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EUSZ 
WiLENSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

Oto skromny jubileusz jeszcze jednej 

zasłużonej i pożytecznej wileńskiej in- 

stytucji. 
8 grudnia, 1902 roku, została urucho- 

miona w Wilnie stacja Pogotowia Ratun- 

kowego. Dziś ta wyjątkowo pożyteczna 

instytucja zamyka trzeci dziesiątek lat 

swej intensywnej i owocnej działalności 

samarytańskiej. 

Niemały to jest okres czasu, jeżeli się 

uwzględni stosunki, jakie panowały w 

Wilnie w czasie powstawania nowej spo 

iecznej placówki polskiej, oraz się uprzy- 

tomni przeżycia, jakie się stały udziałem 

Wilna i Polski całej w ostatnich dzie- 

sięcioleciach. 

Myśl zorganizowania Towarzystwa 

Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Wilnie, 

powstała jeszcze wcześniej: w r. 1899 

hr. Józei Tyszkiewicz założył Towarzy- 

stwo, ale brak środków  materjalnych, 
obojętność ogółu i niechęć ze strony 

władz rosyjskich uniemożliwiły  rozpo- 

częcie działalności. 

Wilnianie, jak zwykle, trochę nieui- 

nie spoglądający na wszelkie inowacje, 

nie doceniali olbrzymiego znaczenia r0- 
wej organizacji, — to też ilość członków 

Towarzystwa była znikoma, w kasie zaś 

T-wa znajdowało się zaledwie parę set 

rubli. 

Rosjanie natomiast węszyli niebez- 
pieczeństwo dla rosyjskiej racji stanu 

wskutek wyraźnej polskości nowej orga- 

nizacji i odnosili się do niej naogoł 

(w pierwszym przynajmniej okresi:) 

nieżyczliwie. 

Polskość Towarzystwa była niewąt- 

pliwa i podwójnie uzasadniona. Przecież 

wszystkie poczynania społeczne Wiina, 

rozlużniającego pęta niewoli, nosiły (ne 

bo i nie mogło być inaczej!) charakter 

wybitnie polski i ziemiański. Wszędzie, 

— czy to w kiełkującem życiu nauko- 

wem, czy w dziedzinie sztuki, czy też w 

sprawach społecznych, spotykamy się z 

inicjatywą i wielką ofiarnością polskiej 
szlachty, ziemian. 

Nieinaczej było i przy założeniu 

Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekar- 

skiej, którego pierwszym inicjatorem był, 

jak zaznaczyliśmy, hr. Józef Tyszkiewicz, 
później zaś główny ciężar pracy wziął 

na siebie niezwykle czynny i ofiary 

hr. Władysław Tyszkiewicz, długoletni 

prezes, którego imieniem nazwano nawet 

najlepszą karetkę Pogotowia. 

Jakże są wymowne nazwiska założy- 

cieli Towarzystwa, którym należy się 
od wilnian wdzięczna pamięć i szczere 

uznanie za ich ofiarną pracę. 

Członkami — założycielami Towarzy 
stwa w r. 1902 byli: 

Hr. Tyszkiewicz Władysław, 
Hr. Broel-Plater Adam, 

Dr. Cywiński Zenon, 
Dr. Dembowski Tadeusz, 

Dr. Hłasko Bernard, 

Dr. Jacuta Konstanty, 

Gen. Ślizień Woldemar, 
Mec. Szostakowski Leon, 
Hr. Tyszkiewicz Antoni, 
Hr. Tyszkiewicz Jan, 

Mec. Węstawski Michal, 

Dr. Węsławski Witold, 
Dr. Zahorski Władysław. 

Czy potrzebne są komentarze do tych 
nazwisk? Czy są wilnianie, którzyby 

się nie spotykali nigdy z imionami tych 
zasłużonych mężów, którzyby nie zda- 

wali sobie sprawy z ich olbrzymich za- 
sług na wszystkich polach pracy  kultu- 

ralnej w Wilnie „przedwojennem“ — 

w Wilnie, przeczuwającem bliskie wyzwo 

lenie?.. 

Towarzystwo Doraźnej Pomocy I«- 

karskiej odrazu więc nabrało specjalne. 
go znaczenia, jako zbiorowy czyn polski, 

jako jedna z tak nielicznych wówczas 
placówek społecznych, nie mających na 

sobie piętna urzędowości rosyjskiej. 

Ale było i drugie źródło polskości 
wileńskiego Pogotowia. Otóż było to Po- 
gotowie w całem ówczesnem  imperjun: 

rosyjskiem dopiero drugiem z kolei, bo 

pierwsze zostało zorganizowane w War- 
szawie. Warszawa więc dała Wilnu sta- 

tut organizacyjny, dopomogła w urządze- 

niu stacji, pośredniczyła w nabyciu za- 

granicą pierwszej karetki, a nawet skie- 

rowała do Wilna kilku wykwalifikowa- 
nych sanitarjuszy. W ten sposób zazn::- 

czyła się ta ścisła łączność Wilna z War- 

szawą, która tak się nie podobała Ro- 
sjanom. 

Łączność ta zaznaczyła się i przy 

zdobywaniu środków na otwarcie stacji, 

gdyż z inicjatywy hr. Władysława Tysz- 

kiewicza został zorganizowany w Wil- 

nie wielki koncert Warszawskiego Te- 

warzystwa Filharmonicznego, który dał 

czystego dochodu 1459 r.b. 

Późniejsze imprezy, urządzane na ce- 

le Towarzystwa, również miały charakter 

przeglądu sił polskich i wskutek tego 

posiadały podwójne znaczenie. Ofiar- 

ność społeczeństwa polskiego była tak 

wielka. Tak np. bal, urządzony we wrzo- 

śniu 1902 r., dał zysku 3238 rb., loteria 

fantowa w r. 1903 — 8517 rb. 
Towarzystwo Doraźnej Pomocy Le- 

karskiej w Wilnie miało więc wielkie 

zasługi nietylko w dziedzinie służby s'- 

marytańskiej, ale i w dziedzinie budzenia 
ducha narodowego, czego najwspanial- 
szym wyrazem było zorganizowanie w r. 

1905 pierwszych, po 40-letniej przerwi«, 

występów teatru polskiego w Wilnie. 

Właśnie z inicjatywy Towarzystwa i na 

jego cele zostały zorganizowane w Ogro- 

dzie Botanicznym pierwsze przedstawi.- 

pia tcatralne z udziałem artystów war- 

szawskicgo teatru „Rozmaitošci“. 

Dochód z trzech przedstawień wyno- 
sił 6078 rb. 

Podkreśłając zasługi Towarzystwa, 

jako polskiej placówki społecznej, trzeba 

zaznaczyć, iż jego działalność samarytan 

ska była wyjątkowo owocna. Przypu- 
szczenia niektórych ludzi, že Pogotowi- 

nie będzie w Wilnie miało nic do robo- 

ty, gdyż Wilno, jako miasto niefabrycz- 

ne, nie ma częstych wypadków nieszczę- 

śliwych, — przypuszczenia te nie spraw 

dziły się. Pogotowie było stale czynne i 

działalność jego wciąż się rozrasta, cze- 

go wymownem Świadectwem. są dane 

statystyczne. 

W ciągu trzydziestu lat Pogotowis 

udzieliło pomocy w 131344 wypadkack, 

— wyjazdów na miasto było 68437. 

Podług dziesięcioleci, 
wzrost wygląda tak: 

W latach 1902 — 1912 włącznie — 

udzielono pomocy w 37532 wypadkach, 

wyjazdów na miasto było 18750. 

W latach 1913 — 1922 włącznie — 

udzielono pomocy w 41329 wypadkach, 

wyjazdów na miasto było 19366. 

W latach 1923 — 1932 wł. — udzie- 

lono pomocy w 52483 wypadkach, wyjaz 
dów na imasto było 30321. 

Cyfry te są najlepszem świadectweu: 

wielkiej pożyteczności i stałego rozwo- 

ju Pogotowia Ratunkowego w  Wilni:, 

które od r. 1919 zmieniło swe  foriiy 

organizacyjne, bo zostało przejęte przez 

Magistrat й 

Dziś więc byt Pogotowia jest zapew- 

niony wskutek stałego uwzględnienia 

jego potrzeb w budżecie miasta, — ofiar 

ność społeczeństwa już nie jest potrzeb- 

na. 

Z tem większem uznaniem i wdzię- 
cznością powinniśmy w dniu jubileuszu 

wspomnieć organizatorów Pogotowia, 

których energja, wytrwałość i ofiarnosć 

przezwyciężyły wszelkie trudności i da- 

ły Wilnu tak niezmiernie pożyteczna in- 

stytucję. 

praca ta i jej 

W. Charkiewicz. 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Księgarnia ol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOGLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
N 
RO 
    

   QGRÓBEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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nwawe starcia W Kuliś 
BERLIN PAT. — Przed rozpoczęciem 

porządku dziennego na posiedzeniu 
Reichstagu hitierowiec Frick zażądał 
przeprowadzenia ponownego wyboru 
trzeciego wiceprezydenta Reichstagu, ©- 
świadczając, że zachodzi wątpliwość ca 
do prawidłowego obliczenia oddanych 
wczoraj głosów. Wniosek Fricka została 
odrzucony. Wybrany trzecim wiceprezy- 
dentem socjal - demokrata Loebe oświad 
czył, że wybór przyjmuje. 

Wkrótce potem komunista Heli za- 
brał głos, zawiadamiając Izbę o katastro 
fie w Premnitz. Członkowie Izby na 
znak żałoby powstali z miejsc. 

Po przyjęciu wniosku 0 przeprowa- 
wadzenie niezwłocznego dochodzenia w 
sprawie przyczyn katastrofy Reichstag 
przeszedł do obrad uad projektem naro- 
dowych socjalistów ustawy o zastęp- 
stwie prezydenta Rzeszy. Wniosek, jak 
wiadomo, domaga się, aby w razie ustą- 
pienia lub śmierci prezydenta Rzeszy, 
przed upływem kadencji, zastępstwo oL- 
jał prezes Trybunału Rzeszy. 

Komunista Schneller w dłuższem prze 
mówieniu występował przeciwko wnio- 
skowi, oświadczając, że Trybunał Rze- 
szy jest zupełnie opanowany przez naro 
dowych socjalistów i że w razie wa- 
kansu na stanowisku prezydenta Rzeszy, 
zastępcą obrany byłby napewno narodo- 
wy socjalista. W tem miejscu mówca za 

Deklaracja rozb 
GENEWA PAT. — W uzupełnieniu 

wiadomości © przebiegu wczorajszej po 
południowej narady pięciu, korespondent 
PAT-a dowiaduje się, że źródia dobrze 
poiniormowanego, że nowa formuła za- 
proponowana  Neurathowi, jako platfor- 
ma dla dojścia do porozumienia co do 
dalszych tosów konierencji rozbrojenio- 
wej ma brzmienie następujące: 

4 mocarstwa: Francja, Stany Zjedno 
czeńe,, Anglja i Włochy stwierdzając, 
że jednym z celów konferencji rozbroje- 

  

rojeniowa 4-ch mocarstw 

atakował w ostrej formie prezydenta 
Hindenburga, oświadczając, że jest 
„przedstawicielem programu najbezwsty* 
dniejszego wyzysku, uprawianego na lu- 
dzie pracującym. Przywołany do po- 
rządku, przez przewodniczącego Schnel- 
ler mimo to ponawia swe ataki na Hin- 
idenburga, oświadczając, że prezydentu- 
tura jego jest „prezydenturą zamachu 
stanu”. -- 

Posłowie frakcji komunistcznej okla- 
skują w tym momencie mówcę, wzno- 
sząc trzykrotny okrzyk: „Precz z Hia- 
denburgiein!', przyczem jeden z widzów 
na galerji równiez wzniósł ten okrzyk. 
Wywołuje to powszechne  zamieszanie.. 
Na galerji dochodzi do bójki między pu- 
blicznością. Na sali niezwykłe wzburze- 
nie. Przewodniczący opuszcza fotel, prze 
rywając posiedzenie. Służba parlamentar 
na usiłuje opróżnić galerję dła publiczno 
ści. Wydałony przez wożuego kamuni- 
sta zjawia się zaowu, wznosząc głośne 
okrzyki. Wreszcie wpada na galerję kil- 
kunastu szturmowców narodowo - SO- 
cjalistycznych w mundurach, którzy wy- 
rzucają demonstrantów komunistycznych 
bijąc ich. Członkowie irakcji komunisty- 
cznej gremjałnie opuszczają salę, udając 
się na galerję. 

