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AUSTRJA 
w walce zhitieryzmem 

Depesze przyniosły wiadomość o 

incydencie na austrjacko-niemieckiej 

  

granicy. Nie jest to bynajmniej przy- 

padek. Naprężone stosunki Austrji z 

Niemcami datują się 

    

nie od dnia 

wczorajszego. Austrja była ostatnio, 

i jest obecnie, najbardziej żagrożo- 

  

  
Dolfuss 

na jednem z zebrań „frontu patrjotycznego” 
Kanclerz podczas przemówienia 

tym odcinkiem frontu sąsiadów Trze 

ciej Rzeszy. Według zdania wielu po- 

lityków, wybuch kotła hillerowskie- 

go nastąpi przedewszystkiem w tym 

kierunku. Przyczem politycy ci i pu- 

blicyści są zdania. że jest to nawei 

pożądane, bowiem 

hitleryzmu na południowy zachód, w 

bezpośrednie sąsiedztwo z Włochami 

będzie końcem intymnej przyjaźm 

Hitlera z Mussolinim i spowoduje po 

wrót tego ostatniego na łono angiel 

sko-francuskiej ententy. 

Nie będziemy obecnie wdawali się 

w krytyczny rozbiór tej tezy. Ograni: 

czymy się do rozejrzenia się w poło- 

żeniu na austrjackim froncie. 

  

W odróżnieniu od innych: sąsia- 

dów Niemiec, posiada Austrja jesz- 

cze ten słaby punkt, że prócz niebez 

pieczeństwa hitleryzmu zewnętrzne- 

go, jest nieustannie pod grozą hitle- 

ryzmu od wewnątrz. Podatnem po- 

diožem tego ruchu w Austrji jest to 

samo, co i w sąsiednich Niemczech: 

zdeklasowana inteligencja. młodzież 

akademicka bez życiowych perspek- 

tyw, zdezorjentowane w chaosie kry- 

zysu mieszczaństwo. część wykolejo- 

nych bezrobotnych. 

W odróżnieniu od Niemiec. gdzie 

partje mieszczańskie, z wyjątkiem 

katolickiego centrum, faktycznie zo 

stały pożarte przez hitleryzm, w ka- 

   

tolickiej Austrji zachowała się siła 
partji 

Parija ta 

ideowego oporu w osobie 

chrześcijańsko-społecznej. 

stała się ośrodkiem. dokoła którego 

zespoliły się inne umiarkowane gru- 

py polityczne, jak Landbund (zwią- 

zek włościan) i National-Stūdische 

Front. Wszystkie te grupy utworzyły 

t. zw. front patrjotyczny. na którym 

   

opiera się właśnie kanclerz Dolfuss. 

Jednym z filarów frontu patrjo- 

tycznego jest nawpół wojskowa orga- 

nizacja Heimwehr. którą przeciwni- 

cy pogardliwie nazywają „Hahnen 

schwinzler*. Na czele tej organiza- 

cji stoi potomek sławnego obrońcy 

Wiednia od Turków Starhmberg, bę- 

dący jednocześnie 

ezącym frontu patrjotycznego. W ten 
sposób między 

wiceprzewodni- 

frontem  patrjotycz- 

nym, który popiera Dolfussa, a Heim* 

wehr'ą istnieje unja personalna. Tem 

bardziej więc rzuca się w óczy, że 

między Starhembergiem a przywód- 

cami innych politycznych ugrupo- 
wań, wchodzących w skład frontu 

patrjotycznego, przez cały czas wyni- 

kają ostre konflikty. 

Starhemberg ostro występuje 

przez cały czas pod adresem leade- 
rów „związku włościan" i „narodo- 
wo-slanowego frontu“, przyczem do- 

szło nawet do tego, że jeden z wo- 

przesunięcie sic 

dzów tej grupy (Landbundu), b. wi- 

    

cekanclerz Schumy podał Starhem- 

berga do sądu za obrazę. Niemniej 

charakterystyczne, że pod adresem 

przywódcy narodowo-stanowego fron 

lu. b. wicekanclerza Winklera. poz- 

wolił sobie Starhemberg powiedzieć 

na jednym z mityngów: ..Człowiek 

porządny nie zawiera z Winklerem 

porozumień!*.. Jak dla parlnerów w 
nieco koalicji są to stosuneczki... 

dziwne. 

Że nie są to jednak porachunki oso- 

biste przywódców, widać chociażby 7 

tego, że rząd Dolfussa systematycznie 

zabrania zebrań narodowo-slanowego 

frontu, chociaż ta grupa jest repre 

zentowana w rządzie, W ten sposób 
  

mamy tu dosyć rzadki wypadek ist- 

nienia nawpół legalnej partji prorzą- 

dowej!.. 

Obserwatorowi ze strony trudno 

jest uchwycić istotę rozdźwięków po 

między austrjackiemi partjami pro 

rządowemi. Sądząc jednakże z tego. 

że Starhemberg loczy zdecydowaną 

kampanję w kierunku eliminacji re 

sztek liberalizmu w istnieją 

  

ym ustro 

ju państwowym. można wnioskować, 

że zasadnicze rozdźwięki, o ile istnie 

  

  

  

ją. odnoszą się właśnie do tego punk 

lu. 

Rząd Dolfussa stacza wałkę na 

dwa tronty. Z jednej strony przeciw- 

ko hitleryzmowi, z drugiej — prze- 

ciwko marksizmowi. Wieekanclerz 

Fey nie pominął przytem okazji do 

podkreślenia, że walka przeciwko hi- 

tleryzmowi jest dla niego walką na- 

rzuconą, podyktowaną przez instynkt 

samozachowawczy, marksizm uwa- 

ża natomiast za swego wroga natu 

ralnego. Pomimo to partja socjal-de 

mokratyczna jest dotąd legalną, cho- 

ciaż działalność jej jest mocno ogra 

niczona, wówczas, gdy partja hitle- 

rowska jest zakazana *). Tłumaczy 

się to, oczywiście. charakterem tak- 

tyki obu partyj. 5 

   

Socjal-demokratyczna partja pod 

  

  
Starhemberg. przywódca Heimwehry. 

czas ostatnich wyborów do fabrycz: 

nych komitetów w Austrji odniosła 

walne zwycięstwo. Zdobyła prawie 

909/0 przy przeciętnym 

udziale 75% wyboreów. Chrześci 

jańskie związki zawodowe, należące 

do frontu patrjotycznego, nietyłko nie 

zwiększyły swoich wpływów, lecz 

reg mandatów. Ro- 

botniey Austrji znajdują się więc, jak 
widać, w chwili obecnej w ogromnej 

większości pod sztandarami mark: 

sizmu. Ale inną bronią prócz kartki 

wyborczej  socjal-demokracja wido- 

cznie nie dysponuje i dysponować nie 

pragnie, a przykład Niemiec zobra 

zował bardzo plastycznie, że granai 

ręczny bije kartkę wyborczą... 

mandatów 

  

utraciły nawet sze 

  

Innemi środkami walki rozporzą 

dza partja hitlerowska. Nie bywa, 

dosłownie. dnia, by w Austrji nie o- 
dezwały się rewolwery, nie  gasła 

elektryczność, dzięki zerwanym prze 

Hitler chciałby porozumienia z Francją, 
ale czy Francia mogłaby? 

LONDYN, (Pat). Według .,Daiły 
Telegraph", Hitler w rozmowie z am 
basadorem Franęcois-Poncetem wy 
sunąć miał następujace żądania: 

  

1) powiększenie stanu liczebnego 
Reichswehry do 300.000 ludzi, 2) ze 
zwolenie na wyposażenie Reichswe- 
hry we wszystkie te typy broni, które 
dozwolone są armjom innych państw 
3) zniesienie samolotėw bomhowyeh 
i zezwolenie Niemeom na posiadanie 
samolotów wywiadowczych. Niemcy 
gotowe byłyby przyjąć jakiś nieokreś 
lony rodzaj kontroli zbrojeń. Kane- 

      

końcu zwrotu 
ary niezwłoce- 

lerz domagał się w 
Niemeóm zagłębia Sa 
nie bez plebiscytu. 

   

Dałej dziennik stwierdza, że zda- 
niem francuskich kół miarodajnyc::, 
uzyskanie porozumienia z Hitlerem 
będzie bardzo trudne. Również inne 
dzienniki angielskie wspominają 0 
żądaniu Hitlera natychmiastowego 

zwrołu zagłębia Saary i twierdzą, że 
rząd francuski nie zgodzi się na za- 
dośćuęzynienie temu żądaniu. uwa: 
żając, że plebiscyt odbyć się musi i +» 
decyzja co do przyszłości zagłębia le 

    

  

  

Wniosek o anulowanie wyborów w Hiszpanji 
Rewelacje o planach monarchistów. 

PARYŻ, (Pat). Z Madrytu dono- 
szą: Dziennik „El Socialista* ogł:- 

sza rewelacje na temat projekiowane 
go przez monarchistów. zamachu sta 
nu na urządzenia republikańskie w 
Hiszpanji. Plan polegal na tem, aby 
wpierw w opinji šwiata zdyskredyto- 
wać republikę, aby wybory obecne 
przedstawić jako wyraz spontaniez- 
nego zwrotu opinji na prawo, wresz- 
cie, wykorzystywując konjunkturę. 
ująć w swe ręce podsekretarjaty sia- 
nu w ministerstwach wojny i spraw 
zagranicznych i po odpowiedniem 

T + 

przygotowaniu zażądać pełni władzy 
Pismo socjalistyczne twierdzi, że zwy 
cięstwo wyhorcze prawiea zawdzię 
cza pieniądzom, które przypłynęły de 
znanych monarchistów i temu, że w 
walkąch wyborczych prawica posłu- 
giwała się przekupstwem. : 

Tenže dziennik dowiaduje się, że 
na dzisiejszem posiedzenia hiszpań- 
skiej rady ministrów minister spra- 
wiedliweści Kotelin wystąpił z wnio- 
skiem 6 anulowanie wyborów z dn. 
18 bm. jako „nie odpowiadających 

istotnej woli ludności*. 

   

    

z ODYŃCÓW 

HANNA LENARTOWICZOWA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona S.5. Sakramentami zasnęła w Panu 
dnia 28 listopada 1933 r w wieku lat 26. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Subocz Nr. 9 — 3, do kościoła 
św. Jana odbyła się dnia 29 listopada o godz 4-ej po poł. 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele św. Jana dn, 30 listo- 
pada o godz. 8 rano. 

Złożenie zwłok do grobów rodzinnych w maj. Komelany pow. oszmiańskiego 
nastąpi dnia | grudnia, po nabożeństwie w kościele parafjałnym w Borunach. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Koledzy męża. 

DER || PW 
z KORWIN - PAWŁOWSKICH 

EUGENJA ADRYJANNA PIETKIEWICZOWA 
ziemianka powiatu wilejskiego, Prezeska Rądy Nadzorczej Spółdzielni 
Mieczarskiej | Kasy Stefczyka, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi; 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 28 listopada 1933 r. w wieku lat 60. 
Eksportacja zwłok z majątku Muła do kościoła paraljalnego w Wojstomiu 

odbędzie się dnia 30 b. m. o godz. l4-ej. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dnia 1 grud- 

nia b.r. o godz. 10-ej, poczem zwłoki zostaną złożone na miejscowym cmentarzu. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

  

wodom. nie wybuchały bomby łza: 

wiące, nie były demaskowane konspi 

racyjne jaczejki partji hitlerowskiej 

Oto bilans jednego dnia: 1) W 

miejscowości St. Peter-Freienstein w 

czasie uroczystości założenia miejs- 

cowej grupy Heimwemry do lokalu 

została rzucona bomba  łzawiąca 

Uczestnicy uroczystości zmuszeni by- 

li pośpiesznie opuścić lokal. 2) W 
miejscowości Krems w lokalu bro- 

waru żandarmerja wykryła podczas 

rewizji na strychu 8 karabinów, mun 

dury i ulotki hitlerowskie. 3) W 

Irsbrueku policja ujawniła, że miej- 

seowa organizacja „Tiroler Flieget 

verband*, posiadająca szkołę lotni 

czą, w gruncie rzeczy jest zakonspi- 

rowaną hitlerowską organizacją bo 

jową. 

Ten krótki bilans jednego dnia 

daje wyobrażenie o kreciej robocie 

Córki, Zięć, Rodzina. 

hitleroweów w Austrji. Należy pa 

miętać przytem, że policja wykrywa. 

eczywiście bynajmniej nie wszyst 

kie zakonspirowane hitierowskie gru 

PY. 

Prócz policyjnych 

dają pojęcie o działalności hitlerow 

skich szturmowców w Austrji — pro- 

Szczególnie miasto 

sprawozdań 

cesy  sądowć. 

Krems w Dolnej Austrji stale 

ruje pod tym względem w kronikach 

sądowych. Tam hitlerowcy potraf: 

I; nawet wykraść z wojskowych skła- 

dów 6 pułku piechoty ręczne grana- 

ty. 

figu- 

Zamachy na kanclerza Dolfussa i 

na tyrolskiego prezydenta d-ra Stei 

dle zwróciły siebie óczywiście 

szczególną uwagę. Jeżeli w sprawie 

zamachu na Dolfussa kontakt tero 

rysty Dertiła z partją hitlerowską, 
ostatecznie nie został wyjaśniony, to 

na 

Dalsze echa incydentu na granicy austejacko-niem. 
‚ Wyrazy ubolewania. 

WIEDEŃ. (Pat). Urzędowa agencja austr 
jacka donosi z Berlina: Poseł austrjacki zja 
wi! się wczoraj z polecenia swego rządu u 
ministra spraw zagranicznych Neuratha, któ 

remu, niezależnie od wyników dochodzeń w 
sprawie zajścia na Eggenalte 23 listopada i 
niezależnie od kwestji winy, wyraził pod 

adresem. rządu Rzeszy Niemieckiej szezere 
ubolewanie rządu austrjackiego z powodu 
zastrzelenia członka Reichswehry niemiec- 
kiej przez organa austrjackie, pełniące służ 
bę bezpieczeństwa. Minister Neurath przy- 
jał oświadezenie to z podziękowaniem da 
wiadomości. 

WIEDEŃ. (Pat). „Neue Freie Presse* do 

nosi, že komisja austrjacka przeprowadziln 
wspólnie z komisją niemiecką dochodzenia 
w sprawie zastrzelenia żołnierza Reichsweh 
ry nad granicą austrjacką pod Kitzbuechel i 

ustaliła, że śłady krwi znajdują się na tery- 
torjum niemieekiem, w pewnej odległości od 
graniey. Komisja wnosi z tego. że żołnierz 
Reichswehry znajdował się w chw 
nia postrzału na terytorjam niemiec 

          

žy raczej w Genewie. niż w Paryż '. 
Prasa angielska wspomina łakże o 
wyznaczeniu Herriota do prowadze- 
nia rozmów bezpośrednich z Niern- 
cami. 

  

  

Francois Ропсе!, ambasador Francji w 

Berlinie, który przeprowadził ż Hitlerem 
rozmowę. 

Zwłoki Ś. p. por. Mączki 
w stolicy. 

WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj przybył wa: 
gon ze zwłokami Ś. p. por. Józefa Mączki. 
Na dworcu Wschodnim oczekiwali: rodzina 
ś. p. por. Mączki, komerdamt Garnizonu ppłk 
Szajewski, delegacje kół pułków legjono- 
wych z gen. Kołłątaj-Srzednickim na czele, 
gen. Roman Górecki, ppłk. dypł. Mniszek, 
poczty sztandarowe, organizacje b. wojsko- 
wych oraz towarzysze broni z 2 p. uł. legjo: 

nów polskich i in. В 
Honory wojskowe prochom śp. por. Mą* 

czki oddała przybyła na dworzec kompanja 
36 p. ze sztandarem i orkiestrą, imieniem. ko 
mitetu sprowadzenia zwłok przemawiał ppłk 
Mniszek, oddając hołd pamięci * zmarłego 
Trumna ze zwłokami śp. por. Mączki została 
przewieziona do kościoła garnizonowego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

  

WARSZAWA, (Pat). Londyn 29,33 — 
29,47 — 29,19. Nowy York kabel 569 

Dołar w obrotach prywatnych 5,2). 
Rubel złoty 4.69 i pół. 

