj ZB rzy licznych й 
л A о ECO EŚ 3 V S ams - › wicz - Wichrowskiego i Ciesielskiego. Pierw- szył se a: e > Ostrobramskiej spło- naturalna woda gorzka „Franci z ych, 

Jadąc sankami likie- 
'wicz Marja z Rudomina wypadła na įeždnię, 
doznając lekkich obrażeńciała. 

— TAJEMNICZY KWESTOR. Wczoraj 
do redakcji jednego z pism żydowskich zgło- 
Sil się jakiś osobnik i przedstawiwszy — fistę 
prosił o złożenie datku noworocznego  dła fi- 
stonoszów I Urzędu Pocztowego. 

Na pytanie jednak dlaczego lista nie po- 
siada jakiejś pieczęc, pan ów wyjaśnił, iż 
„zbiórkę* przeprowadza się  nieoficjalnie wo- 
bec istnienia w tej sprawie zakazu władz po- 
cztowych, a następnie czując widocznie że mo- 
że wpaść, śpieśznie opóścił lokal redakcyjny. 

Być może osobnikiem owym był zwykły 
oszust,- ciekawem jednak jest, że przedsta- 
wiona przezeń książka posiadała już podpi- 

sprawia znakomitą ulgę. karzy. Zalecana przez le- 

  

„„— „Dziadzio Piernik i babcia Bakalja* — 
Dziś o godz. 4-tej pp. odegraną zostanie Świe- 

Początek o godz. 4-tej pp. Ceny 

  

iówka Noworoczna, W dzień 
okut (poniedziałek) o godz. 4-tej pp. 

„Pod 
Wieczorem 

operetka „Targ na 
Wtorek również po cenach 

, „Pod białym koniem". 3 
— Kierownictwo Teatru Eksperymental- 

m podaje do wiadomości, że z 
cznia 1934 r. zmieniło siedzibę 

przenosząc takową na ul. Góra 

‚ — Lista ofiar złożom zamiast п Swiatecznych i Noworeczjcśj na dożywiewie „m = oraz na z й n Senator Rdultowski zł. : Zygmunt Czarnocki 4 B S 
- o Pow, P. P. 

rz Hołówko Władysław у Greczyło Mikołaj 1,50; Modzelewski. Laive 
Nadleśnictwo Ki 

Ryszard Bosz 3,00 24 

Ceny zniżone. 

  

    

   
3,00, 
1,50 

  

Bouffałowa Nr. 19 m. 1. sy kilku firm, które złożyły na ręce „kwesto.  _ й Okulicz Błażej 
Jednocześnie komunikuje", że posiada ra" datki od 5 do 10 zł. a a> ge Władysław 1.50; NN 1.50; Sia: 

do wypożyczenia: komedje, sketche, teksty, Całą tą spraw zainteresowała się policja, „Antoni 130; Balicka Aleksander 1.50. num Z? = e! Aleksander 7,50; i i * Witkowski Hilary 50 Eižs A mes 0: Zytkowski Sergjusz 1.50; Kiosza "Teodor 3,00: Kijanowski Aleksy 1.50; Puszkówna Olga 1.50: Gankiewiczówna Nina 1.50; Woroncow Wło. dzimierz 3.00; NN 1.50; Z, Montwiłło 1.50; Bożżenko 7.50; Rożnowski 0,75; Parchanowi- jczówna Weronika 0,75; Gobryk A. 1.50; Z A, OTS, Szulicka W. 300; Jarosze- z jan 0,75; T. Borow! о ; 
kurewicz Antoni 0,75. AM 

efiary 
Ku uezezenių pamięci ś.p. Józefa Rychle- 

wieza składa się bezimiennie na najbiedniej- 
szych zł. 40 

Zamiast kwiatów na grób ś.p. Justyna 
Strumiły Zygmuntostwo Ruszczycowie dla 
najbiedniejszych zł. 10. 

Zamiast życzeń noworocznych Władysław 
Ludwik Markiewiez dyr. Oddziała Zw. Spółdz. 

Pol. 5 dla najbiedniejszych do uznania re- 
ce: od 1/4 — I szklanki, Sprzedaż w aptekach dakcji. 

E 
Hurt SKŁAD FUTER Detal 

CH. FAJN 
WILNO, 

NIEMIECK 26, tei. Nr. 251. 
Poleca w wielkim wyborze rozmaite skóry futrzane: lisy srebrne, nurki, bobry oraz 

gotowe płaszcze damskie, najnowsze modele. 