Rozpoczęte na galerji awantury prze 
niosły się do kuluarów Reichstagu. W 
pobliżu wejścia na trybuny rządowe 

TAR RADE REZ 
       

niowej jest dojście do równości praw w 
ramach systemu organizującego również 
bezpieczeństwo, decydują domagać się 
jak najrychlejszego wznowienia prac 
konierencji. Mocarstwa wyrażają nadzie 
je że Niemcy będą ponownie mogły u- 
zesiniczyć w jej pracach. Przez wyionie 
Tie tej fermuły inne projekty i piany, 

które kursowały w ostatnich dniach 
wśród delegacyj schodzą narazie na dal 

szy pian. 
— — — 000 

Konflikt angieiska-perski 
WIEDEŃ PAT. — „Neu Freie Pres- 

es* podaje z Teheranu, że wczoraj na 
biura angielsko - perskiego towarzystwa 
naftowego napadł tłum zdejmując ilagę 
angielską, którą następnie podarł. Takie 
same napaści powtórzyły się w szeregu 
innych miejscowości. Rząd perski wy- 
słał wojsko celem ochrony biur, magazy 
nów i pól naftowych. 

LONDYN PAT. — Spór między Aa- 
glją a Persją w sprawie wymówienia 
przez rząd perski koncesji angielsko - 

perskiemu towarzystwu nafitowemu, za- 
схупа się zaostrzać. Na protest Anglji, w 
którym podkreśliła ona nielegalność po- 
stępowania rządu perskiego, rząd ten od 
powiedział notą, utrzymaną w tak ost- 
rym tonie, że gabinet angielski postano- 
wił jej nie publikować. Możliwe, że An- 
glja spór ten przeniesie do Ligi Naro- 
dów, z tem, by przez Ligę Narodów prze 
kazać Trybunałowi w Hadze. Wątpliwe 
jest, by Anglja zdecydowała się na sa- 
modzielną zbrojną interwencję. 

Dymisje gebinetu finiandzkiego 
HELSINGFORS PAT. — Gabinet po 

dał się do dymisji. Przyczyną ustąpienia 
rządu jest stanowisko, zajęte przez pre- 
zydenta republiki, który odmówi podpi- 
sania ustawy, dotyczącej prawnego usta- 

Poówrót zwłak syna 
WIEDEŃ PAT. — Dzienniki wiedeńskie do 

noszą z Brukseli, jakoby była cesarzowa Zyta 

udzieliła pozwołenia na przewiezienie zwłok sy 

na Napoleona, księcia Reichstadtu z krypty Ka 

pucynów w Wiedniu do Francji. 

Dzienniki podkreślają, że wobec tego po- 

zwolenia odpadłaby największa trudność, sto- 

lenia oprocentowania pożyczek z wyjąt- 
kiem kredytów, udzielanych przez Bank 
Handlowy i kasy oszczędności. Ustawa 
ta była popierana przez agrarjuszy. 

—=0-0-0= 

Napoleona do Francji 
jąca dotychczas na przeszkodzie przewiezienia 
zwłok Orlątka, Jak się dowiaduje korespondent 

PAT-a, austrjackie koła urzędowe odnoszą sie 

sceptycznie do tej wiadomości, puszczanej od 

czasu do czasu jako próbny balon przez bona 

partystów. Ani rząd ausrjacki, ani francuski 
nie zajmowały się dotychczas tą sprawa. 

  

  

  

Trscki w 
MARSYLJA PAT. — Przybył Tu Trocki 

wraz z otoczeniem na statku „Campiglio”, na 
którym miał pozostawać do chwili swego wy- 

jazdu z Marsylji. Ponieważ Trocki prosił o 

możność zatrzymania się w hotelu, został prze 

prowadzony w nocy w centrum miasta. Policja 

Marsylii 
zabroniła komunikowania się komukolwiek tak 

z Trockim, jak i z członkami jego otoczenia. 
Krążą pogłoski, że Trocki odmówił kontynuo- 
wania dalszej podróży do Stambułu drogą mor 
ską i zgłosił prośbę o zezwolenie na powrót 

koleją. 

Sensacylny proces w Berlinie 
BERLIN PAT. — Dziś rozpoczął się sensa 

cyjny proces polityczny przeciwko dwum re- 
ćaktorom nacjonalistycznej agencji „Deutsche 
Schnelldienst“ i redakcji dziennika „Deutsche 

Delegacja żydowska 
, WARSZAWA PAT. — W dniu 7 bm. p. 

minister spraw wewnętrznych przyjął posła i 
prezesa żydowskiej gminy wyznaniowej we 
Lwowie p. jegera oraz posłów żydowskich i 
reprezentanta centrali kupców małopolskich. — 
Delegacja w szerokiem oświetleniu przedstawi 
ła p. ministrowi ostatnie zajścia we Lwowie i 
wysunęła szereg: wniosków, zmierzających w 
kierunku uchronienia w przyszłości ludności 

miasta Lwowa od podobnych zbrodniczych wy 
stąpień, domagając się pociągnięcia do odpo- 
wiedzialności sprawców zaburzeń i ekscesów 

u min. Pierackiego 
oraz prosząc pomocy dla tej biednej ludności, 
ktora poniosła straty moralne i materjalne w 
czasie zaburzeń. Pan minister oświadczył, że 
część wniosków należyż skierować do pp. mi 
nistrów WR i OP oraz Opieki Społecznej, na 
tomiast co do swego resortu zapewnił, że sta- 
nowisko rządu znalazło swój wyraz w oświad 
czeniu sejnowem  złożonem w roku ubiegłym, 
i że są wydane jak najdalej idące zarządze- 
nia, aby nie dopuścić na przyszłość do gorszą- 
cych i antypaństwowych zajść. 

——000——   

Ztg.“, oskarżonym o obrazę czci przywódcy 
socjal - demokratów Welsa. Oskarżeni w u- 
biegłym roku wystąpili publicznie z zarzutem, 
że Wels, bawiąc przed ogłoszeniem  morato- 
rjum Hoovera w Londynie, nakłaniał ówczesne 
go ministra spraw zagranicznych Hendersona, 
aby Angija zażądała od Niemiec zaniechania 
budowy pancernika wzamian za pomoc finan- 
sową. Przeprowadzone przez prokuratora do- 
chodzenie wykazało całkowitą bezpodstawność 
zarzutów. Obrońca oskarżonych zapowiedział 
wezwanie na świadków b. kancierza Bruenia- 
ga, b. ministra Reichswehry Groenera oraz mi 
nistra spraw zagranicznych Neuratha. 

  

KATASTROFA PROMU 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Donoszą z Mo- 

staru, że prom na rzece Neretwie przewró- 

cił się, przyczem z 12 podróżnych 11 uto- 

nęło. 

ate a 

ŚWIEŻ ui, Ratuszowa _- Księgarnia Įažwiūstiego. i 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i 
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telchytagi 
zgromadziła się grupa posłów narodowo- 
socjalistycznych i komunistycznych, li- 
cząca kiikadziesiąt osób. Między nimi 
wywiązała się ostra utarczka słowna, w 
czasie której nagle jeden z posłów rzucił 
spluwaczką. Stało się to hasłem do ogół 
nej bójki, przyczem zarówno komumiści 
jak i hitlerowcy poczęli obrzucać się po 
pielniczkami, pulpitami, spluwaczkami, a 
nawet odrywanemi od šcian aparatami 
telefonicznemi. Wybitych zostało kilka 
szyb  łustrzanych.. Stłuczono również 
wieiki żyrandol kryształowy, którego od 
łamki poraniły kilku posłów. W wyniku 
bójki kilku posłów odniosło ciężkie obra 
żenia ciała. Posłowie komunistyczni mu- 
sieli ustąpić przed nacierającymi na nich 
posłami narodowo - socjalistycznymi. 

Aresztowany na galerji komunista, 
który wywołał dzisiejsze zajścia — jest 
jak się okazało — członkiem frakcji ko 
mumistycznej Sejmu meklemburskiego. 

Po przerwie, trwającej trzy kwadraa 
se, obrady wznowiono. Przewodniczący 
eświadczył, że w razie powtórzenia się 
awantur zarządzi opróżnienie wszystkich 
trybun. 

Zkolei zabrał głos poseł komunisty- 
czny Torgler, protestując przeciwko te- 

mu, że w kuluarach parlamentu służoę 

porządkową pełnią umundurowani sztuc- 

mowcy. 
W dyskusji nad wnioskiem — пагобо- 

wych socjalistów w sprawie zastępstwa 

prezydenta przemawiał poseł niemieckG- 

narodowy Freytag - Loringhoien, wystę 

pując przeciw projektowi. Niemiecko - 

narodowi żądają, aby prezydent Hinden- 

burg sam wyznaczył swego zastępcę. — 

Pozatem mówca ostro potępiał wczoraj- 

szy atak gen. Litzmanna przeciwko Hin- 

denburgewi. Następnie w imieniu frakcji 

socjal - demokratycznej posel Breit - 

scheid zapowiedział głosowanie za pro- 

jektem narodowych socjalistów. Komu- 
nista Torgłer ponownie atakuje prezyden 

ta Hindenburga. Projekt narodowych so 

cjalistów po dyskusji przyjęto w dru- 
giem czytaniu wszystkiemi głosami prze 

ciwko komunistom i niemiecko - naro- 

dowym. Trzecie czytanie odroczono do 
następnego posiedzenia. 

VAD RU TADA WG EE NT TS 

PRACE KOMISYJ 

SEJMOWYCH 
WARSZAWA. PAT. Posiedzenie 

sejmowej komisji administracyjnej wyzna 

czono na wtorek 13 bm. Na porządku dzien- 

mym, poza przydziałem referatów, zmajdu- 

je się dalszy ciąg rozprawy nad cządowym 

projektem ustawy © częściowej zmiamie 

samorządu terytorjalnego. Sprawozdawcą 

tego projektu jest wieemanszałek dr. Po- 

lakiewicz. 

  

* * * 

WARSZAWA. (PAT. 'Posiedzenie 

sejmowej komisji budżetowej odbędzie się 

w nadchodzący piątek dnia 9 bm. Porzą- 

dek dzienny przewiduje sprawozdanie po- 

sła, Czernichowskiego (BB) o części I i II 

preliminarza budżetowego na rok 1933-34 

(Sejm i Senat). Ponadto pos. Rybamski му 

głosi sprawozdanie o wniosku Klubu Na- 

rodowego w: sprawie obciążenia skarbu 

państwa z tytułu zamówień na poczet przy- 
szłych budżetów. 

* 

WARSZAWA. PAT. — Komisja. spraw 

zagranicznych Sejmu przydzieliła ma Śro- 

dowem posiedzeniu referaty o projektach 

szeregu ustaw ratyfikacyjnych, przekaza- 

nych komisji w drugiem czytaniu ma wtor- 
ikowem plenamnem posiedzeniu Sejmu. 

Wow. 