  

RĘCE ZANIEDBANE 
zniszczone doprowadza do należyte- 
go stanu. Zapobiega odmroženiom 

KREM PRAŁATÓW — PERFECTION 

W Rzymie powstają coraz nowe 
projekty. 

Mussolini z ambasadorem W. Brytanji rezstrząsają 
zagadnienie Niemiec. 

PARYŻ, (Pat). Wczoraj ambasa- 
dor Wielkiej Brytanji w Rzymie Dru 
mmond przyjęty był przez Mussoli- 
niego. O. rozmowie tej dzisiejsza pra- 
sa paryska zamieszcza depeszę z Rzy 
mu, podkreślającą, że w czasie tej ro 
zmowy poruszone były przedewszy- 
stkiem sprawy następujące: 

1) konieczność złożenia przez 
rząd niemiecki propozycyj, któreby 
wyraziły obecne stanowisko Niemiec 
w sprawie rozhrojenia, 2) możliwość 
natychmiastowego zwołania konfe- 
rencji sygnatarjnszy paktu 4-ch w 
wypadku, gdyby propozycje niemiee- 
kie pozostawały w ramach rozbroje- 
nia, 3) zbadanie sytuacji, jaka wyt- 

worzyłaby się w razie, gdyby Niemey 
oprócz rozirojenia poruszyły i inne 
jeszcze problemy. 

Przewiduja. że Mussolini odbę- 
dzie podobna rozmowę z ambasado* 
rami Francji i Niemiec. Pewne koła 
polityczne twierdzą, że istnieje za- 
miar rozszerzenia paktu 3-ch przeź 
wciągnięcie do niego również Rosji, 
a może Stanów i Japonji. W razie ut- 
worzenia tego bloku 5 państw euro- 
pejskich jednem z głównych jego za- 
dań byłoby po uregulowaniu proble- 
mu rozbrojeniowego  przeprowadze- 
nie radykalnej reorganizacji Ligi Na- 
rodów. B . 

Jeżeli... 
LONDYN, (Pat). Dzienniki angiel 

skie donoszą dziś o zamiarze rządu 
brytyjskiego przystąpienia do niez- 
włocznego wzmocnienia obrony na- 

przy zamachu na d-ra Steidłe nietyl- 

ko ustalono związek z partją, ale te- 

rorysta okazał się ponadto berlińczy- 

kiem, który specjalnie poto przyje- 

chał do Austrji, posługując się przy 

tem sfałszowanym paszportem. wy 

danym przez monachijską policję! 

Według pewnych (niesprawdzonych) 

wersyj, ten Werner von Alvensleben 

jest wogóle współpracownikiem pru- 

skiej Gestapo (tajnej policji). - Alvens 

leben nawet nie negował, że działał 

zaskutek polecen ósób trzecich, ale, 

odmówił ich wiście. wydania, 

  

jak i wskazania zródeł obfitego zao- 

patrzenia się w pieniądze. 

Alvensleben — jest to dosyć zna 

ne pruskie arystokratyczne nazwisko 

Posiadacze jego byli często reprezen- 

towani w pruskim oficerskim korpu- 

sie. Ten potomek pruskiej arystokra- 

cji przybywa do Austrji, organizuje 

z austrjackich współwyznaweów gru- 

pę terorystyczną i na jej czele doko- 

nywa zamachu na wysokiego austr- 

jackiego urzędnika. Mało tego. Ten 

aktywista poluje jeszcze na austrjae 

kiego wicekancierza Fey'a, śledzi go 

w wiedeńskiej cukierni Sacher, w noc 

nym lokalu „Moulin Rouge“... Ale 

przed tem, zanim przechodzi do ak- 

cji, trafia w ręce sprawiedliwości. 

    

Czytając o przygodach pana von 

Alvensłebena w Austrji. o šledzeniach 

o birbantkach w drogich lokalach, o 

polowaniu na ludzi, mimowoli nasu- 

wa się na myśl Sawinkow. jak go 

powietrznej Wiełkiej Brytanji. jeżeli 
konferencja rozbrojeniowa wykaże 
definitywnie, że rozbrojenie jest nie- 
aktualne. 

  

przedstawił Roman Huł w. powieści 

„General Bo“. Sąd skazał tego tero- 

rystę na 3 lata ciężkiego więzienia. 

"Niektóre wiedeńskie pisma wyraziły 

ubołewanie, że nie zostały do niego 

zastosowane najnowsze przepisy © 

karze śmierci. 

Ten Alvensleben, który przyje 

chał z Berlina poto, by strzełać do 

austrjackich działaczy państwowych 

   

— to krew z krwi i kość z kości tych 

pruskich oficerów. którzy wykoń: 

czyli Erzberger'a. Rathenau i innych 

działaczy republika*skich Niemiec. 

Typowy przedstawiciel tej kasty, któ- 

ra nie mogła pogodzić się z myślą, że 

   

dzili Niemcami sekretarze związ- 

ków obecnie, 

bronzowo. znowu 

wzięła ster rządów w swoje ręce. 

  

zawodowych i która 

umundurowana 

Jak widać ze sprawy Alvenslebe- 

Berlin w swojej .„połemice* z 

Wiedniem nie ogranicza się do mów 

radjowych, używa i bardziej 

„przekonywujących* argumentów... 

Jest to szczególnie pikantne, jeżeli ze- 

stawić z pokojowemi enuncjacjami 

odpowiedzialnych czynników współ- 

czesnych Niemiec. 

na. 

ale 

Obserwator. 

*) W! związku z tem warto zanotować, 

że w szeregach hitlerowskiej partji w Aust 

stnieje także prąd bardziej umiarkowany 

ążący do tego, by kosztem wyrzeczenia się 

terroru uzyskać legalności 

partji. 

    

   
przywrócenie
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„CZARNA KAWA" 
2-30 grudnia r.b..w Kasynie Garnizonowem (Mickiewicza 13), a zarazem ostatnia atrakcja przed zbliżającym się adwentem. Ceny biletów niebywale niskie — 3 zł. i 2 zł. dia akadamików (studenci U. $. B., 

aplikanci, słuchacze S. N. P. i I. N. H. G.). Obowiązuje strój wizytowy. 

  

Nowy, żywy pomnik. 
Otwarcie Domu Dziecka im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 
Niedaleko końca Antokolskiej, 0- 

podal drogi, pod zalesionemi wzgó- 
rzami, rozłożył się okazały, biały 
gmach  wiełkiemi skrzydłami, o 
wspaniałych szerokich oknach, aby 
zwrócony ku południowi brał pełną 
piersią światło i ciepło słoneczne dla 
swoich małych mieszkańców. 

Mali mieszkańcy wielkiego, jas- 
nego domu, sieroty po zasłużonych 
we wszelkim wysiłku dla niepodleg: 
łości Ojczyzny. oraz pracownikach 
samorządowych, znajdą tu niezawo- 
dne schronisko, opiekę i spokój na 
cały okres dzieciństwa. By tem szezę- 
śliwiej rosły i rozwijały się, dano im 
protektorat - wysoki, potężne imię 
Wodza Narodu. jako patronat najle 
pszy. Wiedziano. że pod takiemi au 
spicjami — Jego dobroci i mądrośc', 
musi być zawsze im dobrze. 

  

s Wczoraj ten sierociniec otwarto. 
Najpierw sam arcybiskup w czerwie 
ni, pokropił piękne, rozległe sale, 
zmówił modlitwę, pobłogosławił i ży 
czył małym mieszkańcom, aby im za- 
wsze było tak jasno i tak słonecznie 
jak w tym dniu właśnie, gdy słońce 
przez wielkie okna szczodrze wlewa- 
ło swe blaski. 

Przemówił zaraz p. poseł i prezes 
Zarządu Związku Międzykomunalne 
go dla budowy i prowadzenia zakła 
dów opieki społecznej woj. wileńskie 
go, Wędziagolski. Zdał sprawę z wy- 
konanej przy budowie sierocińca pra 
«y, wymienił liczby i daty, wreszcie 
zakończył: 

„Mogę zapewnić w imieniu Zarzą 
du Związku, Dostojnych Szanownych 
Państwa. że troską moją i Zarządu, 
było i będzie, do końca czasu nasze- 
go urzędowania, czuwanie nad tem, 
aby funkcjonowanie tej nowopowsta 
łej instytucji, było w zgodzie z myślą 
przewodnią jej założycieli, a nade 
wszystko, aby praca opiekuńcza i 
wychowawcza sierocińca, jako wspól 
nego wysiłku Rządu i Społeczeństwa, 
była ożywiona ideją jego Wielkiego 
Protektora. Marszałka Józefa Piłsuds 
kiego”. Poczem poprosił n. Ministra 
Opieki Społecznej dr. Hubickiego o 
dokonanie otwarcia sierocińca. 

Pan Minister przemówił krótko: 

„Fakt zaszczycenia przez p. Mar- 
szałka nowego zakładu wysokim Je- 
go protektoratem — rzekł — tem wię 
kszą nakłada na kierowników i wy- 
chowawców młodzieży odpowiedzial 
ność oraz obowiązek wychowania 
dziatwy w duchu miłości Ojczyzny i 
naśladowania przykładu Wodza Na- 
rodu. Zakończył podziękowaniem 
organizatorom budowy „Domu Dzie- 
cka im. Marsz. Piłsudskiego*. Ten ofi 
cjalna część uroczystości została za 
kańczona i rozpoczęło się zwiedzanie 
gmachu. Ten jest nad podziw piękny 
„Cztery wielkie sypialnie, po dwie na 
piątrze, na skrzydłach gmachu po na 
„rożnikach rozlokowane. Światła i 
słońca — jak to już pisaliśmy wyżej 
Porządek. celowość, praktyczno 
ład — niezwyczajny. Higjena najno- 
wocześniejsze i wszystko zmierzają- 
ce ku temu, aby tej drobnej wiekiem 
i wzrostem gromadce, zapewnić ma- 
ximum zdrowia i wpoić najlepsze za 
sady sposobu bycia jednostki cywili- 
zowanej. 

W centralnej części gmachu, w 
pokoju przyjęć, ma stanąć popiersie 
protektora domu. Tymczasem je (b. 
piękne proj. art.-rzeźb. Mateli) usta- 
wiono wśród zieleni i kwiatów, w je- 

   
  

dnej z sal sypialnych, chwilowo zmie 
nionej na „recepcyjną“, gdzie odby- 
wała się uroczystość otwarcia Domu. 
«o do dekoracyj, to wszędzie są sa 
modziały wileńskie. Przy sali przy- 
jęć — piękne witraże według projek - 
tu p. Lidji Szole. 

Zakładowi przewodzi p. Sarnecka 
zasłużona działaczka niepodległoście 
wa w organizacjach legjonowych cza 
su wojny i uzdolniona, energiczna o: 
ganizatorka. Że musi mieć przytem i 
uzdolnienia pedagogiczne, to widać z 
tego jak dzieci garną się z ufnością 
do „Pani*. Do pomocy w opiece nad 
dziećmi ma dwie pp. wychowawczy- 
nie (jest to trochę mało na 140 dzie- 
ci), do administracji — gospodynię i 
niższy personel służbowy. 

Otyli żyją krócej... 
Ich serca, obłożone walłtą tłuszczu, praen- 

ja z wysiłkiem, wyczerpują się i odmawiają 
posłuszeństwa wcześniej. 

Otyłość spowodowana jest złą przemianą 
materji oraz zaburzeniem czynności gruczo- 
łów dokrewnych. 

Tylko zioła Magistra Wolskiego „Degro 
sa“ zawierają jod organiczny w postaci :G- 
śliny morskiej Yahanga, który wprowadzony 
do organizmu, pobudza gruczoł tarczowy do 
należytej pracy, powodując szybkie spalane 
madmiernego tłuszczu. Są one skutecznym 

środkiem przeciwko otyłości i nie wymagają 

specjałnej djety. 
Zioła ze znak. ochr. „DEGROSA* 

Do nabycia w aptekach, drogerjach, skła 
dach aptecznych lub w wytwórni: Magister 
Wolski. Warszawa, Złota 14. 

Objaśniające broszury wysyłamy bezpłat 
nie. 

Jeśli chodzi o pochodzenie dzieci. 
te prawie wyłącznie. reprezentowane 
są wśród nich sfery robotnicze. 

Próśb, potrzeb tego Domu Dziec- 
ka, pierwsza jest prośba o jakieś 
przedmioty do gier, czy zabawki. Ró- 
żne ping-pongi, kółka, warcaby, pil- 
ki, wózki i t. p. Dzieci nie z tego nie 
mają i niektóre nudzą się trochę. Kto 
ma, a dużo jest dzieci, u których po 
domach poniewieraja się, dawno już 
niepotrzebne, przedmioty tego rodza - 
ju — niech jaknajprędzej złoży w 
Wydziale Opieki Społecznej Woje- 
wództwa czy Magistratu. dla Domu 
Dziecka im. Marszałka, a czeka go 
gięboka wdzieczność spragnionych 
tych drobiazgów. sierotek. To jedno, 
czego im w tym Domu brak jeszcze. 
rzecz prosta oprócz rodziców . 

Wszyscy obecni na uroczystości 
wpisali się do księgi pamiątkowej Do 
mu. Zaczął p. min. Hubicki z arcybi- 
skupem Iałbrzykowskim. Dalej p. 
wojewoda Jaszczołt, rektor Stanie- 
wicz, sen. Abramowicz, gen. Skwa:- 
czyński, prezydent Maleszewski, wi- 
cewojewoda Jankowski, kurator Sze- 

lągowski. wiceprezes Banku Polskic- 
go Jan Piłsudski, prezes Ratyński. 
hachan Szapszał, pos. Brokowski, 
pos. Gettel z Warszawy, pos. Dobosz 
sen. Rdułtowski, dyr. Biernacki. dyr. 
Szwykowski i liczni inni. około 100 
osób. Uroczystość trwała około godzi 
ny. 

Należy dodać, że nadeszło sporo 
depesz z życzeniami, z depeszami p. 
marszałka Senatu Raczkiewicza, i mi 
nistra Spr. Wewn. p. Pierackiego, na 
czele. 

  

Z pobytu w Wilnie 
min. Hubickiego. 

Pan minister opieki społecznej 
Hubicki podczas swego dzisiejszego 
pobytu w Wilnie udał się w towarzy- 
stwie radcy Wiktora Piotrowicza do 
Bazyliki Wileńskiej i oprowadzany 
tam przez ks. kanonika Cichońskiego 
i inż. Jurewicza zwiedzał stan robót 
przy remoncie Świątyni; następnie 
zwiedził wystawę klejnotów królew- 
skich i mauzoleum z grobami królew 
skiemi. Wreszcie p. minister udał się 
na grób ks. biskupa Bandurskiego. 

Następnie p. minister zwiedził 
dom i bursę Zw. Osadników przy ul 
Zygmuntowskiej, gdzie towarzyszył 
p. ministrowi poseł Kamiński. 

Wieczorem p. minister odjechał 
zpowrotem. 

Poświęcenie bursy dla uczni 
szkół zawodowych. 

We środę dnia 29 bm. w południe odbyło 
się poświęcenie Bursy dla Uczniów Szkół Za 
wodowych i Rzemieślniczych, zorganizowa 
nej przez Zrzeszenie Grodzko-Powiatowe Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie. Bursa 
urządzona została w budynku przy ul. SS 
Miłosierdzia Nr. 20, w którym ongiś mieścił 
się szpital dziecinny. 

Poświęcenia dokonał proboszcz parafji 
kościoła św. Piotra i Pawła ks. Zawadzki, w 
obecności p. ministra opieki społecznej Hu. 
bickiego, p. wojewody wileńskiego Jaszczoł. 
la, posła sejmowego Kamińskiego, pp. staro- 
stów Kowalskiego, Tramecourta i Mydłrza a 
raz pań ze Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
biet. 