Nie zważając na podniesienie cła, ceny pozostały bez zmian nizkie, 
S»rzedaż na najwysodniejszych warunkach spł»t 

uroczyste 

    

Przy nadmiernej otyłości należy stosować 

  

‚ — Pożar. W nocy na 29 grudnia wybuchł pożar w zabudowaniach Mikołaja Bomasiewi- czą, mieszkańca wsi Horodyszcze, gm. Kzzy- woszyn spaliła się stodoła oraz znajdujące się 
w miej zboże, pasza, oraz narzędzia rolnicze 
ogólnej wartości 1500 zł. Przyczyna pożaru 
narazie nie ustalona. Wypadku z ludźmi nie 
było. 

— Kradzież. W dniu 28 grudnia w Pocze 
kalni urzędu skarbowego mieszkańcowi mka 
Lachowieze Icko Jamowiezowi podczas wykł 
pywania przez tegoż świadectwa _przemysło- 
wego, skradziono z kieszeni portmonetkę, za- 
wierającą gotówkę w sumie 180 zł., dolarów 
kę Nr. 596778 i kwit wydany na nazwisko 
Iszera Masłowickiegó na podjęcie zotówki w 
sumie 2000 zł. 

     



  

  

grodfięhyka 
— „Qwiazdka* w Świetlicy Żołnierskiej. — 

Boże Narodzenie. W wielu domach zamigotały 
światełka płonących Świeczek na wiecznie ży- 

a pod niemi 
wyciągały 

jących drzewkach zw. choinkami, 

„gwiazdki* — do których radośnie 
się rączęta dziecięce. 

Lecz nie wszyscy milusińscy mogli się 

cieszyć przystrojonemi drzewkami i nie wszy- 

scy mogli z rozpromienionemi buzjakami ocze- 

kiwać „gwiazdki*. Tak wiele z nich 
nie patrzyło tylko w okna, gdzie po szybach 

snuły się strojne gałęzie choinek lub z 

przytulonemi noskami do zimnych szyb wy- 

staw sklepowych — wystawały niemal godzi- 
nami wpatrując się w „skarby” dla nich zda- 

wałoby się nie do osiągnięcia. Im wołn 

patrzyć i marzyć. Pałąca łza goryczy dziecięcej 
spłynie po zamarźniętych buziakach, a kost- 

niejące na wpół bose nożęta powioką gdzieś 

dalej — pozostawiając w serduszkach jedynie 
żal. 

1 tym właśnie maluczkim _„marzycielom* 

chcąc ulżyć doli — tut. piuton 3-go Dywiz- 

jonu Żandarmerii pięknym prawie w tradycję 

wchodzącym zwyczajem urządził „gwiazdkę 

W żołnierskiej świetlicy — pięknie udeko- 
rowanej na przyjęcie małych gości ustawiono 

stoły pełne przysmaków i łakoci. Przy zapalonej 

choince 60 dziatek zasiadło do stołu... Świet- 

lica ożyła. Gwar, Śmiech, radość zwiastowały 

o prawdziwem święcie narodzin Dzieciątka Bo- 
żego. 

Po spożyciu sutej kolacji, rozpoczęły się 
gry, zabawy i kolendy — w czasie czego rozda- 
no dzieciom podarki. 

Wśród wesołych gier i zabaw minął ten u- 
roczysty wieczór, a. wspomnienia wymarzonej 

„gwiazdki“ i gorącą wdzięczność dla jej orga- 
nizatorów pozostanie zapewne długo w pamię- 

ci i serduszkach małej biednej dziatwy. 

Órnosiąsk. Konc, 
L 

WĘGIEL a „Pr-gress“ 

poleca M+ DEU LE 
Jagiellońska 3, tel. 8 11. 

po 4 

NIEDZIELA, dnia 31 grudnia 1933 r. 
9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 