WARSZAWA. PAT. — Komisja praw- 
nicza pod przewodnicbwem: wicemarszałka 
Cara dokonała przydziału referatów wnios 
ków poselskich. Między innemi referat 
wniosku Klubu Ukraińskiego oraz Ch. D. 
o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta o 
upoważnieniu władzy mianującej do prze- 

moszenia sędziów w stan: spoczynku objął 
pos. Bittner (Ch. D.), referat wniosku P. 

P. S. o uchyleniu rozporządzenia Prezy- 

denta o postępowaniu doraźnem — poseł 

Świątkowski (PPS), referat wniosku PPS. 

o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta o 
Trybunale Admimistracyjnym oraz referat 
wniosku Klubu Narodowego w sprawie u- 
chyflenia wozporządzenia Prezydenta, zmie- 
niającego prawo o ustroju sądów powszech 
mych— pos. Nowodworski) (Kl. Nar.) 

* * * 

WARSZAWA. PAT. — Komisja skar- 
bowa pzzydzieliła pos. Rymsrowi (KI,.Nar.) 
wniosek Klubu Narodowego, wzywający 

rząd, aby w terminie 4-tygodniowym przed 
stawił Sejmowi wykaz 'ezłonków dyrekcyj 
i rad administracyjnych przedsiębiorstw 
państwowych itd. 

* 

     

  

У * 

WARSZAWA. PAT. — Komisja oświa 
towa przydzieliła referat. xniosku Klubu 
Narodowego w sprawie uchylenia rozporzą 
dzenia Prezydenta o pragmatyce mauczy- 

cieli szkól wyższych pos. Czumie (BB). — 
Tenże poseł objął również referat wniosku 
L Narodówego o opłatach akademic- 
kich. 

  

ej . 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 
atecznych. oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

WICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkia. 

  

   

  

cz. Księgarnia Spoidz. D 

E — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

ia Polska — St. 

ogarnia Polskiej I 

ia T-wa „Rut 

arnia |. Ryppa . 

  

Mickie a 

i SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. || 

У — М, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja » 

Liverman, Kiosk gazetowy 

wARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

KOREZEBWEDOW ZSEE: 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

TELEGRAMY 
ECHA ZAJŚĆ W WARSZAWiE 

WARSZAWA. PAT. — Starostwo Grodz 
kie Warszana Północ komunikuje, że w 
dniu dzisiejszym ukarało w trybie admi- 
nistracyjnym Gruenkrauta Moszka, subje- 
kia, zam, przy ui. Chłodnej, za zakłócenie 
spokoju publicznego w dniu 6 grudnia br. 

przez napad przy współudziale 2 nieznanych 
osobników przed domem przy ul. Karme- 
lickiej na studenta Uniwersytetu Warszaw 
skiego Wojciechowskiego na: dwa miesią- 
ce bezwzględnego aresztu z art. 28 prawa 
o wykroczeniach. Jednocześnie Starostwo 
wystąpiło do Sądu Grodzkiego, Oddział 
XII, o zastosowanie aresztu zapobiegaw- 

czego. 

"PRZYBYŁO 10,000 BEZROBOTNYCH 

WARSZA . PAT. — Liczba bezro- 

botnych, zarejestrowanych w Państwo- 
wych Urzędach Pośrednietwa Pracy wync- 
siła na terenie całego państwa w dniu 3 
grudnia br. 177.459 osób, co stanowi wzrost 
iw: stosunku do popnzedniego tygodnia o 
10.089. 

UCZNIOWSKIE ZAWODY 
STRZELECKIE 

WARSZAWA, PAT. —W niedzielę na- 
stąpiło unoczyste otwarcie w teatrze Do- 
mu Żołnierza, pierwszych międzyszkolnych 
zawodów: strzeleckich uczniów szkó! Šred- 
mich. W zawodach uczestniczyło 200 od 
ników, reprezentujących 40 gimnazjów tu- 
tejszych. Zawody zostały zorganizowane 
pod protektoratem kuratora okręgu szko!- 

go przez Nauczycielski Klub Strzelecki. 
W wyniku strzelań zespołowych zwy- 

ciężyło gimnazjum Reytana, zdobywając 
nagrodę kuratora okręgu szkolnego war- 
szawskiego. Drugie miejsce zajęło gimnaz- 
jum im. Zamoyskiego, mastępne gimnazjum 
Reya. Oficjalne rozdanie nagród: nastąpi 
w czwartek dnia 8 grudnia. ! 

ZGON ZASŁUŻONEGO POLAKA 
W DYNEBURGU 

DYNEBURG. PAT. — W dniu 7 bm. 
zmarł w wieku lat 31, po rocznej kuracji, 
Stanislaw Łasewicz, wiceprezes byłego Zw. 
Polaków na Łotwie, z zawodu nauczyciel. 
W zmarłym kolonja polska na Łotwie tra- 
ci niestrudzonego pracownika społecznego. 
Stanislaw Łasewicz w przeciągu 10 lat 

pełnił obowiązki kierownika polskiej szko- 
ly powszechnej w Krasławiu, gdzie też za- 

łożył polską drużynę harcerską im. Stefa- 
na Batorego, w której był.przez szereg lat 

drużynowym. (Przed zamknięciem Związku 
Polaków. na Łotwie pełnił obowiązki wice- 

pezesa zarządu centralnego w ciągu 2 lat. 

Zmarły był ogólnie lubiany przez najszer- 

sze masy ludności polskiej na Łotwie. — 
Śmierć jego przedwczesna wywołała ogól- 

OKRADZENIE ZNANEJ ARTYSTKI 

LWÓW. PAT. — Dzienniki donoszą, że 
znaną antystkę Wiandę Siemaszkową, po- 
wracającą z Warszawy do Lwowa, okra- 
dziono w pociągu. Siemaszkowa obudziwszy 
się po północy, zauważyła eleganckiego 
mężczyznę, który uciekał z jej rzeczami, — 
Na wszczęty alanm rozpoczęto poszukiwa- 

nia za zbiegiem, które okazały się bezsku- 
teczne. 

CO UCZYNI ROOSEVELT? 

LONDYN. PAT. — Przyszły prezydent 
Stanów Zjednoczonych Roosevelt ogłosił w 
dniu 7 bm. w londyńskiem „Evening Stan- 
dard'' obszerny artykuł ma temat, co uczy- 
ni, gdy zostanie prezydentem. Roosevelt za 
znaczył, że najpilniejszem i mnajtrudniej- 
szem jego zadaniem będzie opanowanie 
trudmości rolniczych. W kwiestji długów 
Roosevelt oświadczył, że muszą one być 
zapłacone i że nie może być mowy o ich 

anulowaniu. W kwestji prohibicji zapo- 
wiada uzupełnienie ustawodawstwa celem 
zalegalizowania produkcji i sprzedaży 
piwa. 

SKAZANIE ROBOTNIKA POLSKIEGO' 

PARYZ. PAT. — Sąd przysięgłych de- 
pantamentu Oise skazał dziś na 10 lat cięż 
kiego więzienia i wydalenie z granic Fran- 
cji robotnika rolmego, obywatela polskiego 
22-letniego Wincentego Ambroziewicza, za 
morderstwo w celach rabunkowych, popeł- 
nione w kwietniu br. na robotniku rolnym 
Turkiewiczu. Morderca zrabował 1500 fr., 
następnie zakopał zwłoki w polu, gdzie z0- 
stały rwylkopane przez jednego z rolników. 

STRASZLIWA KATASTROFA 
W FABRYCE 

BERLIN. PAT. — W miejscowości 
Premnitz w pobliżu Rathenow, w okręgu 

Chemnitz, wydarzyła. się w fabryce sztucz- 

nego jedwabiu straszliwa katastrofa, której 
ofiarą padło 10 robotników zabitych i kil- 
kunast urannych. Eksplozja miała nastąpić 
na skutek upuszczenia na ziemię zbiomni- 
ka z (tlenem pnzez jednego z robotników. 
Budynek, ;* którym nastąpił wybuch, zo- 
stat zupelnie zdemolowany. Sąsiednie bu- 
dymki są poważnie zagrożone. * 

NIEZWYKŁĄ MGŁA 

FRANKFURT nad Menem. PAT. 
Zegluga na Renie Środkowym ustała zupe!- 
nie z powodu meły, jakiej od wielu lat 
tu nie pamiętają. Mgła wypełnia od szere- 
gu dmi dolinę Renu pomiędzy Mannheimem 
i Kobleneją. Mgła jest tak gęsta, że pozwa- 
la widzieć zaledwie na parę metrów. 
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SILVA RERUM Uchwały walnego zgromadzenia 
Związku Właścicieli Lasów 

  

W szeregu kolejnych numerów Ro- 
botnika Karol Irzykowski drukuje swój 
referat na temat warszawskich  proble- 
mów literackich. Przymiotnik „warszaw- 
ski” w tym wypadku właściwie można- 
by- było zastąpić innym, — „polski“, 
gdyż życie literackie wyraźnie się sku- 
pia w Warszawie. A 

Bardzo trafne są uwagi, dotyczące 
bezprogramowości ,„Wiadomości literac- 
kich““. 

Talent nie wystarczy, jako kryterjum po- 
ezji, nie żeby ono było iałszywe, lecz że jest: 
1) tautologiczne i jaiowe, 2) prowadzi do na- 
dtzyć, do arbitralności i arogancji. jeżeli po- 
wiemy: ten utwór jest dobry, bo pokazuje się 
w mim talent, — to taka odpowiedź prowadzi 
tylko do dalszych pytań. A w czem się ten 
tałeni objawia? Jeżeli znów na to odpowiemy: 
w sile, w intuicji, we wdzięku, w natchnieniu, 
w szczerości i pa to dalej kręcimy się w КО- 
le nieokreślonych i dowolnych sprawdzianów, 
które nic mie mówią, są tylko ordynarnie sub- 
jektywnym sądem, takim, jakiemi się szasta w 
cukierni Ziemiańskiej. 

Otóż twierdzę, że jawna bezprogramowość 
i jawny tałentyzm zaprowadziły „Wiadomości 
Literackie* wreszcie tam, dokąd zaprowadzić 
je musiały: do kultu osób jako ostatniego 1 
jedynego sensu literatury. Oczywiście — przy- 
znają talentyści — że talent musi się objawiać 
na pewnym materjale, lecz — dodają — wszy- 
stko jedno, co kto napisze, byle tam był ta- 
łent. Stąd eklektyzm, dorywczość i niewy- 
bredność tematów, któremi zajmują się „Wia- 
domości Literackie". 

Rzecz jasna, iż poruszył autor spra- 
wę osławionego „Życia świadomego”. 

„Wiadomości Literackie" mają teraz po- 
dobno 14.000 abonentów. Ta rekordowa w 
Polsce liczba została uzyskana w sposób nie- 
legalny. jesteśmy między sobą — możemy o 
teim Śmiało pomówić. Łapiemy  prenuruerato- 
row na pornograiję. Ale to jest niby pia fraus, 
sziachetny podstęp, chcemy przemycić zamiło- 
wanie do literatury w pigułkach, zaprawianych 
pornograiją. Dawniej uczono czytać w ten 
sposób, że dla dzieci wypiekano pierniczki w 
kształcie liter, — kto zgadł literę, mógł zjeść 
pierniczek. Wracamy teraz do tych metod w 
wychowaniu publiczności. Szyiman na swoim 
terenie robi to samo, co Boy. Sławna opaska 
Boya na kartezjuszowej „Rozprawie o meto- 
dzie* napęczniała, Kartezjusz się skończył, — 
z opaski zrobiło się „życie świadome". Czy 
to było potrzebne? Czy Polska jest naprawdę 
taka głupia, żeby jej zainteresowanie dla liie- 
ratury zdobywać takiemi środkami? Czyż wszy 
stkie inne środki już naprawdę wyczerpano? 
Ja sądzę, że ich nawet nie próbowano. Opa- 
ska Boya z napisem „Tylko @а dorostych“ 
nie była żartem, ona wyrażała jego tajemne 
życzenie, żeby to naprawdę było coś tylko dla 
dorosłych, coś extra. I to jego życzenie teraz 
się_ ziściło. 