Imieniem wiązku przemawiała inicjator- 
ka Bursy, wielce zasłużona około jej powsta 
nia, p. dr. Z. Wasilewska-Swidowa, dzięka 
jąc p. ministrowi za wydamą subwencję, u. 
dzieloną przez rząd i prosząc go o otwarci 
zakładu. Pan minister Hubicki w krótkiem 
przemówieniu podkreślił doniosłość zadań. 
jakie mają do spełnienia w Polsce tego ro- 
dzaju zakłady, przeznaczone dla młodzieży 
od 14-go roku życia do wieku poborowego i 
złożył instytucji życzenia jak na nomyślniej 
szego rozwoju. Bursa daje pomieszczenie 60 
uczniom szkół zawodowych i  rzemieślni- 
czych. 

    

Proces o podpalenie Reichstagu. 

„Bracia z pod tymczasowego znaku swastyki*, 
BERLIN. (Pat). Dziś w dalszym 

iagu przesluchiwano świadków policyjnych. 
Świadek komisarz policji Brossig z Diissel- 
dorfu charakteryzuje na wstepie zbrojne rze 
komo przygotowania komunistów, mówi o 
licznych konfiskatach materjałów wybucho- 
wych, o znalezieniu różnych trujących pły- 
nów, przeznaczonych dla kuchni hitlerow- 
skich i t. d. 

Osk. DYMITROW: Świadek mówił wezo- 
raj o znalezieniu u komunistów różnych pla 
nów sytuacyjnych, dotyczących gmachów pu 

blicznych, koszar policyjnych i t. d. Pyiani 
się, u którego komunisty, z podaniem naz- 
wiska, materjał został skonfiskowany. 

Świadek BROSSIG: W; Diisseldorfie, na 
ulicy Fridrichstrasse w mieszkaniu jednego z 
komunistów skonfiskowano materjały, ohej- 
mujące m. in. mapy niemieckiego sztabu ge- 
neralnego, na których oznaczone były waż- 
niejsze zakłady przemysłowe, koszary woj- 
skowe i policyjne. 

Osk. DYMITROW: Jeżeli płany takie ista 
tnie znaleziono, to stwierdzam, że służyły 
one -do rozwinięcia akcji organizacyjnej 
wśród rohotników. Komisarz Brossig mówił 
również o akcji, zmierzającej do otrucia 15 
tysięcy hitlerowców. Domagam się stanow. 
czo zbadania odnośnych aktów policyjnych 
i wydania przez trybunał objektywnej opinii. 
Jest wprost wykluczone, żeby komuniści do 
puścić się mieli takiej zbrodni na własnych 
braciach z pod tymczasowego znaku swasty 
ki. Dla każdego zdrowo myślącego eztowie. 
ka brzmi to jako absurd. 

Dymitrow wygłasza szereg obraźliwych 
uwag o fantastycznych wprost pomysłach po 
lieji. Ostre wystąpienia Dymitrowa, przepla 
łane wyzwiskami, tłumi przewodniczący od 
bierając mu głos. 

Po chwiłowem uspokojęniu się Dymii. 
row znów prosi o głos i zadaje świadkom 
szereg drastycznych pytań, wprowadzając 
ieh w kłopot. 

DYMITROW: Liczni świadkowie, szcze- 

    

      

gólnie posłowie narodowo-socjalistyczni za-- 
znaczyli, że przed pożarem, 26 i 27 lutego 
sytuacja polityczna w Niemczech była silnie 
naprężona. Pytam sie wszystkich tu obec- 
nych wyższych urzedników policji ktyminal 
nej jaką była sytuacja polityczna w ich 
obwodach i w jakim kierunku naprężenie 
to ujawniało się w stosunkach hitleroweów, 
z organizacjami ojezyźnianemi względnie z 
komunistami. 

PRZEWODNICZĄCY uchyla to pytanie. 
Osk. DYMITROW: Jeżeli niebezpieczeń- 

stwo przewrotu komunistycznego było istot 
ne, w takim razie, jakie konkretne zarządze- 
nia wydały władze w zakresie stłumienia 
powsiania? 

PRZEWODNICZĄCY nie dopuszcza do 
odpowiedzi na to pytanie. 

QOsk. DYMITROW: Kiedy i którego dnia 
po pożarze wydano rozkaz masowych aresz 
towań komunistów i komu połecono wyko 
nanie zarządzenia, policji, ezy żołnierzom 
Hitlera. Żądam podania również dokładnej 

as > 
RZEWODNICZĄCY uchyla to pytanie. 

DYMITROW: Nie ulega athhiwodki: że 
aresztowania dokonane przez członków S. 
А. prowokowały ludność robotniczą i stano- 

wiły bezpośrednią przyczynę reakcji. Proszę 
i tę okoliczność szczegółowo wyjaśnić. 

PRZEWODNICZĄCY: Trybunał poweźmie 
w tej sprawie osobną uchwałę. 

Osk. DYMITROW: Według zeznań prezy- 
denta policji Heldorfa, aresztowań komuani- 
stów dokonano jedynie dlatego, że w Niem 
czech uważało się ich za marksistowskich 
zbrodniarzy. Istnieje więc pytanie jakie in 
ne powody odgrywały tu zasadnicza rolę. PRZEWODNICZĄCY i to pytanie odrzu- 
ca. 

Osk. DYMITROW: Wyjaśnijcie panowie 
istotną prawdę, a mianowicie, że dopiero po 
żar Reichstagu dał Hitlerowi podstawę do 
stworzenia narodowo - socjalistycznego pań- 
stwa. Mówię to dlatego, że wszystkie dotyeh 
czasowe wasze posunięcia partyjne wyraźnie na to wskazują. 12 

Po krótkiej naradzie trybunał odrzuca 
wszystkie pytania Dymitrowa, jako nie nale 
żące do przedmiotu, dopuszcza jedynie do 
odpowiedzi na ostatnie, a mianowicie, jakie 
istotne powody wpłynęły na zarządzenie ma 
sowego aresztowania komunistów. 

Nastąpiło przesłuchanie na tę okoliez- 

ność kilku świadków policyjnych, którzy pos 
krešlają, że wyłącznymi  prowokatorawmi 

zajść byli komuniśei i, że jedynym celem 
aresztowań dokonanych przeważnie po dniu 
27 lutego było położenie kresu ewentualnej 
możliwości prowokacji i zbrojnego powsta- 
nia. 

Fakt ten daje osk. TORGLEROWI pe 
wód do zakwestjonowania prawdziwości zez 
nań świadków, w szezegółności zeznań rad 
cy kryminalnego Hellera. Osk. Torgier po- 
wiada: Świadek myli się w swych twierdze- 
niach i daje trybunałowi zupełnie fałszywy 
obraz Od lipca 1932 r. na posiedzeniach 
Landtagu pruskiego b. minister Seweting i 
prezydent policji herlińskiej Grzesińsky, a 
więc bezpośredni przełożeni świadka Hel- 
lera kiłkakrotnie referowali © zamachu i 
wystąpieniach hitleroweów. Czy świadek, któ 
ry wówczas pełnił te same funkcje, przypo: 
mina sobie te wydarzenia. 

HELLER, jak było do przewidzenia, prze 

PRZEWODNICZĄCY: Osk. Torgter wi- 
nien złożyć nam dowody. 

TORGLER powołuje się na słenogramy 
Landtagu pruskiego, a następnie dodaje: 
„Dawniej świadek był zapewne innego zda- 
nia”, 

-._ Uwaga ta wywołuje szezególne oburzenie 
wśród członków trybunału, którzy udziela 
ja Torglerowi surowej nagany. 

Osk. DYMITROW: w uniesieniu woła: 
Stwierdzam na podstawie zeznań Świadków, 
że czynniki rządowe przed dniem 27 lutegn 
1933 roku nie wydały żadnego zarządzenia, 
w. którem byłaby mowa, że dnia 27 lutego o 
godzinie tej, a tej, komuniści planują zbsoj 
ny przewrót i, że należy przygotować odpo 
wiednio zorganizowaną kontrakcję. Żądam 
kategorycznie przedłożenia takich dowofłów. 
których panowie nie macie. Oskarżenie nie- 
mieckiej partji komunistycznej w sprawie 
zbrodni podpałenia Reichstagu uważam za 
bezpodstawne. W Altonie np., jak stwierdził 
jeden z świadków aresztowano komunistów 
dopiero 4 marca. Panowie ciągle mówicie p 
przewrocie, dlaczego nie aresztowano komu 
nistów przed 27 lutego 1933 r. 

TARGLER JEST OBURZONY. 
Ta część rozprawy obfituje w najbardziej 

dramatyczne momenty. Dymitrow współ 
z Torglerem rzucają na szalę cały za 
krasomówstwa politycznego, dyskredytu 
raz po raz wyreżyserowane zeznania świad 
ków policyjnych. 

Przewodniczący kilkakrotnie przerywa 9- 
bu oskarżonym i upomina ich. Oskarżeni jed 
nak ze starć tych wychodzą zwycięsko. - 

   

   

  

  

Reichstag zbierze się 12 grudnia. 
BERLIN, (Pat). Biuro Wolffa do- 

nosi urzędowo, że przewodniczący 
Reichstagu minister Reszy Goering 
zwołał w myśl art. 23 i 27 konstytu- 

cji Rzeszy, posiedzenie Reichstagu 
na wtorek dnia 12 grudnia 1933 roku 
o godzinie 3-ej po południu. 

Fantastyczny projekt wzlotu na 40 km. 
PARYŻ. (Pat). Paryskie wydanie „Daily 

Mail* donosi, że młody Amerykanin Ridge 
ma zamiar dokonać lotu do górnych warstw 
stratostery na wysokość 40 km. Aeronauta 
amerykański dokona lotu w Angłji. Ridge 
skonstruował specjalną gondoię, dostosowa 
ną do tego celu. W lahoratorjum dokonał on 

prób wytrwałości na ciśnienie, jakie spoty 
ka się na wysokości 27 km. Doświadczenia 
z gondolą pozwalają na przeprowadzenie 
odpowiednich studjów przy pomocy зрее- 

jalnych aparatów, które będą mogły uzyskać 
bezpośredni kontakt z powietrzem. 

Ręka w rękę z komunistami, 
Niepokojące objawy na uniwersytecie warszawskim 

I lwowskim. 
Ledwie tylko ukazała się wiadomość 5 

zarządzonem przez ministra Jędrzejewicza 
otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego, mło 
dzież wszechpolska zaczęła  kolportowanie 
na większą skalę ułotek, nawołujących do 
usunięcia członków Legjonu Młodych z ży 
cia uniwersyteckiego i w niedopuszczalnych 
słowach wyrażających się o członkach rza- 
du i ich stosunku do organizacyj akademie- 
kich. k 

Ułotka ta nie jest niestety objawem odo- 
sobnionym w życiu połskiej młodzieży aks- 
demickiej. 

W sobotę, dnia 25-40 b. m. w czasie pró 

by ataku gazowego we Lwowie, młodzież 
z pod znaku rozwiązanego OWP usiłowała 
zakłócić spokój i powagę, z jaką społeczeń- 
stwo łwowskie przyjęło atak i obronę mia 
sta. Mieszkańcy Domu Akademickiego przy 
ul. Lozinskiego we Lwowie nie zastosowali 
się do przepisów i nie zgasili świateł w ok 
nach, a co więcej, podawali sygnały, naśla- 
dujące syreny, dźwięk których był równo- 
cześnie sygnałem ukończenia alarmu. 

Japonja Ojczyzna Mentolu 
Mentolowa-Salicylowy 

BALSAM JAPOŃSKI „Ege* 
leczy — uśmierza bółe reumatyczne, 

artretyczne, newralgiczne. 

  

W daiszym ciągu Środowej rozprawy ze- 
znawał świadek komisarz Heller. W' czasie 
tego zeznania doszło do ostrej wymiany 
zdań między oskarżonym Torglerem a nad 
prokuratorem. Mianowicie Tergler przypo- 
mniał, że osobiście dobrowolnie zgłosił się 
do policji 28 lutego, gdzie złożył oświadeze- 
nie. protestujące przeciwko posądzeniu go 5 
współudział w zbrodni podpalenia Reichsta 
gu. 

Na to nadprokurator oświadczył, że oń- 
"nosi wrażenie, iż Torgier pod wwpływem si 
ły wyższej zgłosił się do policji, zwłaszcza 
że doszła go wiadomość, iż władze centralne, 
celem uniemożliwienia ewentualnej ucieczki 
przeciwnikom politycznym, obstawiły kole- 
je, lotniska i stacje graniczne. 

Na to oświadczenie zrywa się z miejsea 

Torgler i woła z oburzeniem: „Gdybym istot 
nie chciał zbiec, mógłbym bez trudności in 
uczynić w ten sam sposób, jak to uczynili 
moi towarzysze, przebywający obeenie zagra 
nieą*, 

DYMITROW PRZYGWAŽDŽA. 
W dalszym ciągu zeznaje świadek dr. Lo- 

esche z Lipska, dyrektor sądu krajowego, 
sędzia Śledczy trybunału Rzeszy. W obszer- 
nym wywodzie Świadek, vowołując się na 
swe wieloletnie doświadczenie, daje nowy 
ogólny pogląd o podziemnej robocie kome- 
nistów. 

Zeznającemu dkowi przerywa Dymii 
row, zaznaczając: „W całym swoim refera- 
cie świadek nieustannie dowodzi, że komu- 
niści niemieccy zmierzali do zbrojnego prze 
wrotu, nie podał jednak, prócz gołosłownych 
twierdzeń konkretnych dowodów. 

Świadek Loesch nie może podać  bliż- 
szych danych. Na to odzywa się z ironją Dy 
mitrow: „Czy stojący przed nami sędzia 
śledczy ma jaki dowód, że podpalenie Reich 
stagu miało być sygnałem wznieeenia rewo 
łucji komunistycznej w Niemezech? Jeżeli 
tak, — to pokaż pan jakiś nie nastręczający 
wątpłiwości dowód*. 

Świadek Loesche na to oświadcza, że o 
tem przecież nie było mowy. Zrywa się Dy 
mitrow i woła: „Mamy teraz prawdę! Panie 
przewodńiezący! To bardzo ważny Szczegół 
Proszę go zaprotokółować*. Świadek Loesche 
oświadcza, że niemiecka partja kemunistycz 
na musiałaby być bardzo naiwna, gdyby już 
naprzód atfiszowała się ze swemi zamiarami 

Dymitrow w dalszym ciągu rozwija sił 
ną ofenzywę słowa, która prowadzi do ost- 
rych starć z trybunałem, świadkiem i oskar 

žycielami publicznymi. Syłuacja staje się 
coraz bardziej naprężona i w każdej chwiii 
grozi nowy wybuch, wobec czego przewodni 
czący rozprawę za ь 

    

    

   

    

Popularny obrazek z Ameryki po zniesieniu prohibicji. 

Wybory prezydjum Rady Adwokackiej 
Wczoraj nowa wileńska Rada Ad- 

wokacka dokonała wyborów swego 
prezydjum. Dziekanem wybrany zo- 
stał mec. Bronisław Krzyżanowski, 
wicedziekanem mec. Zbigniew Jasiń- 

ski, sekretarzem — mec. Stan. Kukiel 
Krajowski, skarbnikiem mec. Sejfer. 

Wszyscy powyżsi członkowie pre 
zydjum Izby Adwokackiej wybrani 
zostali jednogłośnie. 

Z tego powodu znaczna część mieszkań- 
eów Lwowa została wprowadzona w bład 
i uważając alarm za skończony, opuść 
mieszkania i schrony. Przed gmachem Uai- 
wersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, mł>- 
dzież wszechpolska usiłowała gasić świece 
dymne, znaczące bomby gazowe, oraz usu- 
wać rozmieszczone dla ułatwienia kontrot: 
znaki. 

Wywołało to konieczn interwencji po 
Zaznaczyć należy, że ręka w rękę z mło 

dzieżą wszechpolską szli we Lwowie komu- 
iści, którzy wydali ulotkę o podburzajacej 

Ści, oraz usiłowali wywołać zamieszki na 
Politechnice Lwowskiej. Interwencja policji 
nie dopuściła do poważniejszych zajść. 

      

   

  

Przywódey młodzieży wszechpolskiej 
pchają swych pupiłów w zabawę — zdaje 
się — niebezpieczną... 

„Święto podchorążych, 
w Warszawie. 