poranny, Muzyka, Chwiłka gosp. dom. 10,05 
Nabożeństwo, 11,40 Odczyt misyjny, 11,57 
Czas, 12,05 Program dzienny, 12,10 Kom. me- 
ieorologiczny, 12,15 Poranek muzyczny, 13,00 
„Jak się pracuje w fabryce porcelany" odczyt. 
13,15 d. c. poranku muz., 14,00 Audycja dła 
wszystkich. 15,00 „Nowe warunki handlu in- 
wentarzem rzeźnym* odczyt. 15,20 Audycja 
ludowa, 16,00 Słuchowisko dla dzieci, 16,30 
Muzyka z płyt. 16,45 Kwadrans liter, 17,00 
„Przed dwustu laty" pog. 17,15 Polska muzyka 
ludowa. 18,00 Słuchowisko. 18,40 Muzyka z 
płyt, 19,00 Przemówienia noworoczne do słu- 
chaczów. 19,15 Rozmaitości, 19,30 Radjotygod- 
nik dla młodzieży. 19,45 Program na poniedz, 
19,50,Muzyka lekka, 20,50 Dziennik wieczorny. 
21,00 „Sylwestrowe faramuszid“ felj. 21,15 Na 
wesoleį fali Iwowskiej. 22,15 Sport z rozgłośni. 
22,25 Muzyka taneczna, 23,00 Kom. meteor. 
23,05 Muzyka taneczna, 23,50 Audycja specjal. 
na, Q.05 „Defilada gwiazd”, 0,35 Audycja sył- 
westrowa, 1,00 Lwowska noc sylwestrowa 1,30 „Defilada gwiazd”, a : 

   

  

  

  

PONIEDZIALEK, DNIA i STYOZNIA 
‚ 9.00: — 9.54: Czas, gimnastyka, muzyka, 

dziennik pot., muzyka, chwilka gospodarstwa 
domowego. 10.05 Nabożeństwo, 11.57 czas. 
12.05: Program dzienny. 1210: Komun. me- 
teor. 12.15: Koncert z Filharm. Warsz. 14,00: 
Audyeja dla wszystkich: 15.00: Djalog rolni- 
czy, 15.20: Koncert. 16.00: Audyeja dla. dzie 
i. 16.30: Nowe płyty. 16,45: Recytacje hu- 
morystyczne. 17.00: „Rok 1933 w Polsce", 
1715: Audycja ludowa. 18,00: Słuchowisko. 
18,40: Arje i pieśni. 19.00: Ze spraw litew- 
skieh, 19.15; Wil. komiih. sportowy. 19,25: 
Rozmaitości. 19.30: Przemówienie do Pola- 
ków zagranicą. 19,40: Program na wtorek. 
19.45: „Nowy Rok w trzech częściach świa- 
ita'* — fełljeton. 20.00: Koncert. 20.50: Dzien 
nik wieez. 21.00: d.e. koneertu. 21,20 Audycja 
pogodna. 22,20: Sport w Rozgłośni. 22,30: 
Komeert Życzeń (płyty) 23.00: Komun. met. 
23,05 d. e. koneertu życzeń (płyty). 23,35: Mu 
zyka taneczna. 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
—Zechce pan pójść ze mną! -— poprosił 

Lyneh, i poprowadził Chwiua do swej kajuty. 

Tam ujrzał Chan rogres':rtego na krześ- 
le, z wyrazem rozpaczy ua twarzy, Kashima. 

—— (o się stało? 

Kashimo spuścił oczy. 
— Tak mi przykro !... 
serce Chana upadło. 
— Pański pomoenik wpał przez nie- 

ostrożność, — tłomiiczył ofieer. 
— Skąd mogłem wiedzieć, że ona zaraz 

wróci? — jęczał Japończyk. 
— Mówicie zagadkami! 

zniecierpłiwił się Chan. 

s 

Kto wróci? 

   
— Mrs. Miunchin, — tłomaczył ofi 

wróciła niedawno do swej kabiny i znajnzs 
tego chłopca, grzebiącego się w jej rzeczaci. 

Ma ona tutaj biljon dolarów w rozmaitych dra 

gocennych fatałaszkach, więc jej krzyki pew- 
nie słyszano w Shanghaju. Musiałem obiecać, 
że własnoręcznie wrzueę go do morza. Musie- 
liśmy skutkiem tego zabrać go z tamtych ka- 
jut i ulokować gdzieińdziej, Obawiam się, że 
jego użyteczność dla pana musi się skończ, 

  

— Tak mi przykro! — powtórzył Kas-- 

himo. 

— Zaczekaj trochę, — przerwał mu Chan, 

będziesz miał dosyć czasu później na żale! 
Powiedz wpierw, czy zmalazłeś co ciekawego w 

kajucie Minchinów ? 
Kashimo zerwał się na nogi. 
— Ja myślę, Charlie, znalazłem coś, dłu- 

go szukałem, ale ze mnie zręczny chłop, sam 

to mówiłeś... 
— Tak, tak. Coż znalazłeś? 

  

PETER 

* Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

zazdroś- 5 

  

Giełda warszawska 
Z dnia 30 grudnia 1933 r. 

Belgja 123.78 (tranz.) 124,09 (sprz.) — 
123,47 (kupno). 