To „Życie świadome* w „Wiadomo- 
ściach Literackich''* jest nieznośne nietyl-- 
ko dlatego, że przemyca pornograiję w 
sosie patetycznego altruizmu, ale i dła- 
tego, że krzywdzi literaturę. 

Byłby ratunek: gdyby „Życie Świadome”, 
korzystając ze swego tytułu, wyszło z ciasne- 
go zakresu spraw regulacji urodzin, pierwszej 
krwi i przerywania ciąży, objęło uświadomie- 
nie psychologiczne, etyczne, społeczne, no i 
tochę także literackie. Dotychczas rzecz tak 
wygląda, że tylko tu, na tyćh dwóch kolum- 
nach, jest „Życie świadome* a cała reszta 
„Wiadomości Literackich jest życiem nieświa- 
domem. > 

Przewaga zagadnień społecznych n 
łamach czasopisma literackiego, jest za- 
stanawiającym znakiem czasu. 

„Wiadomości Literackie", przesuwając 
punkt ciężkości z literatury na sprawy społe- 
czne, świadomie, a przez nikogo nieuprawnio- 
ne, stwierdzają, że w literaturze nic ciekawe- 
go się nie dzieje, więc tymczasem trzeba się 
paść na innym terenie. Robią to samo, co 
Uniłowski i bohaterzy jego „Wspólnego po- 
koju“, ktorzy przyznają się: jesteśmy bankru- 
tami, przyszliśmy na świat w przejściowej epo- 
ce. A przecież i oni i „Wiadomości Literac- 
kie* powinniby czuć się nie widzami wypad- 
ków literackich, lecz ich aktorami. Rezygnacja 
przedwczesna! 

Tak! Rezygnacja przedwczesna! Po- 
za dreszczykami seksualnemi „Życia 
świadomego, poza grafomanją mętnych 
„Zetów* istnieje gdzieś przecie czysta 
poezja i prawdziwa literatura. 

Przeżywamy kryzys i w. dziedzinie 
literatury, lecz kryzys nie jest synonimem 
bankructwa. 

Wyjście musi się znaleźć! 
rze polskiej trzeba przywrócić 
blask i powagę. 

Literatu- 
dawny 

Lector. 
——=z0-0-0=—— 

Nikt z cierpiących 
NA REUMATYZM, PODAGRĘ I BÓLE 

NERWOWE 
niepowinien wątpić w możliwość swego uzdro 
wienia, gdyż wielu cierpiących odzyskało przy 
pomocy Togalu swe zdrowie. Tabletki Togal 
bowiem wstrzymują nagromadzanie się kwasu 
moczowego, Nieszkodliwy dla serca, żołądka i 
innych organów. Spróbujcie i przekonajcie 
się sami. lDo nabycia we wszystkich ŻE: 

W. Z. 6. 

WARSZAWA. Wsobotę odbyło się 

pod przewodnichwem prezesa rady nadzot- 
czej p. L. Pułaskiego walne zgromadze- 
mie Związku Właścicieli Lasów. 

Zebrani wysłuchali referatu p. WŁ. En- 
glichta o powinnościach  szanwankowych 
oarz sprawozdania zarządu, wygłoszonego 
przez prezesa zamządu p. Jabłońskiego i 

dyr. Związku dr. W. Babińskiego. 

Z Całego Świata 
W porcie Havre władze celne francuskie 

zatrzymały „transport* szesnastu tancerek а- 
imerykańskich przybyłych dla występów w Pa 
ryżu. 

Wiadze zasłaniają się niedawno wprowadzo 
mym przepisem, by przybywający w celach za 
robkowych do Francji, przybywali już z zawar 
tym kontraktem z danym przedsiębiorcą. Prze 
pis.ten służy w praktyce do tego, by móc wpły 
wać na zmniejszenie engagementu'dla zagranicz 
nych pracowników z korzyścią francuskich. 

Przywódczyni rupy uzyskała pozwolenie 
udania się do Paryża :dla otrzymania zaprosze 
па ой jednego z iokali rozrywkowych. — jej 
szanse są jednak bardzo  .małe.. Najpewniej 
już w piątek szesnaście Amerykanek powróci 
z powrotem do Nowego Yorku. 

Wow w 

W Bruck, nad granicą węgierską władze 
wojskowe austcjackie są w trakcie dokonywa- 
nia szeregu doświadczeń z naprawdę sensacyj- 
nyin wynalazkiem jednego z młodych profeso- 
rów politechniki wiedeńskiej. 

Wynalazek ten połega na wytwarzaniu pew 
nych promieni, które rzucone na samolot, po- 
traiią go zmusić do natychmiastowego iądowa 
nia. Mia się to odbywać automatycznie i wszeł 
kie wysiiki lotników będą tu daremne. 

jeszcze pięć lat temu z podobnym wynalaz 
„kiem przeprowadziła liczne doświadczenia ar- 
mja amerykańska. Mimo zapewnień próby te 
bodaj się jedaak wówczas nie powiodły. 

* + * 

Bogata właścicielka winnic pod Bordeaux 
pani Soudois dała znać do policji, że jej słu- 
2аса skradła pakiet papierów wartościowych 
wartości 200000 franków (66 tysięcy zł.). — 
Siužąca uczyniła to — jak zeznaje — z ze- 
msty. 

Poszkodowana pochodzi z jednej z t. zw. 
„dynastyj winnych* we Francji, ale ostatnio 
ucierpiała mocno na skutek kryzysu. 

* * 

W tych dniach komisja Ligi Narodów dla 
Spraw wojny gazowej i bakterjami wykończy 
ła swój obszerny referat przeznaczony dla na- 
rodów europejskich. Referat ten opracowali'naj 
wytbitniejsi chemicy współcześni. fest on nie- 
zwykłe pesymistyczny. 

„Wojna chemiczna i wojna zapomocą po 
ciskow które zawierają zarazki chorobotwórcze 
— Ю są rzeczy, którym zapobiec się nie da* 
—oto konkluzje referatu. Stwierdza on raz je- 
Szcze, że wszelkie zakazy nie będą tu miały 
najmniejszego znaczenia, 

wow ok 

W Lizbonie zmarł portugalski admirał Cal- 
vio de Silva. Przed wojną był on prononsowa 
nym tepublikaninem.— Podczas wojny zbliżył 
się do stronnictwa rojalistycznego i odtąd po 
przez niestałe rządy kolejnych dyktatorów był 
wania zwolennikiem powrotu na tron króla 

aarela. 

se 

ODOL 
konserwuje 

  

зососоовоссеее 

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Głównego 

poleca: ciepłe, czyste i ciche po- 
koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

Rozpłatny garai — Ceny niskie, 

Telefon Nr. 6. 
Wszystko tam jasne, widne, białe, 

świeże, lakierowane. Błyszczy i pachnie 
tym zmieszanym zapachem szpitalnym. 
w którym jodoform góruje, a który jest 
smutny, lecz i odświeżający zarazem. 
W pierwszym parterowym pokoju, od 
wejścia na lewo, wisi wielki portret za- 
łożyciela hr. Władysława  Tyszkie- 
wicza, stoi  szezlong, kryty  ce- 
ratą, i stolik. а па „nim  księ- 
ga, w której dyżurny lekarz notuje po 
kronikarsku każdorazowy wyjazd na 
miasto i charakter wypadku. Od paro- 
letnich dzieci do zgrzybiałych starców— 
wszystkich ratowało pogotowie. 

" — Niema ulicy, ba — niema domu 
w Wilnie, gdziebyśmy w ciągu trzydzie- 
stu lat nie byli — mówi p. Władysław 
Czerniuk, który razem z p. Michałem 
Chmielewskim są najstarszymi sanitarju- 
szami pogotowia. P. Czerniuk pełni w 
niem służbę od dwudziestu siedmiu lat. 
a p. Chmielewski od dnia założenia. 

Przerzućmy kilka kart wielkiej księgi 
wypadków. Są zasłabnięcia, zamachy sa 
mobójcze, oparzenia, złamania i t. d. — 
te najrozmaitsze nieszczęśliwe zdarzenia, 
jakie chodzą po ludziach. Ale przewaga 
zraień rzuca się w Oczy: rany tłuczone, 
iany kłute, rany cięte... Bójki więc i bi- 
jatyki dostarczają pogotowiu największej 

liczby pacjentów. Na trzeźwo, i po pija- 
nemu, w alekcie, z rozmysłem i nie- 
chcący; na wszystkie sposoby umieją lu 
dzie bić się, ranić, walić i grzmocić. 

Są oczywiście i symulacje. Jest też 
pewna kategorja wypadków specjalnie 
kobiecych. Bardzo ciekawa. Zaalarmowa 
ny gwałtownym telefonem pędzi gdzies 
na krańce miasta samochód pogotowia: 
czyjaś żona nagle zachorowała. Zdysza- 
ny lekarz z sanitarjuszem gramolą się na 
trzecie piętro. Chora żona ze wstydliwie 
kokieteryjnym uśmiechem sama Otwiera 
drzwi. Przeprasza gorąco; że pan dokter 
tak się fatygował, tak się zmęczył na 
tych naszych schodach... Ale już minę- 
lo... Było małe nieporozumienie z mę- 
żem, Zrobiło się troszkę niedobrze. . 
Mąż zupełnie niepotrzebnie przestraszył 
się i zaalarmował pana doktora... 

— Może szklaneczkę herbaty? 
Pan doktor dziękuje przez zęby, zła- 

zi po ciemnych schodach, i niegrzecznie 
określa typ chorej kobiety: 

— Histeryczka. 

Tych bywa dość. Ale są na nie spo- 
soby. I na symulantów. Pan doktor pro- 
wadzi do następnego pokoju, który jest 
małą salą operacyjno - opatrunkową. 
Lśniące białością szafy z narzędziami i 
lekarstwami, biały stół na środku. Na in 

Po dłuższej dyskusji zebranie powzięło 
uchwały, stwierdzające doniosłe znaczenie 

jakie posiadają lasy w całokształcie na- 
szej gospodarki marodowej i zwracające 
uwagę na poważny spadek drzewa. Uchwa 
ły zgromadzenia wyrażają dalej przekona- 
mie, że uprzymysłowienie własności leś- 
nej, podporządkowane całkowicie maczel- 

nej zasadzie rentowności gospodarki, jest 

ekonomicznie uzasadnione i może stamo- 
wić poważną broń do pomyślnego prze- 
tnwamiaobecenego krytycznego okresu. 
Zgromadzemie mwiaża, że koniecznem jest 
dążenie do osiągnięcia międzynarodowych 

porozumień drzewnych, gdyż światowa 

dysproporcja pomiędzy podażą a jpopy- 
tem može byč naprawiona najskuteczniei 
tw płaszczyźnie układów, zawartych przez 
producentów krajów zainteresowanych. 
Konieczne jest dalej usprawnienie wywo- 

mu drzewnego z pominięciem zbędnego 
pośrednictwa, co powinno być głównym 
celem ikomitetów  eksportowych. 

Wireszcie uchwały zgnomadzenia wysu- 
wają postulat powołania do życia. wspólnej 
reprezentacji interesów produkcji leśnej 
zarówmo państwowej, jak i prywatnej oraz 
przemysłu i hamdlu drzewnego, pod ро- 

stacią mady drzewnej. Organizacja ta 
miałaby na celu opracowanie uzgodnio- 

nego 'wszechstronie programu akcji w 

  

zakresie koniecznych zarządzeń  polity- 
ki drzewnej. (Iskra). 