WARSZAWA, (Pat). 29 bm. w roczni 
wybuchu powstania listopadowego odbył s 
w stolicy uroczysty obchód „święta podcho- 
rążego* organizowany przez Koło Podchorą- 
żych Rezerwy i Podchorążych Służby Czyn 
nej. 

Rano w katedrze św. Jana biskup Gall w 
asyście kleru odprawił uroczyste nabożeńst 
wo, na którem obeoni byli przedstawiciek 
władz wojskowych z zastępcą dowódcy OK 
płk. Żurakowskim, dowódcą Szkoły Podci:o- 

żych Piechoty płk. Bociańskim, dowódcą 
Szkoły Podchor h Inżynierji płk. Dąbko 
wskim, przedstawiciele władz państwow 
delegacje pułków garnizonu warszaws. Е 
Związku b. Wojskowych oraz Koła Podciuo 
rążych i Związku Oficerów Ri Przed 
katedrą ustawiła się konmpanj koły Pod 
chorążych Inżynierji w historycznych mun 
durach. 

Po nabożeństwie kompanja przemaszero 
wała na plac Zamkowy. Tu ustawiło się już 
kilka kompanij szkół podchorążych sanita: 
nej i inżynierji frontem do Zamku. O godzi 
nie 1t przymaszerował od strony Pragi przy 
były z Ostrowia Mazow. oddział Szkoły Po1 
chorążych w historycznych mundurach. Oc- 

dział ten został piwitany przez wojsko usta. 
wione na placu spreezntowaniem broni. Po 

iu raportu przez płk. Żurawskiego od 
y wojskowe przeszły na płac Pilsudskio 

go, gdzie na grobie iNieznanego Żołnierza 
Podchorążowie złożyli wieniec. 

Po tej uroczystości pluton Szk 
rążych Piechoty z Ostrowia ze sz 
orkiestrą przemaszerował ulicami miasta do 
Belwederu, gdzie uroczyście zaciągnął histo: 
ryczną warię. 

Tradycyjnym zwyczajem w Łazienkach 
przed gmachem b. koszar podchorążych pie 
choty z r. 1830 odbyła się uroczystość, poś 
więcona pamięci czynów podchorążych, któ 
rzy 29 listopada dali hasło do wybuchu zbroj 
nego powstania. O godzinie. 18-ej oddziały 
podchorążych piechoty z Ostrowia Mazow. 
ustawiły się przed gmachem byłych koszar 
Szkoły Podchorążych Piechoty. Obok usta: 
wili się licznie przybyli wojskowi z komen 
daniem m. Warszawy ppłk. Szajewskim oraz 
tłumnie zebrana nubliczność. 

Przed frontem gmachu zapłonął stos, sym 
bolizujący pożar browaru na Solcu, co było 
sygnałem powstania. 

Raport od dowódcy oddziałń podchorą 
żych kpt. Cwiąkalskiego odebrał komendant 
Szkoły Podchorążych Piechoty płk. Bociań 
ski. Po odebraniu raportu płk. Bociański wy 
dał rozkaz złożenia broni w tych sałach by- 
łych koszar Szkoły Podchorążych Piechoty. 
skąd broń tę pochwycono w pamiętny wie 
czór listopadowy. 

Zkolei następuje podniosły moment: kpt. 
Cwiakalski, przy świetle płonącego stosu, 
odczytuje historyczny rozkaz, a następnie ti 
się poległych podchorążych w latach 1830-51 
oraz w latach 1918-20. W ciszy padają naz 
wiska tych, którzy oddali żvcie za wielką 
sprawę niepodległości Ojczyzny. Po apelu 
nastąpiło odczytanie rozkazu dziennego, za- 
kończone okrzykiem: „Do broni!* 

Po tej uroczystości na dziedzińcu przed 
Bełwederem płk. Bociański wygłosił prze 
mówienie do zebranvch podchorążych, za 
kończone okrzykiem na cześć Marszałka Pił 
sudskiego. | 

  

      

        

        

      

  

     

   

  

    

   

   

  

  

    

   

  

Zaproszenia otrzymać można w ograniczonej ilości w biurze „Tygodnia“ (ul. Wielka 24, tel. 7-70) w godzinach 13—15 i 19—21. 

  

Pozory mylą. 
Kryzys m 

  

zkaniowy dawno już u nas 

minął. Dziś już niema potrzeby uciekania 

się do pośredników, wołne mieszkania nie 

akonspirowane, ogłoszenia nałepione na 

iż „lokał 

  

  nieruchomościach _ obwiesze 

suchy, ciepły i pełny innych zalet'* oczekuje 

na lokatora. 

To też lokatorzy mają wielki wybór. 

Właścicielom zaś mieszkań wolnych o wiełe 

trudniej jest z gdyż 

  

wyborem lokatorów, 

łatwo jest trafić na nieopłałnego. a potem 

z eksmisją wiele ambarasu. 

    

Pozory my 

  

Lecz jak go pozn 

W trakcie poszukiwania mieszkania za 

poznałem się na jakiemś podwórku z jakąś 

niepoczesną jejmościną, 8 

nież jak ja łocum dla siebie. 

Rozgadaliśmy się. 

poszukują rów- 

  

  

Jejmościna wyznała mi, że jest emeryt- 

ką, ponadto posiada nieco oszczędności; po- 

szukuje dwupokojowego mieszkania z ku- 

chnią i wygodami. 

Ja ze swej strony oświadczyłem. że po- 

szukuję jednego kawalerskiego pokoju i że 

jestem urzędnikiem jedenastej klasy. 

Rozpoczęliśmy więc wspólną wędrówkę, 

razem wdrapując się na czwartaki, razem 

zagłębiając się do lokali piwniczych. udając 

się według wskazanych bądź przez nią. bądz 

przezemnie -adresów. 

Z oglądanych dotąd mieszkań żadne anl 

mnie, ani mojej przygodnej towarzyszce nie 

konwenjowało. 

Wreszcie w pewnej kamienicy znaleźli- 

śmy oboje to, czegośmy szukali: 

lerski pokoik, towarz 

pokoiki z kuchnią. Udaliśmy się do gospo 

dyni celem omówienia warunków wynajmu 

Wyszła na spotkanie jakaś marsowa ko- 

   
   

a — kawa- 

moja 

  

dwa 

biecina o cyrano-de-berżerakowskim nosie z 

owłosieniem na górnej wardze i zaczęła nas 

legitymować. 

—- Jestem urzędnikiem jedenastej klasy 

—odparłem dumnie — pracuję tam a tam. 

— A pani gdzie pracuje? — zkołei skie 

rowała pytanie gospodyni do mojej towa: 

  

ki, mierząc groźnym wzrokiem od koł- 

nierza do dołu jej niemodną salopę. 

— Ja... narazie nigdzie... 

—A 

wienia. 

— Ależ proszę pani... 

— to z panią nie mam nic do mó- 

  

zkoda czasu, szkoda czasu! Niech pa- 

ni sobie idzie... Dowidzenia! — i sroga nie- 

wiasta wyprosiła za drzwi moją 

  

  

ażenowaną 

towarzyszkę. 

Onieśmielony groźną postawą praktycz- 

nej gospodyni nie interwenjowałem. 

Mieszkanie wynająłem. 

    

* 

Obecnie jestem ziedukowany. Jestem bez- 

robotny, posiadam mieszkanie, za które już 

od dłuższego czasu zalegam w opłacie, od- 

wiedzam PUPP, mam dużo wolnego czasu, 

spaceruję, roz ślam, filozofuję. 

Pocieszam siebie myślą, że ojcowie filo 
zofji starożytnej również posad nie mieli 

i swoją obfitość czasu poświęcali rozmyśla 
niu. Diogenes był w” gorszych warunkach 

odemnie, gdyż nie posiadał nawet miesz 
kania, lokując się w pustej beczce. Co praw- 
da, nie był za to narażony na codzienne 
spotkania z piorunującem spojrzeniem gos- 
podyni o cyrano-de-berżerakowskim nosie 

Pewnego razu podczas mojejgyvedrėwki 
po ulicach Wiłna zatrzymał mię jakiś przy- 
zwoicie ubrany młodzieniec: 

— Przepraszam pana bardzo... 
— Do usług. 

— Przepraszam pana, że ośmielam się 

Fana zatrzymywać, może pan nie ma czasu, 
lecz okoliczność jest tego rodzaju, że zmu- 

szony jestem pozwolić sobie na to. Raczy 

mi pan wspaniałomyślnie darować, że zwró 

cę się do pana z prośbą. Niech mi pan wie 

rzy, że to jest bardzo trudno w ten sposób 

zwracać się do nieznajomego przechodnia, 

lecz warunki życia zmuszają nie liczyć się 
z pewnymi względami. Niech mi pan: więc 
wybaczy, że zwrócę siędo pana: jestem bez 
robotny... 

— Aa! Bardzo mi miło... Do usług, ja 
również. 

      

   

Uchyliliśmy kapeluszy i rozstaliśmy się 

jak dwaj dżentelmeni. 

Rzekłem sobie, że gdy się zdecyduję. na- 

gabywać na ulicy przechodniów, pierwszeń 

stwo oddam staroświeckim salopom. (—o0—) 

  

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc grudzień i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 
z.numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów zamiejscowych. 
  

Katastrofa największego na świecie samolotu 
"spowodowała śmierć 20 osób. 

MOSKWA. (Pat). Nadeszły tu dalsze szcze 
góły tragicznej katastrofy samolotu „K. 7%. 
trzymane dotychczas w tajemnicy. Według 
tych informacyj, w samolocie nastąpił wy- 

buch motoru i aparat stanął, będąc jeszcze 
w powietrzu, w płomieniach, poczem runał 
na wielki stóg siana. Poza 14 ofiarami, któ 

re zginęły na miejseu, dalszych 6 ofiar 
zmarło w szpitalu. Pozatem 4 osoby, iekka 
ranne i poparzone, powracają obeenie dn 
zdrowia. 

Jako przyczynę wybuchu motoru fa- 
chowcy podają złe funkejonowanie klapy 
bezpieczeństwa. 

Ža rekord w sztuce udawania 4 lata więzienia. 
SIEDLCE. (Pat). Sąd Okręgowy w Siedi- 

cach rozpatrywał dziś sensacyjną sprawę Wi 
ktora Muszyńskiego, lat 38, oskarżonego o to 
że w swoim czasie skradł dyplom i doku- 
menty na imię dr. Natalji Dobek i pod tem 
nazwiskiem praktykował w Sadownem w 
pow. wągrowickim jako kobieta lekarz - 
ginekolog. Oskarżony, który praktykował w 

miasteczku przez dłuższy czas, znany był w 
okolicy i często wzywany do położnie, przy 
czyniająe się do kilku poronień. Po ogłosze 
niu w „Monitorze Połskim* © zaginięciu do 
kumentów dr. Natalji Dobek sprawa zosta- 
ła wykryta ma 

Sąd wydał wyrok, skazujący fałszywego 
lekarza - kobietę na 4 lata więzienia. 

     



      

Nr. 322 (2963) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJ 
Najście na dom podczas wesela. 

Dnia 28 bm. w mieszkaniu St. Pansewi- 

cza w kolenji Baryszki, gminy Oikieniek 

edbywała się zabawa weselna. Około godzi- 

ny 10 wieczorem, do kolonji wtargnęła gru- 

pa mieszkańców pobliskich wsi Popiszki i 

Jurgieliszki, którzy zaczęli obrzucać kamie 

miami dom Pansewieza. 

W jednej chwili wszystkie szyby w miesz 

kaniu Pansewicza zostały wybite. Na gości 

«weselnych posypał się grad kamieni. W iz- 

bie powstał trudny do opisania popłoch. Goś 

cie weselni w panice rzucili się do wyjścia 

tocząc się i popychając jeden drugiego. 

W czasie „bomhardowania* mieszkania 

jeden z kamieni trafił obecnego na weselu 11 

ietniego Stanisława Daukjalisa, który wkrót 

ee zmarł. 
Pamiędzy napastnikami a mieszkańcami 

wspomnianej kolonji, którzy stanęli wobro- 

Krwawa 
Na zabawie weselnej we wsi Kamionka I, 

sm. słobódzkiej, powstała bójka, podczas któ 

rej został zabity przez uderzenie nożem Sza: 

kiei Józei, mieszk. wsi Zabłoszezyki, oraz 

   

  

nie napadniętych wywiązała się bójka. 

W. międzyczasie sąsiad Pansewicza Al. 

Uzdawis powiadomił o wypadku najbliższy 

posterunek policji, skąd niezwłocznie wysła 

ne kiłku policjantów. LJ 

Przybyła policja położyła kres zajściu. 

Kilku napastników, kszość których z 

chwilą przybycia połicji rozpierzehła się, za 

trzymano. Jak dotychczas ustalono na cze 

łe napastników stali mieszkańe$ wsi Jurgic- 

liszki Komorowski i Aleksandrowski, Rtó- 

rych osadzono w areszcie. PARĘ 

Znajdują się oni pod zarzutem dokonania 

najścia i zabicia 'Daukjalisa. 

Dalsze dochodzenie mające na celu usta 

lenie roli pozostałych napastników trwa. 

Jak wynika z dotychczasowego dochodze 

nia najścia dokonane na Ue zemsty osobi- 

stej. (e) 

zabawa. 
ciężko pobisi: Szakiel Paweł, brat zabitego 

i Kozarow Piotr, m. wsi Zabłoczyszki. 

Dochodzenie prowadzi policja w celu wy 

krycia sprawców zahójstwa. 

    

ań 

Kuprianiszki. 
KURSY ROLNICZO — HODOWLANE 

W dniu 22 i 23 listopada rb. w 7 

le powsz. Nr. 32 m. Wilna im. Stanis \ 

Staszyca na przedmiešciu Kuprjaniszki odby 

ły się po raz pierwszy kursy rolniczo — 

hodowlane dla członków miejscowego Kėlk; 

Rolniczego oraz innych rolników z okolicy. 

Na kursie omówiono sprawę hodowli świń i 

kur, uprawy roli, obchodzenia się z obozni 

kiem i t. p. Sprawę hodowli krów odłożona 

na następną część kursu. która odbędzie Si; 

jeszcze tej zimy. Wykładali na kursie agro 

momowie OTO. i KR. w Wilnie рр.: Budre 

wicz i Korkliński, liczba siuchaczów przekio 

czyła 40 osób. 

Wilejka. 
0. M. P. 

, Ostatnim dotyche 

"0. M. P. był powiat w zie obecnie 

powstał Komitet Organizacyjny Ogniska о 

M. P. popierany czynnie przez ušwiadom'o 
ne starsze społeczeństwo. 

Zebranie Kom. Organizacyjnego odbyło 

się w Wilejce dnia 22 bm. pod przewodnict 

wem przybyłego z Wilna inspektora OMP 
p. Młynarczyka, który omówił cele OMP. o- 
raz sposoby ich realizowania. 

Oprócz tego na zebraniu omówiono 672. 

reg ważnych spraw organizacyjnych a w 

szczególności kwestję zatrudniania bezroboł 

nej młodzieży i danie jej należytej opieki. 
Tegoż samego dnia p. P. Giedrys wyglo: 
pogadankę w szkole koszykarskiej p. Szczuc'n 
skiego pi. „Podstawą Państwa — Człowiek 
Pracy, która została przez licznie zgroina 

zko 

    

  

   

  

  

  

    

  

ym przez 

      

  

Uwadze Sz. P.p. Lekarzy $ 
I Lekarzy-Dentystów! 

OSZCZĘDZAJCIE WASZ WZROKI 

L A M PA (Reflektor) 
światłodzienna į 

nie zmienia barwy, nie nadweręża 
wzroku. Korzystajcie z okazji. 

Demonstrujemy tylko dziś poraz ostatni 
Cena reklamowa, Dogodne warunk; - 
spłaty. — Hotel Europejski, pokój 55 
telefon 5-48, od 8—10 rano i 3 —9 м' 

200004 0000000 OPO ROGGD0GG 

Nadzwyczajne walne 
zebranie „Bratniaka”. 