123,47 (kupno). Białogród 12,15 (sprz.) 11,95 
(kupno). Budapeszt 117,00 (sprz.) 114,00 (ku 
pno). Bukareszt 5.30 (sp.) 5.15 (kupno). 
Gdańsk 173.25 (tr.) 173,68 (sp.) 172.82 (k.) 
Holandja 357,50 (tr.) 35840 (s.) 356.60 (k.) 
Kopenhaga 129.85 (tr.) 130,50 (sp.) 12920 
(*.). Londyn 29.06 (tr.) 29,20 (sp.) 28.92 (k.) 
Nowy York czek 5,1 (tr.) 5.74 (s.) 5,68 (k.) 
Nowy York kabel 5.72 i pół 5 ®) 

  

2 ов Zanim dacie egie- 
Baczneść | szenie do pism msiej- 

8 scowych wileńskich 

Sprawdzcie sza” toszie. 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

egłoszenia do SŁÓWA orsz do 

wszystkich pism TBNIG I bardze 

wygodnie Jest załątwić 
za pośrednictwem filtra Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

a     
      

    

| 
| 
: 

"149,90 (tr.) 150.6: 
  

mą   

„AE 

Pan 
Niezrównani 

komicy FLI 

Jeszcze ty.ko dziś 
Wyświetla s ę z kolosa A, 

powodzeniem 

„„ 4001 PRZYGÓD Ai 
„BRAT DIABŁA: 6 W rol. gł. 

oraz 
pr'epiekra Pi FLAP Theims 

Jutro premjerai Po raz pierwszy w tym sez.nie, 

IWAN MOZŻUCHIN 

„Król żeb'sków* 

Polski film „WYROK ŻYCIA” | 

   

  

nieżapomi? 

Przecudne iš 
senki. Smięch-d Tood. 

dawno niewidziany о 
jako obrońca kobiet będących wewła- š 
dry tyrana, oraz: TANIA FED R i 
NATALJA LISIENKO w 100 proc. 

  

  

      

  

ja 172,20 (tr.) 172,6: 
Wiedeń 99 (s.) 98 (k.) Wło 

46,78 (s.) 46.63 (k.) N 
wame są w sprzedaży i 

12,90 — 12.80. His: 
170,00 160.00, So: 
160.00 — 57.00. 5 ty. 
Japonja 1,77 — 1,74 Berlin 
212.34. Tendeneja niejednoli 

Dolax w obr. pryw. 5. 

Rubel: 4,62 (5-ki), 4.63 (10-ki). 

    

    

  

    

  

    
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 

OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 

  

Zapomnisz 6 troskach 

na SYLWESTRZE 
w ZIEMIAŃSKIEJ 

Mickiewicza 9, tel. 12-82.   

UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OS6g, NIZ 

NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
|| 

Dziel 

  

tel. 82. z św : ękowem 
Al # arcydziele p t. s»TYSIĄC ś BRUGA ROĘ** Szczegóły jutro. > 
occie == - - R CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUZLICY Wszystkim miłośnikom X muzy skizda dyrekcja kira „Światowia” najlepsze Noworoczi Ž 

życzen a i prosi o zaszczycenie swoją obecnością perwszego widcwiska * tym rokm p.t. > 

grzech 
To wspaniałe arcydzieło kroczy na czele szeregu najlepszych filmów, które są chlubą | 
Sztuki kinematogiaficznej, a które w naszem kinie bądą wyświetlane „przez cały Mowy 

1934 rok. S 

  

     
„BE 
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Dźwiężowe kino 

„ROXT“ 
MIGKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

Jaż jutro w poniedziałsk premiere 
gigautycznego lilme p. t 

Nad program: Dodatki dźwięke we 

Dziś ostatni dzień filmu „OSKARŻGNA” 

„IK AWALKADAĄ 
realizacji: 2000000 dolarów. Raz na 10 lat tworzy kivematcgraf a taki film jak „Kawalkada” 

yj o ktorym mówić będą dwie generacj z życia dwóch zenerąc. 

* 
M 

PP W rol gi CLIVE BROQK 
orsz 25.000 statystów. Koszt | 

.— „Kiw.lkada* śo Mim 

  

   
L“ 

e. 

  

  

LECZCIE SIĘ 
Specyfikami ziołowemi 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 
Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego zm. st. „Irotan““, 
Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kis.sk zn. sł, „Gara**., 
Zioła przeciwko chorobom płucnym i  blednicy zn. sł, „Elmizan'*, 
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, podagrze i isehiasowi zm. sł. „Artrolin**. 
Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym > ZR BE „urano, 
Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji zn. Sł. „Epilobin““ ь 
Zioła przeciwko chorobom nerek į pęcherza zn. sł. „Urotan''. 
Zioła przeciwko cierpieniom narządów trawienia i zn. sl. „Chogal““. 
Kąpiele siarkowe roślinne zn. si. „Sulfobal““, 

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych. 