=0-O-0=   

Odroczenie służby wojskowej 

dia uczniów szkół. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych za- 

wiiadaroia, że prawo do odroczenią czynnej 

służby wojskowej z art. 61 p. 1 ustawy o 

powszechnym obowiązku wojskowym przy 

sługuje uczniom ostatniej (4-tej) klasy 

następujących zakładów naukowych: 

1) prywatnej męskiej szkoly handlowej 

ze specjalną klasą czwartą o kierunku spól 

dzielczym — kolegjum księży Pijarów w 

Lidzie ; 

2) prywatnej koedukacyjnej szkoły han 

dloxej ze specjalną klasą czwartą o kie- 

punku Samorządowym Stowarzyszenia 

iPrzyjaciół Oświaty w Smorgoniach, woj. 

wileńskie ; 

3) tmzyklasowej męskiej szkoły han- 

dlowej im. Stanisława Staszica, — Marji 

Landsbergowej z klasą czwartą specjalną 

o kierunku spółdzielczym w Wiilnie. (Iskra), 

sprzedaż © 

@. 5. 

  

9 GRUDNIA 
rozpoczynamy 

WiazdkoGĄ 
PO WYJĄTKOWO OKAZYJNYCH CENACH: 
materjały wełniane w różnych gatunkach, palta, garnitury, suknie, swetry, 

pończochy, ciepła bielizna, krawaty i wiele innnych. 

Śniegowce i kalosze po cencch fabrycznych. 

Modne pieski fianelowe „Jerry* na podarki. 

wysyłamy podarki gwiazdkowe do Rosji 

Brada Jabłkowscy (p. Mit 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

Święty Mikołaj w Belgii 

  

Święty Mikołaj cieszy się wśród dzieci ca-łego Świata tą samą popularnością, jak i y | 4 | u 

nas. Na zdjęciu naszem widzimy Świętego Mikolaja, rozdającego dary  dziatwie jednego z 
miast belgijskich. 

  

  

Dowiadujemy się, że ministerstwo ko- 
munikacji wydało zarządzenie, obniżające 
ceny okręgowych biletów 15-todniowych, 
miesięcznych, północznyłch i rocznych. Ob- 
niżka ta wejdzie w życie z dniem 1-go sty- 

cznia 1933 roku i wyniesie 25 procent do- 
tychczasowej ceny tyłch biletów. I tak na- 
przykład 15-dniowy biłet klasy IH-ciej, 

ważny ma całą sieć ,PKIP. i na pociągi poś- 
pieszne będzie kosztował 100 zł. zamia; 
130. Taki sam bilet miesięczny zamiast 250 
zł. — 190 zł., zaś bilet ważny na jeden o- 
kręg dyrekcyjny 110 zł., zamiast 140 zł. — 

Bilety klasy Il-giej są półtora raza droż- 
sze, zaś I-szej klasy dwa i pół raza droższe 
od biletu klasy IIM-ciej. 

W takim samym stopniu obniżone z0- 
stamą ceny biletów: półrocznych i rocznych. 
Cena biletu półrocznego równa się pięcio- 
krotnej cenie, zaś biletu rocznego — dzie- 

więciokrotnej cemie biletu miesięcznego. 

Prócz potamienia biletów okręgowych, 
ułatwione będzie również ich nabywanie, 
Mianowicie od: 1 kwietnia roku przyszłego, 
bilety miesięczne nabywać będzie można z 
wažnošcią od dowolnej daty, jaką wskaże 
nabywca tak, jak obecnie nabywa się bile- 

ty 15-dnioiwe. Dotychczas bowiem bilety 
miesięczne nabywać można było tylko na 

R. R.) 
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Przeciw OBSTRUKCJI, hemoroidom i złej przemianie materji używaj franc. herbatę 
THE CHAMBARD. 

Ułatwia odciekanie żółci i czyści organiz. Żądać wyrobu francuskiego. 

J i O O M A LK 

г 

NA ARTDKOLU W WILNIE, 
w nowym lokału przy ulicy 

Płaci: wysokie oprocentowanie, 
Wydaje: pożyczki na cele produkcyjne. 
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CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

Zamkowej 18 
Przyjmuja: wkłady terminowe i na rachunki bieżące, 

wejście 
frontowe 

Za całość wkładów Bank gwarantuje: Kapitałami własnemi do 200.000 zł. oraz odpowie- 

dzialnością swych Członków przeszło 2.000.000 zł. 

nym stoliku dwie przenośne skrzynki, za 
wierające nieodzowne środki, które le- 
karz wezwany zabiera ze sobą. Pan dok 
tor otwiera jedną z nich i wyjmuje ilasz 
kę z mocnym szklanym korkiem. We 
flaszce coś, jak zwoje waty, widać: na- 
sycone jakimś specyfikiem. 

— Oto radykalny i niezawodny śro 
dek na histeryczki i symulantów. 

— Cóż to jest? 
— Gil. 

— Gil? Cóż to za lekarstwo? Cóż to 
za uazwa?. Ach, wymyślili ją sanitarju- 
sze? Tak nazwali ten prosty i ogólnie 
znany środek? A jak go się używa?- 

Pan doktor opowiada jeden z wypad 
ków. Wezwano pogotowie aż pod koś- 
ciół Serca Jezusowego. Na chodniku leży 
baba. Dookoła tłum. Podnosili — powia 
dają — sadzali, i za nogi i za głowę, 
i taki siak, i wodą kaczali. Baby na- 
wet, pan dochtor wie, chłopskim sposo- 
bem... tego... Nic nie pomaga, 
Leży jak nieboszczyk. A widać, że szel- 
ma udaje. Taka zawzięta. Pan doktor 
odchylił powiekę, posłuchał serca. 

Gila — szepnął sanitarjuszowi. 
Sanitarjusz Czerniuk jest w tych spra- 
wach niezastąpionym specjalistą. Pomyś 
leć: dwadzieścia siedem lat! Więc wy- 
ciągnął nieuchwytnym ruchem kawał 
waty z flaszki, nakręcił na zgrabną pa- 
łeczkę i głęboko w nos babie zaapliko- 
wał. Jakże baba nie skoczy, jak się nie 
porwie, przeklinać zacznie! A tu śmiech 
dookoła! Baba z charczeniem, kaszla- 

niem a pluciem w nogi. Zdrowiuteńka. 
Oto co gil potrafi. Gil — zwykły a- 

monjak, błogosławiony 
w pewnych wypadkach nie zawadzi u-* 
żyć, nie alarmując niepotrzebnie lekarza 
i sanitarjuszów, czuwających dzień i 
noc w swej samarytańskiej służbie. 

Czy ta służba jest ciężka? Zważmy: 
liczba wypadków zwiększa się z każdym 
rokiem. W roku 1927 naprzykład było 
ich 4707; w roku bieżącym liczba do- 
biegła już siedmiu tysięcy. A do końca 
roku jeszcze miesiąc. To znaczy, że po: 
gotowie niesie pomoc obywatelom okoła 
dwudziestu razy dziennie! Dwadzieścia 
wezwań, najczęściej wyjazdów, gdyż o- 

sobiste zgłoszenia _ poszkodowanych 
są rzadkie, dwadzieścia razy szofer po- 

pędza auto, lekarz dyżurny zabiera swo 

je skrzynki, z sanitarjuszem winduje się 
na któreś piętro, albo szuka głębokiej 
suteryny, dwadzieścia. razy  opatrują, 
przewiązują, przepłókują żołądki... Dwa- 
dzieścia razy powracają na zaułek Fran 
ciszkański, ściągają palta, myją ręce, sia 
dają — by oto znowu ostry dzwonek te- 
Jefonu kazał im te skomplikowane czyn 
ności powtarzać... Są one często bardzo 
poważne i odpowiedzialne. Gdybyż tyi 
ko gil bywał w robocie! Ale na tę przy 
įemnošė nie zawsze można sobie pozwo 
lič, 

W dzień dyżury biegną szybciej i 
łatwiej. W nocy jest gorzej, Lekarz czu 
wa bez zmiany trzynaście godzin. Na 
pierwszem piętrze znajduje się jego po- 

  

   

  

Zniżka cen okręgowych biletów kolejowych 
okres miesiąca kalendarzowego. Pozatem 
bilety półroczne będzie można nabywać z 
'ważmością (od 1-go dnia dowolnego miesią- 
ca, gdy dotychczas można je było nabywać 
z wiażnością tylko od 1-go stycznia lub od 
pierwszego lipea. — Wreszcie bilety roczne 
będzie można nabywać z ważniością od 1-go 
stycznia, 1-go kwietnia, l-go lipca i 1-go 
października, a mie jak dotychczas ma rok 
kalendarzowy. (ISKRA). 

  

Meissner na środzie 
Wczorajszy wieczór Janusza Meissnera, 

popularnego nowelisty - lotnika, składał 

się z dwóch części. W pierwszej mówił 
Meissner o przeżyciach powietrznych za- 
wodowego pilota, w drugiej odczytał mowe- 
lę pt.: „Załoga* i dwa urywki. Pierwszą 
część wypełnił zajmujący i nieznany czło- 
jwitkowi, który mie latał, materjał; druga 
przedstawiała się słabiej, 

O życiu napowietrznem mówiił Meissner 
poprostu [tym rzeczowym stylem faktów, 
który najsilniej do współczesnego człowie- 
ka przemawia i wzrusza. Unikał więc wszel 
kich patetycznych słów: il wyraz „bohater- 
stwo'—nadużywany, zbanalizowany wymaz 
— ше zapytchał tych dziur, jakie często 
widoczne są wi przemówieniach małoczu- 
jących lecz krzykliwych ludzi. Nie słyszało 
się też takich słów: jak: skrzydlaty, skrzy- 
dlata flota, powietrznym szlakiem, zdoby- 
wca przestworzy... Fałszywe superlatywy. 
Jamusz Meissner nazywał nzecz każdą, każ- 
de zjawisko i każde wrażenie jego właści- 
wem imieniem, ale imię to znaleźć umie 
tylko doświadczony lotnik. To jest trudna 
sztuka: ścisłość i prostota, które porywają. 

Jakże blado i bamalnie wobec fakito- 
grafji Meissnera wygląda jakiś opis podró 
ży samolotem (pasażerskim, gdzie się czy- 
ta, że domki — to zabawki, że ludzie — to 
„mrówiki, a szosa— to miteczka. Djabła tam. 
Wyrzucić mrówki i niteczki raz na zawsze 
z języka, gdy się mówi o powietrzu. Do- 
meczki, jalk się okazuje, widzimy z wyso- 
kości inaczej. Budujemy je na ziemi tak, 
że oglądamy horyzontalnie lub z dołu. Tym 
czasem z wielkiej wysokości oko patrzy ma 
nie, jak ma płaskie kwadraty. Oto miespo- 
dzianka. Jest więcej miespodzianek, wię- 
cej odmiennych, nieznanych migdy na zie- 

mi wrażeń. Ziemia wogóle nie interesuje. 
Oderwawszy się od miej, przenosimy się 
w inmy żywioł, inną sferę, gdzie zmysły 
masze inaczej reagują. Ważniejsze jst. to, 
że w ciągu godziny możemy (przeżyć różne 
zmiany atmosferyczne, wytrwać się z chmu 
ry deszczowej i znaleźć się w zamieci šniež 
mej, z temiperatury mroźnej wylecieć w u- 
palną. Ważniejsze jest obcowanie z ma- 
szyną, która w tych wyżynach zdaje się 
wielką żywą istotą; że lotnik czuje jak 
zrasita się z mią, jak zaczyna Stanowič jed- 

mość. 
Meissner opowiedział dużo. Obalił po- 

miektóre legendy o lotnikach, o ich prze- 
sądach, alkoholizmie itp. Tyleż wśród nich 
różnych indywidualności, ile w każdym za- 
wodzie znajdziemy. Jest tylko w nich ta 
siła, ta enengja, którą muszą posiadać 
wszyscy ludzie czytnu. Pierwiastek aktyw= 
mości — oto eo stamowi wartość i cechę 
lotnictwa. I to właśnie jest bohaterstwem. 

kój. Stoi wprawdzie łóżko, można przy- 
iczyć się. Ale u wezgłowia telefon, a 

może być mowy o spoczynku. Trochę 
drzemki, a gdy telefon dzwoni w samo 

ucno, trzeba natychmiast naciskać trzy 

dzwonni: jeden do dyżurującego na dc- 
le sanitarjusza, drugi do służby, a trzeci 
wprost do garażu, do szofera. I ciemne- 

  
Władysław Czerniuk 

czy słota, pędzić 
powróciwszy 

ri ulicami, pogoda 
gdzieś na Sołtaniszki, 

W WIRZE STOLICY 
UCZENI A RYBY 

Nieopatrznie postąpił zarząd wodociągów 

warszawskich zasięgając opinji uczonych w 

sprawie wody. Mianowicie: założono wielki 

zbiornik przy Czerniakowskiej ulicy, który 

funkcjonował doskonale. Aż tu urzędnicy ka- 

nalizacyjni zapragnęli pokazać jak to oni wspot 

pracują z nauką — więc wystosowali zapru- 

szenie do paru profesorów, by obejrzeli nowy 

zbiornik. 