W sali Śniadeckich Uniwersyetu Stefana 
Batorego odbyło się onegdaj nadzwyczajne 
walne zebranie członków Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej USB. Cho 
dziło o uchwalenie nowego statutu, sprepa 
rowanego przez obecny zarząd „Bratniaka” 
w myśl nowych przepisów o  stowarzysze 
niach akademickich. > 

Zebranie otworzył wiceprezes „Bralnia 
ka p. Janicki, zastępujący zawieszonego w 
czynnościach prezesa Przyłuskiego (w zwi 
rku z wykrytemi nadużyciami w Bratniaku) 

Projekt statutu spotkał się z ostrą, rze: 
<czową krytyką. Był opracowany na ke 
i w wielu punktach miał rażące niedociag- 
nięcia. Zreszią sam p. Janicki„przyznał, że 

projekt daleki był od doskonałości. Zgłoszo: 
no też wiele poprawek. 

Podczas zebrania zdarzył się przykry in 
<cyndent w postaci niepoczytalnego wystą 
pienia p. Jana Kapały. który, nie licząc się 
ze słowami, zaprzeczył polskości Wilna i na 
zwał go terenem okupowanym. Wystąpienie 
to spotkało się z ostrym sprzeciwem wszy- 

  

    

     

  

nie 

  

     

    

stkich zebranych. Przewodniczący udzielił 
mu ostrego upomnienia, 

Zmamienne było wystąpienie członka 
młodzieży mocarstwowej. Chodziło o to, że w 
projekcie statutu przewidziano, że członkiem 
stowarzyszenia Br. Pom. nie może być oso 
ba wyznania mojżeszowego, natomiast w pa 
ragrafie o członkach honorowych i wspiera- 
jących zastrzeżenia tego nie było. -„„Mocar 
stwowiec* wniósł poprawkę, aby i członka 
mi honorowymi i wspierającymi nie mogły 
być osoby wyznania mojżeszowego. Mocar: 
stwowiec w tym wypadku, jak sam zazna 
czył, skorygował antysemityzm  endeków 
Czyżby mocarstwowcy byli bardziej skrajni? 
To ciekawe. 

Zebranie skończyło się o godz. 2.30 w no 
cy uchwaleniem statutu. Włod. 

  

  

Dla Dzieci! 

By dzieci nasze 
zdrowo rosły 
niezbędne są dla 
ich organizmu 
odżywcze tłusz- 
cze, wzmacnia. 
jące i rozwijają- 
ce kościec sole 
wapniowe i inne krwio twórcze 
składniki. Emulsja tranowa 
Scotta zawiera właśnie ko- 
nieczne dla wzrostu dziecka 
substancje w postaci najlep- 
szego, norweskiego tranu wą- 
trobianego o standaryzowanej 
ilości jednostek witamin A i D 
z domieszką soli wapniowych. 
Emulsja tranowa Scotta wy- 
różnia się przyjemnym sma- 

7 kiem i dlatego tak chętnie 
piją ją wszystkie dzieci. 
Pamiętajcie więc dla wa- 
szego dziecka: prawdziwa 
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SCOTTA 
Do nabycia już od Zł. 2— 

  

dzońą młodzież ze zrozumieniem i w sko 

pieniu wysłuchana. 

Powstanie placówki oświatowej O. 

na terenie Wilejki Pow. zostało powitane 

przez starsze społeczeństwo z uznaniem, jak 

również młodzież licznie zaczęła zasilać bzere 

gi O. M. P. garnąc się do pracy społecznej. 
Miejscowy. 

Z pogranicza. 
PRÓBNY TRANSPORT BEKONÓW DO 

Z. S. R. R. 

Ze Stolpcow donoszą 17 do Rosji wyslano 

drugi próbny transport kckonów z terenu wo 

jewództw wschodnich. 

Skutki pijaństwa. 

Va drodze między Miehniewiczami a Za 

niewiezami znaleziono - zmarzniętego na 

śmierć Jana Łukaszewicza, mieszkańca wst 

Faraniszki gm. stołpeckiej, który powraca 

jące z targu, upił się do utraty przytomności 

i zmarzł na śmierć w rowie. 

    

  

KU SRR ESR 

Wczoraj, w dniu wiekopomncj 

rocznicy powstania listopadoweto, 

dywizyjna. Szkoła Podchorażych w 

Wilnie złożyła przysięgę. 

  

Jeszcze przed godz. 9-lą przed ke 

ściół garnizonowy pod wezwaniem 

św. Ignacego przybyła kompanja 

szkoły podchorążych. Jednocześnie 

przybyli przedstawiciele władz cywi! 

nych i wojskowych na czele z gen. 

Skwarczyńskim i dowódcą piechoty 

dywizyjnej płk. Stachiewiczem. Licz 

nie reprezentowany był korpus oti- 

cerski wszystkich pułków i oddzia 

łów garnizonu wileńskiego. 

  

  

  

  

  

  

celebrował 
który wy- 

Uroczystą mszę Św. 
ks. kapelan Śledziewski, 

głosił następnie kazanie, w  pię- 

knych słowach przeprowadza jąc 

analogję pomiędzy impulsami i ideo- 

logją żołnierzy powstania a żołnierzy 

dzisiejszych, zaznaczając, że o ile 

podchorąży — z powstania na sztan- 

darach miał wypisaną jedynie śmierć 

dla Ojczyzny, podchorąży dzisiejszy 

nosi wysoko sztandary poświęcenia i 

pracy twórczej dla państwa, będąc 

gotowym w każdej chwili dła dobra 

jego polec. 

Po nabożeństwie podchorążowie 

ustawili się w szyku wojskowym 

przed gmachem D. O. W. gdzie zło- 

    

Wo NS K 

u Przysięga podchorążych. 
Przysięgę przyjęli 

wszystkich 
żono przysięgę. 
duszpasterze wojskowi 
wyznań. 

Po przysiędze szkoła uszykowała 

się do defilady, którą na ul. Mickiewi 

cza koło placu Orzeszkowej przyjał 

dowódca piechoty dywizyjnej pułk. 

Stachiewicz. Defiladę prowadził kpt. 

Roczniak. Przed licznie zebraną pu- 

blicznością przesunęła się wstęga ry 

tmieznie kroczącego zastępu mło 

dych podchorążych, idących rów- 

nym krokiem w szyku kompanijnym 

Po zakończeniu defilady w lokalu 

szkoły podchorążych odbył się żoł 
nierski obiad, na który przybyli 

przedstawiciele wszystkich pułków 1 

oddziałów wileńskich wraz z gen. 
Skwarczyńskim i płk. Stachiewiczem 
na czele. W czasie obiadu wzniesiono 

toasty na cześć p. Prezydenta Rzeczy 

pospolitej, ukochanego Wodza Mar- 

    

   

  

szałka Piłsudskiego oraz  najbliż 

szych dowódców. 
Jrozmaieały wspólną biesiad? 

  

żołnierską orkiestra 5 p. p. Leg. oraz 
popisy wokalne podchorążych. 

Zaznaczyć jeszcze nal że tłu 
mny udział wilnian we wszystkich 

uroczystościach szkoły był miłym do 

wodem sympatji, jaką potrafiła zdo- 
być szkoła w okresie stosunkowo tak 
krótkiego istnienia w Wilnie. 

    

  

Smutny powrót na rodziny łono. 
Pan Dobowicz wyjechał z Ameryki na 

początku bież. miesiąca. Po drodze zatrzy- 

mał się w Anglji, a stamtąd skierował się da 

Polski, gdzie w majątku koło Wilna posiada 

krewnych, u których miał na jakiś czas za- 

trzymać się. W drodze z Warszawy do Wil- 

na na st. Białystok wstąpił do bufetu, żeby 

się pokrzepić. Pamięta, że posiadane w pu- 

gilaresie pieniądze w walucie amerykańskiej 

i angielskiej miał przy sobie, gdyż z tegoż 

pugilaresu dostawał pieniądze, żeby zapła- 

cić należność. 
Kiedy pociąg zbliżał się do Wilna, Da-   

Wystawa wyrobów precyzyjnych. 

  

Wi paryskim Grand Palais otwarto wystawę francuskich „wyrobów precyzyjnych. 

Problemy bałtyckie. 
Straniem Związku Polaków Zie- 

mi Kowieńskiej w Inst. Badań N. £. 
W. odbył się jako drugi z cyklu bał- 
tyckiego odczyt p. T. Nagurskiego p. 
t. „Dzisiejsza faza walk o panowanie 
nad Bałtykiem”. Prelegent podał krót 
ko fazy historyczne walk o Bałtyk. 
poczem zobrazował sytuację obecną. 

Dzięki odwróceniu się ZSRR. na 
Wschód, państwa nadbałtyckie mają 

z tej strony wolną rękę i rozwiązanie 

problemu, kto będzie panował nad 
Bałtykiem, przesuwa się wyraźnie na 
Zachód. Głównym jak na dzisiaj ar- 
$umentem, są względy gospodarcze: 
Danja, Estonja, Finlandja np. związa- 

ły się ekonomicznie z Anglją, która 
rządzi się w tych krajach, jak we wła 
snych kolonjach, powodując posunię 

cia, stojące w stosunku nieraz sprze 

cznym z dobrem danego kraju. Lit 
wa podobnie jest związana z Niemca 

mi. Nie można więc liczyć na powo 
dy gospodarcze zbliżenia państw nad 
bałtyckich, tembardziej, że jeśli cho 
dzi o Polskę, rozmiary naszego han- 
dlu z państwami Skandynawskiemi i 
Bałtyckiemi są b. skromne, zaś bilan 
se nieproporcjonalnie korzystne. 

Względy polityczne odgrywają tu 

rolę bardziej dla idei związku korzy- 
stną. Obawa przed agresją niemiec- 
ką przygotowała swego czasu grunt 
dc projektu Lindhagena (notabene 
lituanofila), który mówił o zbliżeniu 
gespodarczem i kulturalnem państw 

Skandynawskich, Litwy, Estonji i 
Łotwy, oraz Polski. Nie trzeba pod- 
kreślać, że w związku takim Polsce 

przypadłaby bardzo poważna rola 
Narazie dwuch tylko mamy do 

tego zbliżenia kontrahentów względ 
nie zdecydowanych: Estonję i Łotwę. 
Poglądy państw innych są pośrednio 
lub bezpośrednio funkcją strachu 
przed Niemcami i hitleryzmem. Jeśli 
chodzi o Litwę, to są już głosy wzy 
wające do odwrotu z dawnego pro 
niemieckiego stanowiska, a głosów 
tych przybędzie niewątpliwie po za 
warciu traktatu handlowego polsko: 
niemieckiego... Ręka do Litwy była 
w swoim czasie wyciągnięta w Gene 
wie i — tak, w powietrzu, pozostała. 
Rzeczą ILitwy jest teraz to zmienić 

Popularne przedstawienie sytuacji 
politycznej i gospodarczej państw 
nadbałtyckich, oraz  zorjentowanie 

słuchaczy w dynamice spraw tak 
blisko nas obchodzących ma swoje, 

niemałe znaczenie, zwłaszcza w Wil- 
nie. mi. 

    

„Molu, co ciężko na kawałek chleba 

Pracujesz w szafie gryząć czarne > 
jraki, 

Przerwij swą pracę, — czasem 
przecież trzeba 

Być altruistą. 
Schowaj się więc w krzaki, „ 

Dziś właściciele(lki) (są tacy pono) 
Jedwabiów, fjraków, strojów wizyto- 

wych, 
Dla przyjemności et publico bono 
Pójdą przewietrzyć ubrania i głowy 
Gazety, radjo, wyją jak wilki w lesie 

o najweselszej w tym roku zabawie 
*(Urządza Wojewódzki Komitet, co 

\ niesie 

Pomoc Akademikom) 

Bądź na Czarnej Kawie 
„Czarna Kawa* w Kasynie Garni- 

zonowem ?2-go grudnia rb.“ ` 

  

bowicz szykując się do wysiadania skon- 

trolował czy wszystkie rzeczy ma przy 50- 

bie i wtedy z przerażeniem stwierdził, że 
zginął mu pugilares. w którym miało być 
koło 300 dol. amer. i 25 funtów ang. 

Zaraz po przybyciu do Wiłna o kredzie- 
ży pieniędzy złożył zameldowanie w policji. 
Poszkodowany przypuszcza, że czatujący na 

pasażerów na Śt. Białystok złodziej zauwa- 

żył u Dobowicza pieniądze, a następnie w 

pociągu zmylił jego czujność i pieniądze 

skradł. (e) 

Obchód 10-ciolecia 
Konserwatorium. 

‚ № sobotę dn. 2 grudnia odbędzie 

się obchód 10-lecia Konserwatorjum 

Muzycznego w Wilnie. Program obej- 

muje: 1) g. 9 rano — nabożeństwo w 

kościele po-Bernardyńskim; 2) g. 8 w. 

Koncert Jubileuszowy w Sali Konser- 

wałorjum (fortepian, śpiew, skrzyp- 

ce, klarnet, orkiestra); 3) g. 1l w. — 

wspólna wieczerza (według zapisów, 
zgłaszanych przez osoby chętne do 
sekretarjatu Konserwatorjum w godz. 
4—7 w., lub telef. Nr. 15—88). 

  

  

  

  

  

Koledzy Pracownicy 
Umysłowi. 

+. Wileński Wojewódzki Pracowniczy Ko- 

mitet Pożyczki Narodowej niniejszem uprzej 
mie przypomina Kolegom  Pracownikom 
Umysłowym o zbliżającym się terminie wpła 
cenia II-ej raty Poż. Nar. i wzywa ogół pra 
cowników do terminowego uiszczenia III c; 
raty. 

   

Defraudant — sołtys. 

Wczoraj sąd okręgo / Wilnie skazał b 
a gminy rudomińskiej, Bronisława Po 

go, na karę 1 roku i 3 m. więzienia 
łaszczenie około 1 tysiąca zł. Oska: 

przyznał się do winy. (w) 
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lab.chem. farm. 
MAG.A.BUKOWSKI 
„SUKC. WARSZAWA 

- TEATR LUTNIA. 
„Pod Białym Koniem", operetka 

Benatzky'ego. 

Ostatnia premjera naszego teatru 

muzycznego zadowolniła chyba wszy- 

stkich. Wprowadzenie do akcji takiej 

ilości ruchu, barwy i dźwięku na tle 

gór i jezior Tyrołu, wpłecenie w takie 

tło sercowych przygód aż trzech par, 

pocieszne postacie Czechów i t. d. — 

stworzyły widowisko, utrzymuj 

ciekawienie widza i słuchacza w sta 

łem napięciu. Nadewszystko przyczy 

niła się do tego wrażenia choreogra- 

ficzna i dekoracyjna strona operetki 

„Pod Białym Koniem*, ciesząca wzrok 

nieustanną zmiennością obrazów. bar 
dzo pomysłowo utrzymujących fee- 

ryczną stronę przedstawienia. 

Muzyka Benatzky'ego. pełna ryt- 

micznej i melodyjnej charakterystyki, 

a miejscami i słosownej do sytuacji 

nastrojowości, była tym ważnym mo- 

torem całości, który w widowisku mu 

zycznem ma z natury rzeczy ożywia 

jacą wszystko rolę. 

    

  

     
  

    

  

  

To też czujną i utalentowaną rękę 

pp. Kochanowskiego (kierownictwo 

obfitej partji muzycznej), Tatrzańskie 

go (reżyserja) i Ciesielskiego (choreo 

grafja i dekoracje) czuło się tu w wy- 

sokim stopniu we wszystkich szcze- 
gółach wykonania. Rzucała się w oczy 

sprawność doskonała zespołów tanecz 

nych (prześliczny wale „Nad modrym 

Dunajem z p. Martówną na czele), 

solowy taniec p. Ciesielskiego i zespo: 

łów chóralnych. W wykonanie cało- 

ści widowiska włożono mnóstwo sta- 

ranności z najlepszym wynikiem. 

Zbytecznem byłoby zaznaczać, iż 

nasi wykonawcy ról sołowych dali— 

jak zwykle — maksimum swych u- 

zdolnień. 