Broszurki informacyjne QSkara Wojnowskiego 

zt] „Jak leczyć choroby ziołami leczniczemi” 
wysyła bezpłatnie : 

OSKAR WOJNOWSKI 

  

ъ 

wątroby 

— Warszawa, ul. Hortensja 3 m. 4 

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Dział ki letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wieikości. 

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

reszta ratami miesięcznemi, 

Cena od 500 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacy na, 

ul, Mickiewicza 15. į 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

  

5 3) 

Zwyciezca 
—/Zmalazłem kolekcję nalepek hotelowych, 

nie ponaklejanych i nie używanych. Kolorowe 

nalepki ze wszystkich hoteli, w jakich wyciecz 
ka zatrzymywała się. Grand Hotel'e, Splendid 
Hotel'e, Palace Hotel'e i td. 

— A czy była nalepka z Great Eastern 

Hotelu w Kalkucie? — indagował Chan. 
— Nie. Bwa razy przejrzałem. Nie bylo 

tam nalepki z tego hotelu. 

Cham uśmiechnął się i poklepał 
Japończyka po ramieniu. 

— Nie zmniejszaj swych zasług, Kashimo. 
Kamienie zamieniają się w owocowe drzewa. 
Wkrótce możesz się stać sławnym. 

eo w nich wyezytał widocznie podobało mu się 
bo z wesołem obliczem położył się spać. 

Wczesnym rankiem Charlie Chan spotkał 
Mixy Minehina, przechadzającego się po pok- 
ładzie. 

— Hello, panie ofiecerze! — zagadnął Mi- 
xy — Łagodny ranek, po burzy! 

— Po burzy? 

— Mówię o tym moim obiadku! Dobre 
było. co? Myślę, że pan ma się dobrze? 

— Doskonale, — uśmiechnął się Chińczyk. 
— A ja byłem zły: gotowi już byli, pobić 

się. Myślałem, że skończy się na parze branso- 
letek dla jednego z tych drabów. A mimo to 
wszystko, co oni nagadali, pan pewno tyle wie, 

co i przedtem! 
Chan westehnął ciężko : 

—-Boję się, że tak jest! 
— W tem jest jakaś tajemnica! — mówił 

Mixy z przekonaniem. — Ja nie mogę wykom- 
binować, poco było zabijać tego starego gen- 

tlemana- Tait coś bełkotał o omyłee, może je- 
go wzięli za innego? Takie rzecszy zdar: 
się. Raz w Chicago, — ale co tu gadać o nie- 
potrzebnych rzeczach... Ale miałem powie- 

dzieć o tej historji w naszej kajucie, mieliśmy 
wczoraj awanturę. - 

— Tak? Coż to było? 
dzo zaciekawiony. 

— My, bogaci 

masze rzeczy ciągle na oku. To nie sztuka. dać 

się nabrać jakiemu chytrusowi, a potem co? 
Nikt tu nie szanuje eudzej własności, aż bie- 
1ze obrzydzenie! Sadie wraca raptem do kaju- 

ty, a tam sługa rozrzuca nasze rzeczy jak cyk- 

lon Kanzaski. 
— Jaka przykrość! — przyznał Chan. — 

Mam nadzieję, że nie zginęło nie  wartościo- 
wego? 

— To jest najśmieszniejsze. Wszystko 
jest na miejscu, wszystkie te rzeczy, na które 

małego 

ROZDZIAŁ XX. 

Miss Pamela robi przegląd listy. 

W krótkiej rozmowie z oficerem marynar 
ki, Chan ustalił dalsze losy swego pomocnika 
Miał on być przeniesiony do obsługi kajut, po- 
łożonych na dolnym pokładzie, przyczem mu- 
siał pamiętać dobrze o unikaniu Sadie Min- 
chin, której donośnego głosu tak się obawiał 
oficer okrętowy. Mały Japończyk, uspokojony, 
prześlizgnął się na dół, a Chan powrócił na 

pokład. Raz jeszcze stojąc samotnie przy bur- 
cie okrętowej rozpatrywał w myśli ostatnie wy 

darzenia. 