Profesorowie przyszli, obejrzeli i zawołali 

z oburzeniem: — no, dobrze, a gdzież są ryby? 

— Jakie ryby 

— To wy tłomoki nawet nie wiecie, że 

ryby pożerają różne nowotwory, drobnoustro- 

je, molekuły, mikroby... żaden filtr nie oczy- 

ści tak wody jak gruba ryba. Czemprędzej trze 

ba napełnić zbiornik rybami. 

„Ha, — myśleli urzędnicy od kanalizacji, 
— co to za piękna rzecz wiedza! Ryby! natu- 
ralny, prosty środek, a ktoby się tego domy 
ŚliŁ! 

I wpuszczono do zbiornika parę koszy ła- 
dnych rybek. 

Po roku, gdy wszyscy byli z wody zado- 

woleni, kanalizacji zachciało się popisać przed 

uczonymi ze swej działalności. Znów zaproszo- 

no paczkę profesorów, lecz przez pomyłkę, 

cy roztargnienie, innych, niż za pierwszym ra- 

zem. Fachowcy przyszli i sumiennie jęii oglą 

dać zbornik. 

— A to co za paskudztwa? 

— To przecie ryby... 

— Ryby w wodzie, co ma służyć do pi- 
cia!! Zbrodniarze, chcecie wytruć całą lud- 
ność! Nie wiecie nawet matoły, że ryby sa 

rozsadnikiem brudu, roznosicielami zarazków; 

ryby plugawią wodę, zanieczyszczaja ją, - 

szczą. Wyrzucić je natychmiast. 

Dyrekcja wezwała oba stronnictwa uczo- 

nych na konierencję. Tylko przytomność umy- 

słu woźnych, zapobiegła generalnej  bijatyce 

Obrzuciwszy się pogardą, ironja i argumenta- 

mi, mędrcy przeszli do rękoczynów. 

— „Woda z morza Martwego, jest na nic, 

— wołali jedni — bo niema w niej ryb! wy- 

pijcie jej wiadro, a umrzecie niechybnie”. 

— W stawe Łazienkowskim pełno ryb, — 

wołali drudzy, — wsadźcie tam głowę w wu 
dę na kwadrans, a zobaczymy czy nie umrze- 

cie“. 
Oczywiście, do zgody nie doszło. 

Biedna dyrekcja wodociągów zarzeka się, 

że nigdy więcej żadnych profesorów o nic py- 

tać się nie będzie. A co do zbiornika, to pc- 

wiedziano stróżowi: — rób pan jak uważasz! 
Stróż w miarę potrzeby wyłapuje ryby * 

zjada. Karol. 

Prawdziwy „taniec 
śmierci” 

W stanie New Yersey, w miešcie Eliza- 
beth, miał temi dniami miejsce konkurs wy- 
trzymałości tańca. Tłum ludzi zmieniający się 
stale, przyglądał się długotrwałym  zawodom. 

W pewnym momencie jury wykkluczyły z 
konkursu pewnego tancerza, który tańczył już 
bez dłuższego nad parominutowe, odpoczynku 
przez dosłownie 

47 DNI I NOCY, ORAZ 19 GODZIN 
jednak w ostatnich etapach najwyraźniej 

nie tańczył już, a chodził, starając się jaknaj- 
mniej zmęczyć. 

Wykluczony z zawodów po trzy tygodnio- 
wej przeszło pracy usiadł na krześle i w tej 
samej chwili upadł, Nim wyniesiono go z Sali, 
okazało się, że umarł. Poraził go atak serca. 

Charkterystycznem jest, że ani na chwilę 
nie przerwano dalszych zawodów, które trwa- 
ja do obecnej chwili. Nagroda dwóch tysięcy 
dolarów, przeznaczona dla zwycięzcy jest, jak 
się okazuje, dość wielką nagroda, by nie znie- 
chęcić reszty zawodników. PREST. 
  

NAJWIĘCEJ 
ZANIEDBANE 
asai Ę c E 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łaszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per= 

łumerjach i składach aptecznych.       
Driuga część wydała się słabszą. Po fak 

tach i ścisłych obserwacjach odczytu, no- 
wela pt. „Załoga'”, wi której motym opiso- 
wio-sentymentalny iwiązał się z opowieśicą 
o unikniętej katastrofie — nowela ta bied- 
sza była w wyrazie. Opis spadania z wy- 

sokości 500 metrów. musi tnwać tyle czasu, 
ile trwa samo spadane. Pewnie sekundy. 
Tego wymaga prawda faktu. Rozmowy spa 
dających lotników... czy wogóle dwóch lu- 
dzi, lecących zawirotnie w przepaść, może 
rozmawiać? W! noweli było za dużo — li- 
teratury. iw. 

wsiawać znów na alarm i szukać kogos 
# Чисхопа albo ciętą raną aż na Popła- 

środek, którego przy nim na šcianie trzy dzwonki. Nie wach. 

(tecne warunki pracy personelu są 
— oawiedzniy, mniej więcej znośne. Le 
karz, za swe całonocne dyżury, za swe 
dzienne dyżury ma nieszczęsną ósemkę. 
Ile to czysi miesięcznie? Sanitarjusz do- 
staje czternastkę Można żyć? Możia 
czy mie, ale trzeba, Bywało wszakże go- 
r4ėj: w 1oku 1919 sanitarjusz miewał sie 
demdziesi+t dwie godziny pracy, a po jej 
cdbyciu -- jedną dobę odpoczynku. Dzis 
pracuje za swoją czternastkę tylko 24 go 
dziny, potera drugie 24 może odpocząć. 
Jednak — Cwadziešcia cztery godziny 
czuwania, czy to łatwe? Obywatele, a- 
larmujący pcgotowie dla skaleczonego 
palca, dla zc:y, której zrobiło się niedo- 
łuze, powińri zastanowić się jedną se- 
kundę, zanim dobiegną do telefonu. E- 
wentualnie nauczyć się sprawnego po- 
sługiwania się gilem. 

w. 

Obecny skład Pogotowia stanowią: kierow- 

nik dr. Trzeciak i lekarze p.p.: dr. Kodź, dr. 

Szemis, dr. Dźwili, dr. Jankowski. P. dr. Kodź 

pracuje ofiarnie w Pogotowiu już od lat 15 
Pozatem w skład Pogotowia wchodzą: st. sa- 
nitarjusz p. Aleksander Bałasz, oraz sanitarju- 
sze pp.: Michał Chmielewski, Wład. Czerniuk, 

Józef Sikora, Franc. Wasilewski, P. Górski, W. 

Smolski i Bonifacy Zajkowski. 
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Czwartek 

Dzis 8 

INiepok. Pocz 
Jutro 

Walesji 

Wschód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

WOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 7 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 758. 

Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad: 1,6 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: spadek, potem stan stały. 

Uwagi: śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

Pochmurnie i mglisto Z przelotneini opada- 

mi. — Nocą lekkie przymrozki. — Dniem tem 

Fa 

  

peratura w pobliżu 0 stopni. — Umiarkowane 

wiatry z kierunków północnych. 

NABOŻEŃSTWA 

— RORATY. Dorocznym zwyczajem 
w dniu 11 grudmia br. odbędą się uroczyste 

Roraty Cechu Szewców m. Wilna w koś- 

<iele św. Jana o godzinie 6 ramo, na które 

н zaprasza wszystkich szeweów. 

gareać RORATY URZĘDNIKÓW PAŃST- 

WOWYCH. — W niedzielę dnia 11 grudnia 

br. o godz. 7,30 rano odprawione zostaną 

«w kościele św. Jerzego Roraty Urzędników 

Państwowych. Nabożeństwo celebrować bę 

arie ks. kanonik A. Cichoński. 

Kazanie wygłosi ks. A. Mościcki. 

Uprasza, się o wzięcie jakmajliczniejsze- 

go udziału w tem dorocznem mabożeństwie. 

— DZISIEJSZE NABOŻEŃSTWA. — 

W związku z dzisiejszem świętem Niepoka 

lanego Poczęcia N. M. P. we wszystkich 

kościołach wileńskich odprawione zostaną 

uroczyste nabożeństwa, zaś w kościele Ber- 

nandyńskim rozpocznie się 40-godzinue ma- 

bożeństwo. 
URZĘDOWA 

— Lustracja Izby Kontroli. — Przybyli do 

Wilna na lustrację Okręgowej Izby Kontroii 

Państwa, wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli 

p. Zenobjusz Rugiewicz i p. Stanisław Oko- 
niewski w towarzystwie dyrektora Departamen 

tu p. Smołeńsskiego, naczelników W ydziałów : 

p. Prckopowicza, i p. Olkowskiego oraz rad- 

cy p. Telszewskiego. 
MIEJSKA 

—. Kosrisja gospodarczo - finansowa. — W 

biężącym tygodniu zbierze się komisja gospo- 

datczo - i1ansowa w celu omówienia sprawy 

zaiżki tenuty dzierżawnej za stragany « 25 

prec, jak w proponuje magistrat. 
—- Dzieriżva ziemi miejskiej. — Magistiat 

postanowił zimzyć odsetki od  zaległosci za 

dzierżawe ziemi miejskiej zz 5 proc. na 2 proc. 

— DRZEWOSTAN NA POSPIESZCE. 

Magistrat wstrzymał wyrąb drzew w Poś- 

pieszce, rozpoczęty wczoraj przez właści- 
cieli tamtejszych gruntów. 

Scięcie dnzew oszpeciłoby calą okolicę 

i z tego powodu wyrąb został „zakazany. 

— KOMISJA „ARBONOWIA*. Onegdaj 

obradowała komisja komunikacyjna w spra 
ie wyników badań co do szkodliwości 
gazów „Arbonu”. I tym razem uchwał nie 
powzięto. 

SZKOLNA 

— FERJE ZIMOWE. — Kuratorjum 
podaje do wiadomości, że ferje zimowe 
trwają 'od dnia 23 gmudnia br. do dnia 15 
stycznia 1933 r. 

Początek zajęć szkolnych przypada na 
„dzień 16 stycznia 1933 r. 