Pyszny typ buńczucznego Czecha 

Krzywanka dał p. Wyrwiez, ucharak- 

teryzowany na popularnego komika 

filmowego. „Konkurencyjnym* Cze- 

chem był p. Szczawiński  („Šliczny 

Zygmuś*); temperamentowa właści: 

cielka gospody (p. Halmirska) z tupe- 

tem krzywdziła serdeczne uczucia 

swego kelnera (p. Dembowski), który 

wytrwałością i sympatycznym humo- 

rem doprowadził wreszcie do zwycię- 

stwa swej sprawy sercowej. P. Kaupe, 
doskonała pod względem wokalnym i 

aktorskim, ujmująco odtworzyła rolę 
Czeszki Krzywankówny. Milutką Klar 

cią była p. Łasowska, jako córka ama 

tora turystyki (p. Kubiński). 

   

  

Młodzi artyści naszego zespołu o 
peretkowego sprawiali się bez zarzu- 
tu: p. Rewkowski śpiewał i grał z całą 
swobodą, p. Biszewska również nie- 
wielką swą rolę wykonała bardzo łu.i 

nie. Bezimienny picolo był sympa- 
tycznym. pełnym humoru, urwisem. 

  

"Na szezegėlniejsze zaznaczenie za- 
sługuje p. Tatrzański, który roli cesa 
rza Franciszka-Józefa nadał pożąda- 

ny umiar i umiejętnie podkreślił nie- 
uchwytny — zdawałoby się sens więk 
szości niefrasobliwych z pozoru ko- 
medyj muzycznych, czy operetek: na 
przestrzeni kilku aktów roztańczonej 
i rozśpiewanej na wesoło akcji prze- 
wija się tu raz po raz racja innego 

także nastawienia w stostinku do nie- 
których _ przesadnie  „powažnych“ 
spraw tego najlepszego ze świałów; 
powiada, naprzykład, cesarz do roz 
żalonej oberżystki „Pod Białym Ko 
niem: „gdy byłem młodym, zdawało 
mi się, że czeka mię Bóg wie jakie 
szczęście, a jestem tylko... cesarzem* 

No, a lekka dezinwoltura, z którą 
traktuje się w trzech sztukach niektó- 
re pozornie trudne perypetje życio- 
we, lub podkreśla satyrycznie niektó 
re pozorne fetysze codziennego życia 
— czyż nie dodaje pożytecznego czyn 
nika pogody ducha, tak nieobficie u 
nas reprezentowanego. A. W. 

  

KURJER SPORTOWY 
Mecz W. K. S$. — Czarni w niedzielę. 

W niedzielę dnia 3-go grudnia o 
godz. 11.30 na Stadjonie im. Marszat- 
ka Józefa Piłsudskiego, przy ul. Wer: 
kowskiej odbędzie się mecz piłki noż- 

  

SZTEKKER POBITY. 

WIEDEŃ, (Pat). W międzynaro- 
dowych zapasach, toczących się obe- 
enie w cyrku centralnym, Portugai- 
czyk Oliveira pokonał dotychczase 
wego mistrza Świata Sztekera. 

OGNISKO K. P. W. JEDZIE 
DO KATOWIC. 

Hokeiści Ogniska zakontraktowa 
li mecz hokejowy, który ma się cd 
być 9 grudnia w Katowicach z druży- 
ną Śląska. 

Będzie to pierwszy w tym sezonie 
wyjazd naszej drużyny mistrzow 
skiej, która wystąpi jednak bez tre: 

ningu. 
Swoje zrobić powinna sucha za- 

prawa hokejowa, na którą uczęszcza- 
li wszyscy nasi reprezentanci, a mo- 
że mrozy pozwolą by przed wyjaz 
dem wylana została ślizgawka. Wy 
lanie wcześniejsze ślizgawki ma ogro 
mne dla hokeistów znaczenie, ale w 
danym wypadku wszystko zależy od 
mrozu. : 

OTWARCIE SLIZGAWKI, 
W czwartek dnia 30 listopada r. b. o 

godz. 10 rano nastąpi otwarcie ślizgawki w 
Parku Sportowym Młodzieży Szkolnej im 
gen. Żeligowskiego w Wilnie. 

     

    

nej Czarni (Lwów) — WKS. „Śmi 
gły* (Wilno). 

Śmigły wystąpi w swym najlep: 
szym składzie. Zamiast Rogowa gra 
w bramee Zienkiewicz. 

   

WIOŚLARZE SKŁADAJĄ 
SPRAWOZDANIE. 

Wileńskie Towarzystwo Wioślarskie wy- 
znaczyło termin swego dorocznego walnego 

zgromadzenia członków. 
Zebranie odbędzie się 17 grudnia o godz 

16 w lokału Towarzystwa Kredytowego Ja- 
giellońska 10. 

CO BĘDZIE Z PASZPORTAMI? 
Dziś zapadnie decyzja czy otrzyma pasz- 

porty zagraniczne drużyna gier sportowych 
na wyjazd do Rygi. 2 

Wilnianie ze swej strony doložyli wszel 
kich staran, by paszporty uzyskač. Kurator 
Akad. Zw. Zbliżenia Międzynarodowego į: 
Samorewicz posłał szereg pism do Warszawy 
i Rygi, a władze sportowe również poczy 
niły starania w odnośnych ministerstwacy, 
które powinny dzisiaj nadesłać do Wilna 
decydującą odpowiedź. Wrażie przychylnej 
odpowiedzi wyjazd nastąpi w piątek rano 

NOWI TRENERZY POLSKIEGO 
NARCIARSTWA. 

W sezonie bieżącym Polski Związek Nar 
ciarski sprowadza trzech trenerów specjal 
nych, a fo: trenera norweskiego dla treno- 
wania skoków naszych zawodników, trenera 
austrjackiego dla treningu w biegach z 
dowych, oraz trenera fińskiego dla biegów 

nizinnych. Dwaj pierwsi trenerzy trenować 
będą przedewszystkiem czołową grupę za: 
wodników, którzy wystąpią w roku 1934 na 
zawodach FIS w Szwecji i w Szwajcarii. 
Jak wiadomo bowiem zawody FIS mają roz 
paść się w tym roku na program biegów 

    

   

  

i skoków na terenie Szwecji, oraz biegów 
zjazdowych na terenie Szwajcarji. 

W sezonie bieżącym postanowił Polski 
Związek Narciarski otoczyć specjałną opie- 
ką narciarstwo nizinne. jako narciarstwo 

typowe dla olbrzymich połaci wschodnich 
Rzeczypospolitej. Dla obudzenia tego narcia” 
stwa i podniesienia jego poziomu organizuie 
się tyczniu 1934 r. specjalny kurs w Bia- 

/„-który da sposobność wyszkolenia 
A narciarzy kresowych pod ki 

runkiem wytrawnego specjalisty, 
fiński trener Lapaleinen. : 

   

   
     

Gra w kręgie wraca. 

  
Piękne kalifornijki entuzjazmują się spor- 

tem .prababek — grą w kręgle. Czy prabab- 
cie byłyby mocno zbudowane strojami tej 
gromadki? 

Ze świata mody. 

  

Najnowszy modeł na sezon zimowy 1933/34. 

Narodowy socjalizm 
wśród Białorusinów. 

Dnia 25 listopada ukazało się w Wilnie 

nowe pismo białoruskie (miesięcznik) p. t. 

„Nowy Szlach”, będące, jak stwierdza na 

główek, organem białoruskiej myśli narodo- 

wo - socjalistycznej. Pismo to jest wydawa- 

ue przez grupę młodzieży — ideologów po- 

wyższego kierunku. 

W: artykule wstępnym redakcja podkreś 

ła że nadszedł już czas by przemówił głos 

reprezentowanego przez pismo odłamu. Da 

lej odseparowując się od chadecji i komu- 

nizmu, redakcja uważa że kierunek przeż 

nią reprezentowany winien znaleźć swe roz 

powszechnie wśród białoruskiego społeczeń- 

stwa i skrystalizować się w swym teorety ё 

nem ugruntowaniu. 
Z artykułów „Główne wytyczne”, „Na- 

rodowy Šoejalizm“ i in. widać że ideologja 

młodych białorusinów narodowych socjali- 

stów znajduje się jeszcze w stadjum płvn- 

nem. $ 
Trudno dziś powiedzieć czym się skoń- 

  

* сху ten noworarodzony kierunek; czy np. 
nie padnie ofiarą 
marksizmu. 

„ORBIS“ 
przeniesiony na 

ul. Mickiewicza 20, 
telefon 8-83. 

RADIJO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 30 listopada 1988 r. 

7,00 — 7.55: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 
Dziennik poranny. Muzyka. Chwilka gosp. 
dom. 11,40: Przegląd prasy. 11,50: Muzyka 
z płyt. 11,57: Czas. 12,05: Pieśni polskie. — 
12,30: Dziennik południowy. 12,35: Poranek 
szkolny. Kom. meteor. 15,20: Program dzien 

ny. 15,25: Wiad. o eksporcie. 15,30: Giełda 

rolmicza. 15,40: Koncert. 16,25: Aud. dla mło 

dzieży: „Powstanie listopadowe w poezji 

XX w." 16,40: „„Moje dziecko chce czytać* — 

odczyt. 16,55: Arje i pieśni. 17,10: Recital foc 

tep. 17,50: Codz. ode. pow. 18,00: „Czytelnik 
5 książka” — odczyt. 18,20: Ostątnię nowości 
firmy „Syrena (płyty). 19,00: Program ad 
piątek. 1905: „Skrzynka pocztowa Nr. 272". 
19,25: Odczyt aktualny. 19,40: Sport, 1045: 

Rozmait. 19,47: Dziennik wieczókiy. 20,00: 
Koncert. 21,00: Skrzynka techniczna. 21,15; 
Koncert. 22,00: Muzyka cygańska. 23,00: Ko- 
munikat meteor. 23,05: Słuchowisko: „Za 

broń!* — reportaż historyczny z r. 1830. — 

PIĄTEK, dnia i grudnia 1933 +. ' 
7.00: Czas, Chwilka gosp. dom.. 11.40: 

Przegląd prasy, Chwiłka gosp. dom., 11.40: 
Przegląd prasy; 11.50: Muzyka z płyt, 11.57: 
Czas, Muzyka, Kom. meteor., Muzyka, 15.30: 

Program dzienny, 15.25: Wiad. o eksporcie, 
15.30: Giełda roln., 15.40: Muzyka żydowska 
(płyty), 16.00: Pogadanka L. O. P. P., 16.10: 
Konc dla młodzieży (płytyj, 16.40: „Lo 
się dzieje w Wilnie“ — pogadanka, 16.55: 
Koncert kameralny, 17.50: Godz. odc pow, 
18.00: „O książce naukowej w Polsce* -— 
odczyt, 18.20: Muzyka, 19.00: Program na 
sobotę, 19.05: Ze spraw litewskich, 19.20: 
Rozmaitości, 19.25: Feljeton aktualny, 19.40: 
Sport, 19.45: Rozmaitości, 19.47: Dziennik 
wieczorny, 20.00: Pogadanka muzyczna, 
20.15: Koncert symfoniczny z Filharm. War 
szawskiej, 21.00: „Kobieta i ksiąžka“ — fel 
jeton 1. K. Makuszyński, 21.1 D=« 
kocert symf., 22.40: Muzyka z pły 
Muzyka taneczna. : 

TRIOTRON 
najtańsze 

lampy, radjowe 
mna Świeciem 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT WYBITNEGO PIANISTY. 
Dzisiaj we czwartek o godz. 17,10 wy- 

stąpi przed mikrofonem znany pianista Ro- 
man Jasiński, profesor Konserwatorjum Mu- 
zycznego. Program zawiera piękną o fanfa 
styczno-mistycznym charakterze Sonetę op. 
13 Skrjabina, sonatę, która jest ciekawym 
przykładem ideołogji wiełkiego muzyka ro: 
syjskiego i w założeniu swem ma być obra- 
zem wyzwolenia się drzemiących w człowie- 
ku utajonych sił mistycznych. 

MUZYKA POPULARNA., > 

Tegoż dnia na wieczorowym koncerc'* 
popularnym o godz. 20 «wystąpi. gościnnie 
w studjo radjowem śpiewaczka fińska Pia 
Ravenna, która od$piewa mało znane u nas 
pieśni kompozytorów finlandzkich, jak Si- 
belius, Jarnefelt, Melartin i Klementi. Część 
koncertowa zawiera ponadto utwory kom- 
pozytorów skandynawskich na orkiestrę. 

REPORTAŻ HISTORYCZNY. 

Z powodu 103 rocznicy powstania lista- 
padowego rozgłośnia wileńska nadaje w 
czwartek o godz. 23,05 barwny reportaż hi. 
storyczny z r. 1830 p. t. „Za bron“ opracc- 
wany na podstawie dokumentów ówczesnych 
przez J. Ostrowskiego i J. Žarnowieckich- 
Transmisja na wszystkie stacje radjowe. 

namiętnie  zwalczanego 

        

      

  

  

  

     

  

     



    

KRONIKA 
  

E Dziėi Andrzeja Apost. 

Czwartek | o Eligjucza B. W. 

30 | MA ia 9 
Listopad | zachód ||| — 6.3 m. 30 E 
Šuesis ania Zakiadu Metsorologįi U.š.B. 

w Wilnis z dnia 29-XI 1933 roku. 

Ciśnienie 780 
"Temperatura średnia — 8 
Temperatura najwyższa — 4 
'Temperatura najniższa — 12 

Opad — 
Wiatr połudn.-wschodni 
'Tend. — wzrost nast. stan stały 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 30 listopada według PIM. 
Po pochmurnym lub mglistym ranku w 

ciągu dnia pogoda słoneczna. Na wschodz:e 
dość silny, pozatem umiarkowany mróz. 
Słabnące wiatry z kierunków wschodnich. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokoiska 54, Siekierżyńskiego 

  

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego -- 
Mickiewicza 8 i Sapożnikowa — róg Zawał 
nej i Stefanskiej. 

OSOBISTA 
— Gen. Litwinowiez w Wilnie. Bawi w 

Wilnie dowódca O. K. II gen. Litwinowicz. 

— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed 
ward Szemioth został mianowany zastępcą 

członka Rady Drzewnej i wyje do Wur     

  

szawy na posiedzenie inauguracyjne tejże 
Rady w dniu 30 bm. 

& 

* S MIEJSKA 

— Wznowienie robót wodociągowych. Ma 
gistrat wznowił roboty wodociągowe na ul. 

Kalwary ej prowadząc je obecnie w osiat 
nim już etapie na odcinku od rynku w kie 
runku koszar I Brygady i 4 pułku ułanów. 

Na roboiach pracuje kilkudziesięciu ro 
botników. 

— Zniżka opłat za rejestrację rowerów 
Na jednem z ostatnich posiedzeń Zarząd 
miasta postanowił zniżyć opłaty za rejestras 
ję rowerów z 4 złotych do 3-ch 

Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem I 
kwietnia r. prz. 

— Wyrównanie poziomu jezdni na ul. T. 
Zana. W najbliższym czasie mają być podję 

te roboty ziemne na ul. Tomasza Zana. Ra 
boty te mają na celu wyrównanie poziomu 
ulicy i zatrudnią kilkudziesięciu bezrohot 
nych. 

— Zmiana kierunku jezdni na ul. I Ba 
terji. Nowa uliea. Władze miejskie, dążąc do 
nadania Wilnu estetycznego wyglądu, z dt 
giej zaś strony, mając na względzie zapew 
nienie mieszkańcom najbardziej zdrowot- 
nych warunków, opracowały plan urządze 
nia w Wilnie coś w rodzaju plantów kra 
kowskich przez wybudowanie efektownych 
zieleńców wzdłuż Wilji, które połączone 70 
staną z placem Łukiskim i górą Boufałową 
Przygotowania do realizacji tego planu już 

zostały rozpoczęte i przyjęły obecnie charak 
ter umacniania brzegów Wilji. Zkolei pod 

jęte zostaną roboty przy źmianie terenu jezd 
ni na uligy 1 Baterji, która będzie przesunię 
ta bliżej Wšlji. po bokach zaś wybudowane 
zostaną zieleńce. Kierunek nowej jezdni bę 
dzie przedłużeniem ul. Zygmuntowskiej. Ni 
zależnie od powyższego magistrat zamie! 
jezdnię poprowadzić dalej brzegiem Пр 
aż do przecięcia się z ul. Montwiłłowska. 

Po zakończeniu przeprowadzanych obec 
nie robót przygotowaw. czych reszta, planu zo 

stanie wykonana na wiosnę roku przyszłe 
go. 