Jasnem było, że właściciel kluczyka od 
safe'u, nie cheąc go wrzucać do morza, posta- 
nowił zabezpieczyć sobie spokój, ulokowując 
go przy eudzej walizie, za pomocą nalepki ho- 
telowej. Czyżby tą osobą był Mixy Minchin? 

Chan uśmiechnął się do siebie i powrócił 
do swej kajuty. Przejrzał notatki Dnffa, a to 

  

— Charlie był bar 

ailjonerzy, musimy mieć 

   
Srukamia „Atos“ 

Ni   

  

najprzedniejsze 

w a R A w firmie 

A. JAENUSZEWICZ 

  

  

  

ZAMKOWA 20-2, tel. 8 72. 

PACZKI 
odzieżowe d 8 R 8 sį i 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 

DOM HANDLOWY 

WiE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ui. M'ckiewicza Kr. 1. 

  

«ubiece, weneryczne — frontowe z wygodami 
narządów * moczowych przy ul Jakóba Jastf- 
ей 12 — 2 1 od 4—-G skiego Nr. 18 (w pob- 
grzeprowadzii się z liża Sądu Okr) Dow. 

  

SAKLABAKAAAAAI AAAAB 

PŁYTY GRAMOFONOWE . 

„ODEON* 
stoją na najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
mznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„„3i EON“' z dziedziny muzyki lekkiej i po- 
ważnej do nsbvci* w największym wyborze 

w firmie „UNIWERSĄL'" ui. Wielka 8. 

Wielki wybór patełfcnów, 

  

  

  

  
Mickiewicza 24 sę nu dozorcy oraz 
na Wileńską 28 Trocka 4 m I 

Tel 277 = m m m 
= — "= we 2 pokoja isb T pokój 

BEBAŁ. ROAR łn e wynsjęcia 26-wszele 

jemi wygodami eWwen= 
Kupno tnalaie z prawem kos 

rzystanis kuchni — W, 
Pohulanks Ni. 25 m. 6 

m= (nai apieką) 0 

Indyki ,..... MIESZK ANIE 
6 pokojowe ciepłe, sn- 

SZAMPAN cd 5 21. bnt, che, słoneczne ze wszel- 
poleca | 

0. 0Л ОО E"E3 оЕ tro do wynalęčia, 

Zamkowa 20-a 

| SPRZEDAŻ 
GPTTPWOSTTOPTWOTYEFE 

  

Dobroczynus 2a a i 
zorcy. 
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   AZALIA > 
„BOLE GLtOWY 
AS 

НЛЛ КЯ аТО 
  

ŻĄDAJCIE B 
we wszystkich aptekach 

składa.h apiecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
“22 

______ — Zgłoszenia  ; rzyjmaje 
Ra BR SZARE DARE „Śłowa” 

opjowan'e planów, = 2 
— Šwiattodruki z dniem -- -- 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA DOKTÓR MED. 

Й. НОМО ° Отдупают втрй. 
Chorcby skórne, lecze- Sawicz 
mie włosów, kosmetyka _ Choroby skórne, 
lekarska i operacje ko- weneryczne, kobiece 

smetyczne WILEŃSKA 34, 
Od 5 — 7 wiecs. Ordynauje: Warszawa — 

S:opena 18 m. 13 

  

Sadie tyle wyrzuciła pieniędzy. Ale, kiedy. Sa- 
die weszła, znalazła tego Chińczyka... 

— No... hm.. głupstwo... — mrmknął Chan, 
w porę powstrzymując się ad sprostowania. 

— Ten Chińczyk miał w ręku całą plike 
hotelowych nalepek. 

— Pan kolekcjonuje te nalepki? 
— Tak, zbierałem to sobie w każdym ho- 

telu. Chcieliśmy zawieźć małemu Mixy — sy- 
nowi, onby niógł poprzyklejać do swojej wa- 
lizki. Bo on chciał z nami jechać, ale musiał 
uczyć się, to najważniejsze. „Zostaniesz tu i 
będziesz się uczył dobrze mówić,'* — powie- 
działem. Teraz wszyscy muszą uczyć się dob- 
rze mówić, bo zawsze można spotkać się z lep- 
szemi ludźmi. Więe wiozę jemu te nalepki, po- 
wiem, że to tak, jakgdyby przejechał się sobie 
z mami, kiedy poprzykleja te papierki do wa- 

lizki, I tak, mówię pamu, ten głupi Chińczyk 
zdążył tyiko Ściągnąć jedną nalepkę. 