UNIWERSYTECKA 
— Senat Uniwersytetu Steiana Batorego 

w Wilnie uchwałą z dnia 25 listopada rb. za- 
twierdzi! statut i powołał na kuratora Akade- 
mickiego Oddziału Związku Strzeleckiego p. 
prof. dra Stanisława Hillera. 2 

AKADEMICKA 
— Zarząd Akademickiego Oddziału Związ- 

ku Strzeleckiego stud. USB w Wilnie uchwałą 
z dnia 6 bm. dokooptował na wiceprezesa koi. 
Stanisiawa Wawrzyńczyka oraz kol. Józefę No 
wicką i kol. Feliksa Łukaszyńskiego na człon- 
ków zarządu. 

— arząd A. K. Białostoczan w Wilnie poda 
je do wiadomości członków, iż dnia 11 grud- 
mia rb. w sali Ogniska Akad. o godz. 15,30 
w pierwszym i 0 16-ej w drugim terminie 
„odbędzie się doroczne walne zebranie. Obec-Z 
ność członków obowiązkowa! 

— Komendant AOZS wzywa wszystkich 
<złonków oddziału umundurowanych i  nieu- 

mundurowanych do bezwzględnego stawienia 

się na zebranie, które odbędzie się w tymcza- 
sowym lokalu AOZS przy ul. Żeligowskiego 
4 w piątek dnia 9 bm. o godz. 20 punktualnie. 

  

— HARCERSKA — 

— Odprawa drużynowych żeńskiej chorąg 
wi wileńskiej. — Dnia 8i 9 grudnia roku 
1932 odbędzie się odprawa drużynowych żeń: 
skiej chorągwi wileńskiej według - następujące- 
go programu: 

8 grudnia o godz. rano msza św. w koś 
ciele św. Michała; godz. 10 — 12,30 — otwar 
cie odprawy w szkole „Świt* (Mała Pohulan- 
ka nr 4); odprawy hufców; godz. 12,36 
14,30 — obiad; godz. 14,30 raport hufców; — 
sprawozdanie rhuicowych; omówienie zlotu; 
konferencja na Buczu; kurs drużynowych zt- 
chów. > 

9 grudnia o godz. 9 rano szkoła „Świt'— 
pogadanka na temat „Gotowość harcerek do 
służbży bliźnim"; sprawa skrzydeł; sprawy P. 
W.; sprawy bieżące. х 

Godz. 11,30 —14,00 — 
mieście, a w razie niepogody — zwiedzenie ra 
djostacji i muzeum T-wa Przyjaciół Nauik. 

Uczestniczki odprawy będą zwolnione na 
<dzień 9 grudnia przez Kuratorjum S. W. od 
zajęć szkolnych. 

Noclegi dla uczestniczek odprawy będą jak 
zwykle zamówione przy ulicy św. Anny w go- 
spodzie T-wa Krajoznawczego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 

"Oddziału Wileńskiego. W piątek, 7 grudnia r.b. 
© godzinie 7 wieczorem odbędzie się w sali 
Wykładowej Instytutu Jędrzeja Śniadeckiego 
(4Nowogródzka 22) zebranie inauguracyjne Kur 
su Obrony Przeciwgazowej, organizowanego 
przy współudziale Komitetu Wileńskiego LOPP, 
+ następującym porządkiem dziennym: 

. 1) Otwarcie Kursu, 2) odczyt inaugura- 
cyjny prof. d-ra ]. Muszyńskiego p.t. „Historia 
„walki chemicznej”, 3) sprawy organizacyjne 
*kursu, 4) wolne wnioski. Goście mile widziani. 

gra harcerska po 

  

— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 9 
bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 99-te zebranie Kłubu Włóczęgów Senjorów 
Początek o godz. 19 dla członków, o godz. 20 
dla zaproszonych gości. Na porządku dzienny1a 
— 1) Odczytanie artykułów zgłoszonych do 
nru 4 pisma „Włóczęga i 2) Referat p. prof. 
Władysława Studnickiego pt. „Polska we 
współczesnej polityce światowej". Wstęp dla 
członków Klubu bezpłatny, dla gości 50 groszy 
dla gości akademików 20 gr-— Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermanowicz 
codziennie w godz. między 18—20 w lokalu 
przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 1, tel. 99. Wstęp 
za zaproszeniami imiennemi okazywanemi przy 
wejściu. 

— Nadzwyczajne walne zebranie Peowia- 
ków. — Zarząd wileńskiego Koła POW komu- 

nikuje, że dnia 8 grudnia o godz. 17,30 bez 

względu na ilość członków, w lokalu Związku 

Legjonistów przy ulicy zaułek Bernardyński 10 

odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie 

członków z następującym porządkiem  dzien- 

nym: 
1) Odczytanie 

walnego zebrania; 
2) Wybór prezesa i 

protokółu z poprzedniego 

3-ch członków zarzą- 

du; : 
3) Sprawozdanie z walnego zajzdu Peowia 

ków w Warszawie — wygłosi ob. Nagurski. 
4) Wolne wnioski. 
Ponadto odbędzie się herbatka dyskusyjna 

— referat historyczny wygłosi ob. Staniewicz. 

Przypomina się również że w pierwszych 

dniach stycznia odbędzie się zabawa peowiac- 

ka — bliższe szczegóły podane zostaną za po- 

średnictwem prasy. 
RÓŻNE 

— Poranek religijny: — Sekcja rel. Zw. Ce 

chów organizuje w dniu 8 grudnia w uroczy- 

stość Niepokalanego Poczęcia —patronki _Ce- 

chów, urozmaicony śpiewem i“ deklamacjami 

poranek. Wszyscy rzemieślnicy z rodzinami 

mają wstęp wolny. 
Początek o godz. 1-ej. 

— Zarząd Wojewódzkiego Stowarzyszenia 

Podoficerów przeniesionych w stan spoczynku 

(w Wilnie przy ul. Mickiewicza 13) zwraca 

się z apelem do kolegów nienależących dotych 

czas do naszej organizacji, by w interesie 

własnym i ich rodzin, nie zwlekali z wpisa- 

niem się na członków Stowarzyszenia. Sekre- 

tarjat (wejście od podwórza) czynny codzien: 

nie od godz. 5— 7 po południu, z wyjątkiem 

niedziel i Świąt. 

-— Zbiórka uliczna na bezrobotnych. —- 

Dziś Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobo- 

ci przeprowadzi zbiórkę uliczną datków pie- 

niężnych na bezrobotnych. Obywatele, nie skąp 

cie ot.s na bezrobotnych. Obywatele, solidar- 

nym wysiłkiem ulżyjmy doli naszych współo- 

bywate!i, którzy pragną pracować, lecz pracy 

tej nie znajdują. 

— Protokół zebrania Rady Giełdy Z. - T.— 

Komisarzem Giełdy Towarowo - Zbożowo - 

Lniarskiej został mianowany — jak wiadomo 

— p. Wacław Szaniawski, naczelnik wydziału 

rolnictwa i weterynarji Urzędu Wojewódzkie- 

go w Wilnie, który rozpoczął już urzędowanie. 
Protokół walnego zebranie członków Giełdy 

Zbożowo - Towarowo - Lniarskiej wraz z, listą 

członków Rady Giełdy onegdaj p. Szaniawski 

przesłał do Ministerstwa Przemysłu i Handiu 

do zatwierdzenia. 

— Rada Giełdy Zbożowej. — Dnia 13 b. 
m. o godz. 19,30 w lokalu Izby Przemysłowo- 

Handlowej odbędzie się pierwsze posiedzenie 
nowoobranej Giełdy Zbożowo - Towarowo - 
Lniarskiej z następującym porządkiem  dzien- 

nym: 1) ukonstytuowanie się rady giełdy; 2) 
sprawa preliminarza budżetowego; 3) sprawy 

personalne; 4) powołanie komisji egzaminacyj- 
nej dla maklerów gieldowych i inne. 

    

Przy otyłości, artretyźmie i chorobie ca- 
krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka-Jó- 

zefa* wzmacnia czynności żołądka i  kiszek, 

oaz ułatwia trawienie. Żądać w aptekach. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulaace. — Dziś we 

czwartek 8 bm. o godz. 6 wiecz. gra potężne 

dzieło St. Wyspiańskiega „Zyginunt August" 
w świetnej obsadzie premjerowej i pięknej 
oprawie dekoracyjnej Makojnika. 

Na przedstawieniu będzie obecna komisja 
Ministerstwa Oświaty , w sprawie rozstrzyguie 
cia konkursu jubileuszowego im. St. Wyspiań 
skiego, na najlepszą rolę, inscenizację i deko- 
rację w sztukach Wyspiańskiego. 

— Premjera „Sprawy Dreyfusa*. — W naj 
bliższych dniach w teatrze na Pohulance odbę 
dzie się premjera nadzwyczaj ciekawego foto 
montażu pt. „Sprawa Dreyfusa*. Przygotowa- 
nia do tego niezwykłego widowiska w pełnym 
toku, Już w piątek 9 bm. odbędzie się jedna 
z generalnych prób tej sztuki, to też teatr Po 
hulanka w tym dniu nie daje żadnego wido- 
wiska dla publiczności. W sobotę 10 grudnia 
o godz. 8 „Zygmunt August“. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś z po- 
wodu dnia Świątecznego odbędą się dwa 
przedstawienia: Po południu o dej „Szaleństwa 
Coletty". Ceny  zniżone. Wieczorem „Fijołek 
z Montmartre'u* z Janiną Kulczycką w soli ty 
tułowej, która odniosła pełny sukces i wywo- 
łuje ogólny zachwyt . Akademickie zniżki 
ważne. 

CO GRAJĄ W KINACHr 
— CASINO — Pieśń nocy. 
HELJOS — „Na rozkaz kobiety“. 
PAN — „Mała Hari". 

HOLLYWOOD — „On i jego siostra”. 

STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka 
LUX — „Czterech z Legji“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradzione mieszkanie. — .Filonowi Mi 
chałowi (Mostowa 8) w czasie nieobecności 
domowników nieznani sprawcy zapomocą G- 
twarcia drzwi dobranym kluczem iub wytry- 
chem dostali się do mieszkania i +skradli gac 
nitur męski, bieliznę damską oraz męską wai- 
tości 805 zł. 

— ZŁODZIEJE W SPÓŁDZIELNI. — Dusz 
kiewicz Olga, (Nowoświecka 10) zameldowała, 
policji, że w nocy nieznani sprawcy zapomo- 
cą wybicia szyby w oknie spółdzielni spożyw 
ców kolejowych przy ul. W. Pohulanka 7 do- 

przedmiotów spożywczych wartości 820 zł. I 
konali kradzieży cukru, herbaty, tytoniu i inn. 

— GOŚĆ RESTAURACYJNY. — Policja 
zatrzymała pewnego osobnika, który będąc w 
restauracji „Nowa Gospoda" przy ul. Niemiec 
kiej róg Trockiej, nie chciał uregulować ra- 
chunku a następnie w drodze do domu, po pie 
niądze usiłował zbiec, idącemu wraz z nim siu 
żącemu restauracyjnemu. 

Z POGRANICZĄ 

— ZBIEGOWIE. — Na odcinku granicz- 
nym Zaniewicze w pobliżu osady Markucie pa 

trol KOP-u zatrzymał 11 włościan, którzy 
zbiegli z Sowietów na nasz teren.. Włościanie 
opowiadają, iż od miesiąca są przymusowo za- 
trudnieni na pograniczu polskiem przy budowie 
drogi. 

— BANDA CYGANÓW. — Na terenie gmi 
ny kozdrowickiej zatrzymano i ages 
Ka a AWA = trudnila się kradzieżami 

ь na terenie 8 wsi adziła 
włościanom 32 konie. EW 

  

Przebieg cebrad wileńskiej grupy 
regjonainej posłów i senatorów 

Podstawą obrad Wileńskiej Grupy Re- 

gjonalnej Posłów i Senatorów w. dniu 5-go 
grudnia br. było obszerne sprawozdanie, 
złożone za rok bieżący (przez Kierownika 
Sekretarjatu Wiojewódzkiego BBWR., pe- 
sła Stanisława Dobosza. 