    

  

  

  

   
  

: SANITARNA 
— Walka z jagłicą. Dzięki prowadzonej 

planowej i intensywnej akcji zapobiegaw 
czej przeciwko chorobom jaglicy, dowiadu 
jemy się, iż kolumny przeciw-jagliczne w 

ciągu ostatniego kwartału rb. udzieliły po 
mocy lekarskiej 4786 osobom, wyłeczyły za 
pełnie chorych około 2500 osób, przeprowa 
dziły badań przeszło 3000 oraz zwiedziły © 
powiatów województwa wileńskiego. 

` Z KOLEI 

— Ognisko Kolejowe Przysposob. Wojst. 
N. Wilejka. We czwartek 30 b. m. w sai: 
„Ogniska* przy ul. Połockiej 28 o godz. 18 
zostanie wygłoszony odczyt przez preleg 
p. M. Szczytta na temat: „Kuźnie dobrohytu 
i broni niszczącej* (Wielki przemysł). Pre 
łegent w treściwym referacie przytoczy m 
in. szereg ciekawych epizodów związanych 
* zagad. i rozbudową przemysłu. Ze względu 
na ciekawą treść odezyłu KAPEWiacy staw 
cie się licznie z rodzinami. Goście mile w: 
dziani. Wstęp wolny. 

-- Kolejowe Koło Szybowcowe. W Sali 

    

W 

   

  

WILLIAM J. LOC 

  

Konferencyjnej Dyrekcji Kolejowej w dniu 
28 bm. o godzinie 18 w obecności p. Dyrekio 
ra Kolei inż. Kazimie "*alkowskiego odby 
ło się zebranie organizacyjne Kolejowego K» 
ła Szybowcowego, ponadto w zebraniu u 
dział wzięli p. p. wicedyrekor Kołei, inż. Ste 
fan Mazurowski, wiceprezes Okręgowego Ko 
mitetu Szybowcowego A. Rojecki, Komer 
dant Przysposobienia Wojskowego Lotni 
czego w Wilnie kpt pilot Franciszek Pytel, 
przedstawiciel 5 pułku lotniczego w Lidzie. 
por. Hryniewicz, Wiceprezes Kolejowego Ka 
mitetu LOPP. inż. Budkiewicz i licznie ze 
brani pracownicy kolejo i. 

Zebranie zagaił p. inż. Mazurowski, jako 
przewodn cy kolejno przemawiali p. p.: 
Butkiewicz, Rojecki, kapt. pilot Pytel. Na 
prezesa Kolejowego Koła Szybowcowego wi 
brany p. inż. Kazimierz Ossowski. 

Do Zarządu weszli pp.: i Tomasz Pies 
lak. ir Lucjan Kwaszczyński, Marja Pana 

sewiczówna, Mikołaj Rostkowski, Kazimierz 
Snieszko, a do Komisji Rewizyjnej pp. inž 
Włodzimierz Butkiewicz, inż. Antoni Ławe 

cki i Michał Tomaszew S 
Dyrektor Kolei p. i alkowski życzył 

nowo powstałej placówce szybowcowej jak 
najlepszego rozwoju, podkreślając przytem, 
że moment założenia Koła Szybowcowego 
wypadł bardzo szczęśliwie, gdyż м chwili 
obrad zebrania organizacyjnego, przyjechiu 
do Wilna, Marszałek Polski Józef Piłsudski, 
a wszelkie poczynania związane z jego obec 
nością, dają jaknajlepsze rezultaty. 

GOSPODARCZA 
— Eksport drobiu. W Porubanku 

została uruchomiona prowizoryczna 
chłondnia-przechowalnia dla drobiu, 
przenaczonego na eksport do Pru: 
Wschodnich. 

Jak już donosiliśmy, eksporterzy 
wileńscy nawiązali kontakt handłowy 
z importerami pruskimi celem dostar 
czenia kilku tysięcy sztuk bitych gęsi, 
kur i innego drobiu. Pierwszy tran 
sport drobiu odszedł w połowie b. n. 
drugi odejdzie w pierwszych dniach 
grudnia i trzeci na krótko przed 
świętami Bożego Narodzenia. 

Ogółem z Wileńszczyzny ma być 
wywiezionych około 5000 sztuk bi 
tego drobiu. 

  

        

        

  

     

   

  

     
    

    
    
     

  

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ 
— Rocznica powstania listopadowego u 

inawlidów wojennych R. P. W dniu 25 b. m. 
w lokalu Związku Inw. Woj. R. P. przy 

ul. Ostrobramskiej 27 odbyła się uroczysta 
akademja ku uczczeniu roczniąy powstania 
listopadowego. Słowo wstępne wypowiedział 
przewodniczący Okr. Koła ZIWRP p. M. 
chał Borysewicz, który podniósł cele Oddziu 
łu Kulturalno-Oświatowego, życząc mu w 
jego pracy owocnych wyników. 

Po wzniesieniu przez p. Borysewicza 0- 
krzyku: „Rzeczpospolita, Pan Prezydent : 
Twórca Armji iPolskiej Marszałek Piłsudski 
niech żyją powtórzony z entuzjazmem 
przez obecnych — orkiestra 1 p. p. Leg. 
odegrała hymn narodowy. 

Następnie według ustalonego prograniu 
rozpoczął swój odczyt znany ze swoich pre 
lekcyj, p. prof. Wierzyński. Trudno jest na- 
prawdę o kogoś drugiego, kto mógłby takim 
stylem, takiem połączeniem historycznyci 

faktów z życiem współczesnem, zobrazować 
i nawi do rocznicy powstania listopa' lo- 
wego. Usłyszeliśmy z ust p. prof, Wierzyń 
skiego ciękawe porównania: — powstan:e 
1830 roku — strzelcy w Krakowie w r. 1914 
—Legjon y Polscy — Armja Polska i Inwa 
lidzi wojenni В. P. Nie też dziwnego, że 
po zakończeniu odczytu zerwała się burza 
oklasków, która była podziękowaniem p 
prof. Wierzyńskiemu za Jego przemówienim 
Po odczycie, z powodu nieprzybycia p. Še 
borowej — artystki teatrów miejskich ZASP 
—orkiestra 1 p. p. Leg. odegrała serenadę 
Szuberta i na zakończenie marsza. 

Po akademji odbył się wieczór klubowy. 
Obserwując całość szczerze i bez” prze 

sady trzeba stwierdzić, że akademja wvpa- 
dła bez zarzutu, utrzymana na poziomie wy- 
soce kulturalnym. Jest to bezsprzeczną zasiu 
ga Oddziału Kulturalno-Oświatowego z prza- 
wodniczącą p. Bińską na czele. 

— We czwartek dnia 30 listopada o godz. 
19.30 w Sali Zakładu Histologji i Embrjolozj 
USB., Zakretowa 23, odbędzie się XL Zebra 
nie Tow. Anatomiczno - Zoologicznego. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Kętrzyn 
ska z Warszawy wygłosi odczyt pt. ktual 
ne zagadnienia kobiece', odbędzie się dzić 
o godzinie 7 wieczorem w lokalu Związku 
(Jagiellońska Nr. 3/5 m. 3). 

Wstęp dla gości 30 gr., członkiniom bez- 
płatny. 

    

  

  

   

      

   

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 
1 grudnia r. b. w lokalu przy ul. 
Przejazd 12 odbędzie się 137 zebranie 
Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 

8 

WIELKI PANDOLFO. 
Tymczasem starała się zasięgnąć 

e nim języka. Przed spotkaniem w 
Hinsted nie słyszała nawet jego naz 
wiska, a teraz wiedzieli już o nim 
prawie wszyscy znajomi. Opinja, ja 
ką się cieszył, wahała się w grani- 
each między czarującym dżentelme- 
nem i nieokrzesanym gburem, mię 
dzy nienagannym idealistą i brutał 
nym hułaką, między genjuszem. i 
sząrlatanem. Szczegóły tonęły w je 
skrawych ogólnikach. Nikt nie wie- 
dział a jego pochodzeniu, a o ten:, 
€zega dokonał. mówiono nieokreśle- 
nie, 

„Jedni utrzymywali, że wszystkie mor- 
<skie zabezpieczenia przeciw torpedo- 
*we były jego dziełem; inni — że za 
*grabił sobłe wysokie odznaczenia z 
miedzianą bezezelnością złodzieja, 
który wchodzi w biały dzień do skłe- 
pu jubilera i wychodzi ż brylanto 
wym naszyjnikiem w kieszeni. Cze:- 
„ciele Mamona, jak to oni opowiadali, 
że dorobił się na swoich wynałaż 

/kach ogromnej fortuny; zazdrośni i 

  

   

    

Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

złośliwi głosili plotkę, że był w prze 
dedniu bankructwa. Pewien jego 
mość starej daty zaopinjował nieo- 
kreślenie: 

— Ten człowiek jest zagadką. 

W każdym razie Pola przekonała 
się, że jego dom był zagadką, pomi- 
mo że dawał poznać niejako charak 
ter właściciela. Był tak nieindywidu- 
alny, jak muzeum, tak pozbawiony 
cech mieszkalności, jak pokazowe 
apartamenta w historycznej rezy- 
dencji. Pokoje były pełne bogatych 
mebli w stylu Ludwika XVI-go i Ce- 
sarstwa, a Ściany zawieszone obraza- 

mł pierwszorzędnych mistrzów. Ko- 
lekcja ich była niewielka, lecz wybo- 
rowa. Pandolfo oprowadzał gości po 
mieszkaniu, zachwalając im swoje 
skarby z prawdziwem znawstwem. 

Sir Spencer Babinglów, zaproszo- 
ny specjalnie z raćjł obrazu Andrea 
Vaccaro, rzekł: 

— Ludzie bardzo gadatliwi zaw 
sze się 6 €oś potykają. On — nigdy. 
Ge za Człowiek! 

KURIE. R 

19 m. 30. Na porządku dziennym re- 
terat p. prof. M. Priifferowej p. '. 
„Wileńskie Muzeum Etnograficzne 
pod otwartem niebem. a Muzea Skaa 
dynawskie“. 

Oslo, Stockholm, Longby. Infor 
macji w sprawie zaproszen udziela p. 
St Hermanowicz codziennie w godz. 
18—20, tel. 99. Wstęp dla członków 
Kłubu, kandydatów oraz członków 
Klubu Włóczęgów Senjorów bezpłal 
ny. dla gości 50 gr., dla gości akade- 

mików 20 gr. 
— Cykl Odczytów „Dawne Wilno“ W 

tek 1 grudnia mówi p. H. Romer-Ochenko 
ska na temat stosunków wileńskich panu 
cych tutaj w latach 1824 do 1835. Ciekawa 
ta konferencja ilustrowana będzie przezto- 
czami. Początek o godz. 18 (ć pp.). 

— Studjum muzyczne. W sobotę o god”. 
18 (6 pp.) odbędziesię odczyt na temat mu- 
zyki fortepianowej reprezeniowanej przez 
twórczość Liszta, Schumanna oraz Mendet- 

sohna. Ilustracja z płyt gramofonowych. 

RÓŻ 
Wil. Woj. Pr. Komi- 

tet Pożyczki Narodowej przypomina, iż w 

dniu 3-go grudnia r. b. odbędzie się loso- 

wanie obrazów zaofiarowanych przez Wii 
T-wo Niezależnych Artystów Sztuk Plasty: 
nych w lokalu Sekretarjatu BBWR (ul. 
Anny 2) o godz. 12-ej, przy udziale pr 
stawicieli Urzędu Skarbowego i Organizacyj 

Społecznych. 
Wstęp dla wszystkich posiadaczy biletów 

wolny. 
— Oso! 

    

  

   

    

— Zawiadomienie. 

  

ee wziąć udział w Zjeź 

dzie w aty Zawodowej (3 i 4 
grudnia), a które nie otrzymały zaproszenia 
zechcą się zgłosić do Biura Komitetu Zjaż- 
du (gmach Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie,, Mickiewicza 32, pok. 19) celem о- 

trzymania karty wstępu. 

— Kurs przygotowawczy do Korpusu Ka: 
detów i Szkoły Podoficerskiej Piechoty i Pi- 
lotów. Wkrótce zostanie otwarty Kurs Przy- 
gotowawczy dla kandydatów, którzy mają 
zamiar ubiegać się w roku 1934 o przy jęcie 
do Korpusu Kadetów do kłasy 3 i 4 gim 
nazjalnej oraz do kompanii tej do Szkoły 
Podoficerskiej Piechoty i Pilotów. 

Na kurs przyjęci mogą być kandydaci, 
y ukończyli 6—7 Oddziałów Szkoły Po- 
chnej lub 2—3 kl sy gimn. 

yjęci kandydaci do Szkoły Podoficer 
skiej Piechoty i Pilotów otrzymują utrzyma- 
nie i naukę na koszt Skarbu Państwa. 

Informacji udzieła i zapisy przyjmuje 
kierownik kursu, ulica Sierakowskiego 23. 
codziennie od godz. 9—ll-ej rano i ой 3---6 

po południu. 
— Przyjazd do Wilna delegata kolei ło 

tewskich. W dniu dzisiejszym przybywa do 
Wilna delegat kolei łotewskich p. Mezens. 
ttóry udając się do Warszawy na konferen 
cję w sprawie rozkładu jazdy pociągów. za 
trzyma się na jeden dzień w Wilnie. 

Urodziło się w ub. miesiącu dz 
2176, zmarło w tymże okresie 1769 osób. 
warto ślubów 376, w tem chrz 
268, 

   

    

  

    

  

    

  

   

    

    

  

  

  

  

      

  

ZABAWY 
-- „Strzeleeka* Czarna Kawa — Dancinz 

Związek Strzelecki -— Zarząd Garnizonu m. 
Wilna, uprzejmie przypomina, że w dniu 2 
grudnia rb. (sobota) urządza „Czarną Kav 
— Dancing" w cukierni „Zielonego Sztralla 
(Mickiewicza 22). 

Początek o godzinie 23 punktualnie. 
Bufe: na miejscu. 
Ceny kryzysowe. 
Wejście 1 zł. 50 gr. 
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Najnowsze arcydzieło genjalnego 
Cecil B. de Milie'a 

Bunt Młodzieży 
WKRÓTCE w kinie 

ROZMAITOŚCI 
  

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OTRULI SWINIĘ. 

Do Wydziału Śledczego wpłynęło zamel- 
dowanie Aleksandra Kozłowskiego zamieszk, 
przy ul. Ułańskiej, że nocy ubiegłej otruta 
jego świnię. Przeprowadzał on rzekomo do- 
chodzenie na własną rękę i przypuszeża, 
że świnię otruł właściciel domu, w któryra 
on mieszka. Jak oświadczył Kozłowski po- 
między nim a właśc. domu dawno były nić 
porozumienia i właśc. domu groził mu, 

się zemści i zemsta ta wyraziła się właśnie 

    

  

w postaci otrucia świni. (e) 

WIRZUCIŁA DO KLOAKI. 

Nocy wczorajszej podczas oczyszezania    dołu kloacznego przy ul. Dziśnieńskiej wy: 
łowiono zwłoki kilkumiesiecznego dziecka. 
Przeprowadzone natychmiast dochodzenie 
policyjne ustaliło, że w domu tym zamie;e- 
kiwała młoda służąca z małem dzieckien:. 
Przed kiłku dniami opuściła ona służbę i 
znikła w niewiadoemym kierunku. Istnieje 
przypuszczenie, że to właśnie ona przed o- 
puszczeniem służby popełniła tę zbrodnię. 

(e). 

Dlaczegoby pan chciał, żeby 
się kompromitował? — zapytła Pola. 

— Bo nie lubię śmiertelników na 
miarę Jowisza — odpowiedział. 

Rozmowa ta miała miejsce po 
lunchu. Pandolfo połecił gościom 
Ayalę z 1892 roku, wbrew przesądo 
wi o niepijaniu szampana w połud- 
nie. Chciał, żeby się przekonali. Że 
by poznali doskonałość lekkiego lun 
chówego wina. Babingźton zakwe 
stjonował grzecznie możliwość. żeby 
szampan mógł przetrwać trzydzieści 
łat. Pandolfo podniósł rękę i uśmie- 
chnął się: 

— Zobaczy pan — rzekł. 