— A, jedna zginęła! 
— Aha! I to najładniej Kiedy tę na- 

lepkę dostaliśmy mówiliśmy, jaki rad z niej 
będzie mały Mixy. To z hotelu w Kalkucie, A 
teraz niema jej. Teraz juź nie wykopiemy nie- 

dzie takiej. 
Charlie spojrzał mu głęboko w 

wił go niewinny i naiwny wyraz ciem 
nomji eks butlegera: Nie mógł z niej wyezy 

tać nie, prócz zakłopotania kochającego ojca 

o prezent dla syna. : 
— Potiząsnąlem ofieerem, — mówił Min- 

chin, ale on przeszukał kieszenie Chińczyka i 

nie nie znalazł. Musiał gdzieś wyrzucić tę na- 

lepkę. W Chi... w dzieciństwie mógłby dostać 

ananasa do zupy za to... No, ale do djabła z 

tem Mały Mixy nie będzie wiedział, czego nie 

dostał, a to już jest coś! 

— Winszuję panu, — powiedział Chan, — 

Życie uczyniło pana filozofem, którego oczeku 

ją spokojne dnie w przyszłości. 

      

   

    

  

     

  

Wiao Zarikowa 2, 

  

0 płatą Nauka  eslidza 
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» Bi ny г Posady | ać ktyką 
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po wslsch na narzędzia „Słow» Malawi tolnicze = paša - ——- 
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> > praktyką rolną 
Lekc e em A 

„ kaje posady w. е 
Eau IKO rządca, również „ może prowadzić keigfti 

gosp darsta ralnege. — 
Ewentualnie zaa się 
dobrze w leśnictwie, — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 
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MIESZKANIE 
3 pon-juwe. Z wygoda- 

3/4 lit, Wolynisk 2,50 mi, suche, słoneczne i 
„ Zagłoba 350 ciepłe ds wynsjącia, — 
* kniiowuwy 8.50 Zarzecze. ы 
я Szla:hecki 4— — — — =— — — 
„ Piast 4— — — ———— — 
„  Kaszteleński 4 50 
„  B:rmardyński6,—— Potrzebne 
> Wiśnisk 6.— €wentu:lnis od zaraz 

„  Malluisk 8—  „S-POKOJOWE 
„  Szampańskie5— MIESZKANIE 

poleca ssche, słoneczne, cie- 
płe, z wszelkiemi wy* 

LF | [ Į RV i i l I £ dami, przy snokojnej 
Wileńska 36, tel. 12-24 alicy .śródm'eś is, — 

    

niaiejszego ogłoszenia DO WYNAJĘCIA 
likwiduję, sprzęt do na MIESZKANIA 
bycia. Wilno, ul. Dobra z 5 pokoi ze wszelkie” 
12 Iaź. M Krupowies m! wvgodami W.-Poba= 

  

O lanka 19. Dowieśzieć 
* sią tamże mieszk. 16 

ABGRABARNORANOŚZZE 

Lokale wrESzZkANIE 
[524444444442554427 DO WYNAJĘCIA 

= — — == == == — 4.9 pokOjOWE slonėcz- 
SKLEP ne, szche z wygodzmi, 

DO WYNAJĘCIA  lazienka I i. p. Artyle- 
Wiłeńska 25 m. 9 Q ryjska 20 

В е — ——— kami о   

A NIN, III INTA PETERS T TSS 
Na tem zakończyła się ich rozmowa. 
W południe Charlie spotkał nieprzyjemne 

go kapitana Keane'a. Chińczyk skłonny był 
zignorować jego obecność, ale kapitan zatrzy- 
mał go. 

'— No i eo? — zapytał. 
— No? — zdziwił się Chan. 
—Ten obiad wezorajszy dał małe rezulta- 

ty: 

— Dostateczne, — kiwnął głową niedbale 

Chan. 

— Dla mnie sprawa jest coraz jaśniejsza, 

— wyszczerzył zęby Keane. 

— Pan ma na myśli Mr. Benbowa ? 
— Benbow! Do pioruna, nie zawracaj mi 

pan głowy! Łofton jest tym, na któ1*% połu- 

ję tto od sainego początku. Czy pan wi, ża 

on chciał rozwiązać wycieczkę w San Remo? 
Diaczego? Ale Duff zmusił go do daler*) од 
dy, chociaż on nie chciał, bo już skończył swo- 

ją „robotę'*, 
— Qzy pan sądzi, że to jest dostateczny 

dowód winy dla Angielskich Sądów? 
Nie wiem, że tego nie wystarcza. Ale 

pracuję nad tą sprawą. Miss Potter porozunia 
ła się ze mną i obiecała zapłatę, za wykrycie 

    

  

    

winnego! Ё 
Chan rzucił ukośne spojrzenie na fałszy- 

wy uśmiech mówiącego. 
— Mam nadzieję, że pan nie powoływał 

się na mnie? 

- —— Poco? Pan nie dojdzie do niczego. Na- 

turalnie pan myśli, że ja jestem na fałszywym 

tropie? 

— Bynaj 
— A więc? 

— placzego miałbym tak myśleć? „Naj- 

słupszy uczeń może pokazać drogę do szkoły** 

— Qoż to znaczy? 
— Nie. Takie sobie stare przysłowie chiń 

skie! 

piej. 

  

0 krytycznych wa викась 

Q czny rolnik* 

"jak to otaczające morze. Ubrany do obiadu, 

2 "Tait (ałsaiE mat tag =hvtecznej informas | p 
ji i Chan odszedł. Znalazł Marka Tcyynoway 

  

   

    

d.ieci, inh w mieście, = В 
Swiad-ctwa b dóbre— KUCHARKA 
Relerencje sslidne, — pos.tisnie posady moż 
Ewie PG W prowadzić samodzielnie. 
„Słowa „Wyche gospodarkę z debremi 
wawszym?” wę r 0 fmtazzrwiwi_Nieś wie 

— ska 5 m. 4 R łowicz    
    

   
   
     

      
   

   
    
   
     

  

       

     
    

    

   
   
     

      

    

   

    

     
     

    
   
   
    

     

     
   
     

   

    
       
   

      

     

      

    
    

    
   
   
    

     

   

      
    

    

Buchaiter 
dokłsdnie obeznany s — 
rachankowością  prze- 
mysłową, rolną, kz 
piecką, samorządową i 
państwową, przysięgły 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wiecze- 
rową w Wiłeie, Prze- Poni wszelką re- 
prowadza rewizjebilan- Dotę w zakres kapejs- | 
sów i rachnvkoweści Szniciwa wchedz = Zgłoszenia do Admini Wykonaje tamie | ete. 
st scji „Słówa” — pod gsucko, Wielka 3 m, ie 
„Rzeczoznawca” 
——— — == in 

ROLNIK 
w „starszym wieka > 
dłogoletnią praktyką i 
szkcłą ukof zeną rel —- 
niczą, znajdający się » Przybłąkał s'ę pies ti 

materjalnych, szuka je- Sete landski 
kiegckolwiek  miejzci do odebrania przy 
na wsi ze najskremulej Wojskowó Cmeni Ё 
324 ordynarję. Laskawe MN 7, po tygodais w | 
ołerty proszę skłądat waż m za swoją wie- 
do red:kcji pob,Kryty sność, ZERA 
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_ — — Nie wiele z tego možna zronūneė! 
Keane wzruszyl ramionami'i odszedk || 

Popołudnie ciągnęło się, leniwie. Okwęt 
płynął po spokojnem, rozsłonecznionera niebie 
bez wstrząśnień. Nadszedł wieczór. Ostatni 
wieczór na pokładzie. Ale Chan był spokojny, 

wyszedł z kajuty i spotkał koło: palarni Mr. 
Taita. : : 

— Czy zechce 1 

pytał starzec. 3 

— Niestety, nie niogę, 
waya, — odrzekł. 

mi pan.towarzyszyć? — za — 

szukam Mx Kema | 

    

— Zostawiłem go w kajncie. o * 2 
— Który numer panskiej kajuty? — za- 

pytał Chińczyk. 

zaabsorbowanego czarnym krawater Ža — 
— 0, niech pan wejdzie, Mr, Chi 4 й. 

wołał, — właśnie usiłuję upiększyć swą fizje- 
gnomję! "> R 

— Tak, coraz mniej czasu pozostaje nn 
obeowanie z Miss Pamelą! — zaśmiał si 

Chan. у 422 
— Nie o to chodzi! Moją zasadą 

glądać zawsze jak można najlepiej, Może 
znaleźć ktoś, kto potrzebuje rady prawnika! 

Chan zamknął drzwi. 

— Przyszedłem na pogawędkę ńo pana, 
— rzekł, — ale pan musi mi dać słowo honor 
że zachowa naszą rozmowę dla siebie. 

— Naturalnie! — Marek byt nieco 24 

wiony, : : A R 

Chan ukląkł i wyciągnął z pod łóżka wali 
2 intrygującą go nalepką. Pokazał ją: 

wiąę. 

— Niech pan się temu przyjrzy, proszę 

  

   

  

(D. C. N.) 

  