  

Pierwszy spróbował wina i nie 
przestając się uśmiechać, objął ge- 
stem ręki cały stół. 

— Państwo wydadzą sąd. Wy. 
starczy jeden grymas niesmakų, a 
butelka zostanie wyłana w wiecz- 
ność, : 

Babingłon powąchał. spróbował 
1, j ako znawca wina i skrupulatnie 
uczciwy człowiek, skłonił się z uzna 
niem gospodarzowi: 

  

— Z ubiegłego pokolenia natu 
ralnie — rzekt Pandolfo. -— Słabe, 
ale dobre. Woń podobna w  prze- 
nośńi do lawendy. Coś. co zostaje. 

— Ma pan rację — odparł Ba- 
„bington, przeklinając go w duszy za 

ВЕР 

TEATR | MUZYKA 
„Pod bia 

ko Re 
ski - 

Reż 

— Teatr Muzyczny „Lutnia. 

łym koniem* — operetka — widowi 
natzkiego — reżyserował M. Tatr 
ma zapewnione długotrwałe powodzenie. 
bawiona publiczność oklaskuje zarówno wv 

konawców k sprawn pomysłowość i 
małownicz dekoracji, bajeczną choreogra 
tję, oraz stronę wokalną. 

Dziś w dalszym ciągu „Pod Białym koniem* 

— „O sierotce Dorotee* Bajka „Oo sie 
rotce Dorotce...* W. Stanisławskiej, która 
zdobyła sobie rekordowe powodzenie, grana 

Łędzie w „Lutni* w niedzielę najbliższą o 
godzinie 0 pp. kończenie orszak któ 
lewski rozda cukierki z firm: A. Połoński 
i E. Wedel. 

Ceny propagandowe od 20 gr. 
Wycieczki szkolne korzystają z ulg 

  

     

    

     
     

  

TEATR-KINO DZIŚ! 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

PAN 

ze znakomit. 
špiewakiem 

Polski 

wedlug 

Dziši Produkeja 
1933—34 r. HELIOS   
Stefan JARACZ Jannings 

[MII w filmie i iešci 

Antoniego Marczyńskiego p. t. 

Nastrojowe piosenki Fogga. 

słynnej 

  

Teatr Miejski Pohułanka. Ostatnie 
przedstawienie WA „Dziś, czwartek 
30.XI o godz 

          

w insceni 
Leone S : 
топитег 

Andrzeja Pronaszki i że s 
muzyczną — stwarzają cało: 

Teatr Objazdowy — gra doskonałą ko 
nia. 
medję St. Ki 
nieba“ — dz 
w Czeremsze. 

— Koncert-Poranek 7 udzialem p. Se: 
gjusza Benoni'ego, p. Wandy Górskiej, pro“ 
Aleksandra Kontorowi „a i prof. Konstan- 
tego Gałkowskiego, urządzony staraniem 
Opieki Rodzicielskiej przy Państw. Szkaie 
Przem.-Handl. Żeńskiej im. Dmochowski :j 
odbędzie się pod protektoratery Pana Kura 
tora O. S. W. Kazimierza Szełągowskiego w 
niedzielę, dn. 3 grudnia r. b. o godz. 12.15 

    

  

  

edrzyńskiego „Piorun z jasne 
30.XT w Kobryniu, jutro: 1.X1i 

          

Triumf produkcji Foxa na 1933/4 r. 
Pierwszy w Polse film całkowicie śpiewny i mówiony w języku hiszpańskim 

ZAKAZANA MELQODJA ( 
JOSE MOJICĄ 

DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! Po raz pierwszy w filmie genjalna pieśniarka 

Hanka ORDONÓWNA 
w otoczeniu potęg ekr. polsk. SAMBORSKIEGO, LESZCZYŃSKIEGO, 
i Leny Żelichowskiej w sensacyjnym dramacie, 
©sn. na tle akcji szpiegowsk. ościen państwa pr, 
NAD PROGRAM: Najnowsze dodatki dźwiękowe. 

SZPIEG 
Bilety honorowe bezwzględnie nieważne. 

powieści 

PIEŚŃ 
POGANINA 

w roli głównej, który wykona sze- 

reg melodyjnych egzotycznych aryj. 

Uprasza się o przybycie punktualnie: 4 

Nr. 322 (2963) 

w poł. w sali Konserwatorjum Muzycznego, 
ul. Końska t. W; programie ulwory Mozarta, 
Moniuszki, Verdi'ego, Rachmaninow: 
biusteina, Czajkowskiego, Pugnani-Kreisł 
Bacha arasate'go. Konopnic i 

i innych. 
Koncert ma na celt dać młodzieży i-mi- 

łośnikom sztuki kilka chwil przeż 
na w śpiewie, muzyce i w słowie, — pi 
którego tak mało jest w czasach dziesiej- 

LOG ak potęžny wplyw wycbo- 

iera na jednostkę SĘ 
у уу cenie od 25 gr. do zł. 2.50 są de 
od czwartku 30 listopada TB 

  

Ru     

  

          

  

    

    
    

   

   

  

   

arni Gebethnera i Wolffa w dn 
Koncertu przy wejściu od godziny 10 rane 

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, czwar 
0.XI (pocz. seansów o godz. 4-ej) na 

Pieśń Poganina“ a scenie ,.0ś 

  

   sceniczny w Czechowa — 

r Czengerego. 

n 
polskim. Reż, języku 

  

  

NA SCENIE: 

OŚWIADCZYNY 
Arcywesoła komedja Czechowa 
Zz p.p. Stanislawską, Janowskim- 

i Borskim. 

DZIŚ! | 

SYMA oraz nowogo Aa Jerzego Jura 
w-g Marczyńskiego. 

w MASCE Muzyka ozna Warsa 
—6—8—10:15 

Sala dobrze ogrzana. 

Biała trucizna 
Tańce Zizi Halama! Żywa polska mował Ceny niskie. Sala dobrze ogrzane. 

potężnym 
mie egzot. 

NAD PROGRAM: „Egzotyczne wesele" — taneczne produkcje zespołu Jawajskiego. 

RAMON NOVARRO ; 
Novarro odópiewa przepiękne chińskie pieśni miłosne. Ze względu na wys. wartość art. dla młodzieży dozwołony: 

Dzienne: balkon 40 gr., parter 75 gr., wiecz. balkon 54 gr., parter od 90 gr. 

ZŁOTY KSIĄŻE 
Seanse: 4—6—8—10.20 

  

оТРАГ ал 

tytuniowych z siedzibą w m. 

mej pod Nr. 

przy ul. Falkowskiego pod Nr. 8. 
  

  
  

Beni Giszyn zam. Wilno, ul. 

A. 2267. 
dek w m. 

Firma 
Dokudowie gm.   

  

  
  

  

Uwaga! 

„EUROPA 
przy hotelu „EUROPA* — Dominikańska 1 

Zarząd Restauracji powiadamia stałych za 
ców i sympatyków, że z dniem | grudnia r. 
wprowadza 
codziennie 

Kuchnia pierwszorzędna. 
rzony. Basen z żywemi rybami, 

potrawy rybne. й 

PODARUNEK NA TT 
Aby dlugo zostalo w pa- 

to tylko: 

klubowe, otomany, tapczan-łóżko, materace, kozetka 
i kszesła w komplecie, oraz przyjmuje wszelkie 
zamówienia gwiazdkowe po cenach przystępnych. 

CHRZEŚCIJAŃSKA WYTWÓRNIA M EB Li 
MIĘKKICH Wilno, Ui. Niemiecka Nr. 2 

Dojazd autobusem Nr. 3 

GDZIE? CO? mięci, 

Sklep frontowy. 

RESTAURACJA - Tragal | 

DANCING Towarzyski, 
od godz. 2l-ej do 2-ej w nocy przy współudz. 
zaangażow. specjalnie Tancerek Zawodow. 

Bufet obficie zaopat- 
Specjalność 

fotele 

my Jankielewicz zam. w 
skiej pow. Lida. 

„Tarci 

  

  B. 16-11. Przy firmie 

    

od dnia 5 znia 1930 r.    

  

7. Firma 
produktów naftowych* w Lidzie 
Firma istnieje od dnia 6 lipca 1 

ul. Suwalskiej Nr. 87. 

Do Rejestru Handlowego Wydziału Za- 
miejscowego Wileńskiego Sądu Okrę- 
gowego .w Lidzie wciągnięto wpisy 

następujące: 

W dniu 13.X1L. 1933 r. 
A. 2266. Firma „Eustachy Wierzbicki Sklep to- 

warów spożywczych oraz sprzedaż piwa i wyrobów 
Lidzie przy ul. Szkol- 

9. Firma istnieje od 11 

Właściciel Firmy Eustachy Wierzbicki zam. w Lidzie 

Sadowa Nr. 7 m. 11. 

„Rubin Jankielewicz Sklep wó- 
lidz- dokudowskie 

kiego. Firma istnieje od 1 lipca 1933 r. Właścciel 
Dokudowie 

W dniu 8.X1. 1933 r. 
а, 

Właściciele firmy Aba Le- | ®® 
win i Abram Lewenberg na mocy umowy subdzierža 
wy z dnia 27 stycznia 1933 roku oddali w dzierżawę 

Prasowi 
my i młyn na gruntach przy kolei st p 
dzierżawiony od włościan wsi Sielca na okres trzech- 

A. 2278. Finma „Kazimierz Grysuć. Restauracja” 
w Szczuczynie k. Lidy pow. Szczuczyn. F 

Właściciel Firmy Kazi- 
mierz Gryguć zam. w Lidzie ul. Żeligowskiego NO JB, 

W dniu 21.X1. 1933 r. 
„Reweka Cyderowicz sprzedaż 

ul. Dworcowa 31. 

  

my Reweka Cyderowicz zamieszkała w 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 

moczopłciowe. 
od g. 9—1i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 
Wilenską 28, tel. 277 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

IJ 
  

lipca 1938 v. 

1377—VI 

      

   
    

A. 2265. Firma „Hinda Czepeluńska Sklep to- | Micklewicza 28, m. 5 
warów spożywczych”. Siedziba Firmy m. Lida ul. Ma- | przyjmuje od 9—| i 4—8 
ckiewicza Nr. 65. Firma istnieje od 1 lipca 1929 r Z.W.P 
Właściciel Firmy Hinda Czepeluńska zam. w Lid — 

ul. Mackiewicza Nr. 65. 1378—VI Akuszerka 
Ez, ° 

į A. 2264, Właściciel Firmy Beni Giszyn. Eksplo- MATA LAKNETOWA 
, atacja leśna we wsi Moskali now. Szczuczyn. Firma AE 

istnieje od dnia 4 sierpnia 1933 r. Wła | Firmy 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—26 
(obok Sądu) 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanz 
lewo Gedeminowską 
ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki. koali 1 wągiy. 

1379——VI 

  

   pow. 

  

gm. dokudow- 
1380-—-V1 

Spółka z ograni: 

  

tartak 

Niemien. 
fir 
wy 

1383—VI 

  

irma istnieje 

      

1398 —VI Do wynajęcia 

Duży Garaż 
8X81/ mtr., może być 

i składem na towary. 
Adres: uł. Zarzecze róg 

r. Właściciel Fir- 
Lidzie, przy 

1399—VI 
  

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie z 3.ch pokoi 
front. z wygodami przy 
ul. Jakėba Jasińskiego 18 
Dow, się u dozorcy oraz 

Trocka Nr. 4 m. I. 
W najzdrowszej dzielnicy 

Dr.   
  

tę rację i pewność siebie. — Do obia- 
du za słabe. ale do lunchu wyśmie- 
nite. 

Pandolfo zwrócił się do Poli. 
— Niewierny Tomasz —- rzekł.—- 

To jest właśnie tragedja mego życia 
Nim czego dokonam, muszę nawra- 
cać Dydymitów. 

Drugą przegranę poniósł Babiny 
ton nad półmiskiem przepiórek. któ 
rych nie chciał skosztować. 

-— Panie, pan mnie przeraża —- 
zaprotestował Pandolfo. — Dyplo 
macja w niezgodzie z przepiórkami 
— to jest coš... 

— Przepraszam pana, 
piórki... 

— $а przepiórkami. Rozumiem. 
Straszny jest ten protokuł. Te jednak 
wywodzą się z raju. Kreacja ta jest 
rezultatem mojej konferencji z ku- 
charzem świeżo rozkoronowanej gło- 
wy. Niech mi pan zaufa i sprobuje. 

Babington spróbował przez grzecz 
ność, a potem, przez epikurejskie 
smakoszostwo, obrał smacznego pła 

ka do kości i wziął drugiego. 

Jedzenie, wino, obsługa — wszy- 
stko to było bez zarzutu. Gospodarz 
czarował wszystkich gości. Ale Polu 
miała wrażenie, że jest podejmowa- 
na w niezamieszkanym pokoju. We 
Francji i Italji zamieniono wiele pa 

   

ałe prze- 

  

   

  

io, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

łaców w hotele, pozostawiając stare 
sale jadalne, * lecz pozbawiając je 
wszelkich cech indywidualnych. na- 
wet duchów domowych, uświęca ją: 
cych je bogów aby zastąpić te świa- 
dectwa życia i ludzkich uczuć mart- 
wemi ornamentami. Nie było w tem 
obrazy dobrego smaku, lecz pokój 
był tak głuchy. jakby był dziełem 
dwóch bładych, znużonych eksper- 
tów z Bond Street i St. Jamesa 
Street. 

Jednak siedzący obok niej właści- 
ciel tego dziwnego domu entuzjazmo- 
wał się dla swoich skarbów. Jego- 
miość starej daty miał rację, nazywa 
jac go zagadką. 

Dla Babingtona, który był przy: 
gotowany na to, że Andrea Vaccaro 
ukaże się blagą, a znalazł arcydziełc, 
później zaś musiał się rozkoszować 
wbrew woli trzydziestoletnim szam- 
panem i znienawidzoną przepiórka 
Pandolfo rósł do rozmiarów Jowisza, 
piekielnej osobistości, mającej wiecz 
nie rację. 

Lady Demeter odwożąc Polę swo- 
im samochodem zachwycała się go 
spodarzem i lunchem. 

— Ale — dodała — ten człowiek 
ni żyje chyba wcałe prywalnem žy 
ciem. 

Pola roześmiała się. 

  

Choroby 

i moczopiciowe 

Wileńska 7, tel, 10-65 
od godz. 9—1 i 4—8 

czoną odpowiedzialności: 

współwłaścicielowi Jeremjaszowi Pras 

letni. 3 : ' 

W dniu 20.XI, 1933 r. 

Redaktor edpowiedzialny Witold Kiszkis. 

Popławskiej Nr. 7. 

inteligentna 
panienka poszukuje po 
sady w charakterze bony 
lub ekspedjentki. Łask. 
zgłoszenia do Administr.. 

„Kurjera Wileńskiego, 

  

Wolfsan 
skórne, 

weneryczne,   
— Poczciwy.  patykowaty 

cer lepiejby harmonizował z 
mieszkalnym sałonem. 

—- Moja droga. domowi Pandolfa 
brak kobiety. 

— A ty już wynajmujesz Hotei 
Hitza i zastanawiasz się, czy zdołasz 
pomieścić wszystkich gości, których 
kyś chciała zaprosić na przyjęcie we- 
selne. 

Lady Demeter nazwała ją niew- 

dzięcznicą. W tonie jej Pola wyczu- 
ła jakąś niezwykłą ostrość, wskutek 
czego i ona spoważniała. Odpowie- 
działa, że nawet taka nieuleczalna 

romantyczką, jak Klara Demeter nie 
powinna sobie wyobrażać podobnej 
możliwości. 

-—- Moja droga — odparła lady 
Demeter — oprócz takich fizycznych 
niemożliwości jak ucieczka lampy ga: 
zowej z żółwiem, wszystko jest mo- 
żliwe w ludzkim świecie. Weź na- 
przykład mnie i mego małżonka. 

— Kochany Frank jest džentel 
manem i wie, że go uwielbiasz. 

Spen- 
z tym nie- 

  

  

— Właśnie. Argument na moją 
stronę. Spojrzyj na niego i spojrzyk 
na mnie. Ktoby pomyślał? 
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