Spraisozdaniem swem poseł Dobosz 'ob- 
jął charakterystykę działalności BBWR, o- 
raz całokształt stosunków politycznych na 
terenie województwa: wileńskiego. 

Z pośród 16 członków: prupy, wchodzą- 

cych jedmocześnie w skład Rady Wojewódz 
kiej BBWR., nie był tylko obecny sekre- 
tarz generalmy Klubu Parlamentarnego, 
posel Bohdan Podoski. Obradom przewod- 
niczył prezes sen. Witold Abramowicz. 

W wyniku trwającej kilka godzin nad 

sprawozdaniem otrganizacyjnem dyskusji, 

przyjęta została rezolucja posła dra Stefa- 
na Brokowskiego, zmierzająca do jeszcze 
większego uaktywnienia działalności Gru- 
ry Regjonalnej i Rady Wojewódzkiej, 0- 
raż gruntownego unormowania stosunków 

politycznych. 

W dalszym ciągu obrad nrysłuchano re- 

feratu sen, Abramowicza na temat pnojek- 
tu ustawy o wykupie gruntów dzierżaw- 
nych w miastach ii miasteczkach i wyłonio- 
mo komisję 'w składzie senatorów: W. A- 
bramowicza į prof. Z. Jundziłła oraz po- 
słów Jana hr, Tyszkiewicza i Wł. Kamiń- 

skiego, której zadamiem będzie opracowa- 
nie projektu odnośnej ustawy, ze szczegól- 
mem uwzględnieniem interesów ludności 
Wileńszczyzny. 

W końcu grupa ustaliła porządek obrad 
zjazdu Rady Wojewódzkiej BBWR., który 
ma odbyć się w. Wilnie w: drugiej połowie 
stycznia 1933 r. W związku z tem uchwa- 
lono zaprosić na zjazd prezesa BBWR. po- 
sła Walerego Sławka. 

Omawianym obradom Wil. Grupy Re- 
gjonalnej należy przypisać doniosłe zna- 
czenie polityczne, a to ze względu na treść 
wymieniłonych uchwał, obejmujących  cało- 
kształt zagadnień politycznych, gospodar- 
czych i społecznych Wileńszczyzny. 

Qdczyt redaktera Wojciecha Stpiczyńskiego 
w Klubie Społecznym 

W sobotę, 10 bm. o godz. 6-tej wieczo- 
rem odbędzie się w lokalu BBWR przy ul. 
św. Anny 2 druga z kolei w tym sezomie 
„czarma kawa Klubu Społecznego, w cza- 
sie której wygłosi odczyt red. Wojciech 
Stpiczyński pt.: „Najnowsze tendencje u- 

strojowe na tle współczesnych przeobrażeń 

społecznych. W referacie tym prelegent 
m. in. ma zająć się zanalizowaniem przy- 
czym, które wywiołują antykapitalistyczne 
nastawienie młodzieży akademickiej. Klub 
Społeczny przypomina, iż osobne zaprosze- 
nia rozsyłane mie będą, a wejście za oka- 
zamiem stałych kant wstępu. 

  

Samobójstwo Stanisława Ciozdy 
WiLNO. — Wczoraj w godzinach 

wieczornych w jednem z mieszkań domu 
Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Po- 
uarskiej 42, znałeziono zwłoki Stanisła- 
wa Ciozdy, aplikanta adwokackiego, 
długoletniego dyrektora biura Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wilnie. Zmarły sie- 

  

      
      

  

     

Emulsję Tranową jwyrobu fitmy SCOTT i S-ka 

BOWNE, tembardziej, że jest ona tak tania 

dawniej 
Mała flaszka (połówka) Zł 250 

» 420 

Wielka flaszka podwójna „ 558 

Normalna flaszka 

EMULSJA ram 
SCOTT tome | 

to odżywka witaminowa dla naszych dzieci 

ul dziś znacznie taigza i dostępna dla wszystkich 
Każda dobra matka daje swym dzieciom prawdziwą 

dział w fotelu, obok zaś na podłodze zna 
leziono rewolwer. Jak się okazało, po- 
pełnił on samobójstwo, strzelając sobie 
w usta. Zamachu na życie Ciozda doko 
nał najprawdopodobniej jeszcze we wto- 
rek. Objawy zewnętrzne ustalone przez 
lekarza potwierdzają tę okoliczność. 

  

obecnie 
tylko ZŁ 2,— 

„4.2 
Prawdziwa Emaulsja Tranowa wyrobu Seott 42 
Bowne jest juž do nabycia po znižonych cenach (% 

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw — Ę 
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny! maszjz> 

      

   

Jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa 

Dnia 30 listopada obchodził rzadki ju- 

bileusz 25-lecia kaplaństwa jeden z maj- 
gorliwszych duszpasterzy i działaczy: spo- 
łecznych ks. Paweł Bagieński, prob. para- 

fji sobotnickiej. Dostojny Jubilat otrzy- 
mał święcenia kapłańskie w Wilnie w r. 
1907 i był kolejno proboszczem w Holsza- 
mach, Szarkotwiszczyźnie, Jelni, Szumsku, 
Budsławsiu, Wiszniejwie i ostatnio w So- 

botnikach, wszędzie zdobywając swoją pel- 
mą poświęcenia pracę miłość i szacunek u 
ludu. 

Za czasów! niewioli gorąco popierał na- 
uczanie dzieci w języku polskim, później 
zaś, gdy zaświtała jutrzenka wolność, 
przejęto dzięki jego staraniom cerkwie 
prawosławne w Szumsku i: Ciudzieniszkach 
wraz z beneficjami i zamieniono je na ko- 
ścioły, za co wdzięczni parafjanie szumscy 
wręczyli mu złoty krzyż. W! Polsce odno- 
dzonej do dziś dnia jest gorącym propaga- 
torem akcji katolickiej, szczególnie zaś 

st ń młodzieży. М/ czasie wojny, 
kiedy głód i nędza szerzyła się dokoła, za- 
słynął ze swego samarytanizmu, dzieląc się 
wszystkiem co miał z majbiedniejszymi i 
niosąc ludziom pomoc moralną i materjalną 

W szczególnej opiece miał kleryków, 
których zjeżdżało się do niego na wakacje 
nieraz po 10, a którym pomagał materjal- 
mie, na ile tylko stać go było. Nie więc 
dziwnego, że w dniu jubileuszu wszystkie 
orgamizacje, istniejące na terenie parafji 
sobotniekiej, oraz księża w liczbie 17 (w 
tem wielu jego wychowanków), składało 
majserdeczniejsze życzenia drogiemu Jubi- 
latowi, a ze wszystkich placówek jęgo pra- 
cy napłynęły istne stosy depesz. J. D. 

  

„Przegląd 
Kamil Krofta — Nasze stosunki z Polską w 
oświetleniu historji; Adam Lewak — Garibaldi 
wobec polskich dążeń do niepodległości, Adam 
Krzyżanowski — Spór o politykę walutową, 

Współczesny — listopad, treść: 

B. W. A. Massey — Życie uniwersyteckie w 
Anglji, Juljusz Twardowski — Haydn, Benedet- 
to Migliore — Rzut oka na tendencje współ- 
czesnej literatury włoskiej, Jan St. Bystroń — 
M'Zab, Marjan Zdziechowski — Problem Na- 
poleona III, Aleksander Bregman — Trzyna- 
ste Zgromadzenie Ligi Narodów. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

WZNOWIENIA. 

„ON I JEGO SIOSTRA w: „Hollywoo- 
dzie” jest jednym z czterech filmów Vlasty 
Buriama, wyświetlanych u mas. 

Niewątpliwie najlepszy był „C. k. Feld 

marszałek", za nim postępował „Król — 
to ja”. Trzecie i czwarte miejsce zajął „On 
i jego siostra” i „Pod kuratelą". 

Muzykalny listonosz, organizujący re- 
wję urzędników pocztowych i wyrabiający 
protekeję swojej siostnze, jest równie świet 
mym. typem, co fałszywy marszałek, 

Film traci mieco na zwantości przez ró- 
žne wstawki — ale sam Burian jest tu jak 
zwykle kopalnią i niewyczerpanem źród- 
łem dowcipu. — Bardzo dobrze dźwiękowo 
ujęta jest scena na poczcie, gdzie urzędni- 
cy iw! takt piosenki spełniają swoje czyn- 
ności. 

Miłą pamtnerką Buriana jest wiecznie 
młoda mimo swych lat Anny Ondra, której 
maiwma twarzyczka nastraja pogodnie i 
wesoło. 

Legja cudzoziemska należy dziś do maj-. 
bardziej, — obok gangsterów amerykań- 
skich, — oklepanych filmowo tematów. 

Spory szereg obrazów, osnutych na tle 
Legji cudzoziemskiej zamknął polski „Glos 
pustyni“. 
„_Na szczycie stoi dotad „Marocco“, dzię- 

ki Cooperowi i Marlenie Dietricha 
: „CZTERECH Z LEGJI* — „Lux“ na- 

leży do lepszych filmów z tego szeregu. Je- 
żeli nie brać pod uwagę pewnej przesady 
w dekoracjach — to film ten' bodaj najle- 
piej oddaje mastrój i koloryt Legji Cudzo- 
ziemskiej, 

Motyw zdrady (tytuł oryginalmy brzmi 

RSS RIMI, WOWTOTORWEZ 
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Przychwyčcie go... 
. „prądożercę”. Nie pozwólcie się przez 

niego oszukiwać. Iiepostrzeżenie ukrywa się 
mały potwór w Waszym domu, aby wyssać 
Wasz prąd... a Wasz licznik wskazuje coraz 
to większe cyfry, tak samo, jak Wasz rachu- 
nek za prąd. „Prądożerca” opycha się na 
Wasz koszt Waszym prądem. 

Przychwyćcie go i to zaraz! Tak zwana „ta- 
nia” żarówka nie jest tania. Jest ona jak 
dziurawa beczka. 

Nazwa „PHILIPS” na żarówce siworzyć w Waszym domu więk- 
jest gwarancją jakości i oszczę” szą przytulność i komfort. Ża- 
dnego zużycia prądu. Za pienią- rówki Philipsa sq to oszczędne 
dze, kłóre zaoszczędzicie, uży- - żarówki, które nie mornotrawią 
wając żarówek Philipsa, możecie Waszych pieniędzy. 
nabyć КИКа żarówek więcej i 

ŻAROWKA PHILIPSA 
: с ` 4 

CHRONI WASZE OCZY , DBA „© WASZĄ KIESZEŃ 

SK OCE.     

Rzekomy dygnitarz rozdaje „posady“ 
WYSOKI PROTEKTOR 

WILNO. Wczoraj w południe liczni 
hodnie na ul. Mickiewicza byli świadkami 

następującego zajścia: cokolwiek po inie 
12 w stronę ulicy Tatarskiej biegł j star- 
szy tęgiej tuszy jegomość, wślad zaś za nim 
dążyła młoda dziewczyna, żądając głośno 
zwrotu jakiegoś przedmiotu. 

Na rogu ul. Tatarskiej nieznajomy zatrzy- 
mał się i rzucił na chodnik pierścionek, wy- 
myślając przytem ordynarnie i grożąc, ze swą 
prześladowczynię każe aresztować. W komisa- 
rjacie nieznajomy podał się za inżyniera |. i 
opowiedział, że usiłowano go oszukać. 

Na skutek jednak interwencji zainteresowa- 
nej wyjaśniło się tło zajścia: wymieniony J. 
poznał swą prześladowczynię przypadkowo. — 
Dowiedziawszy się, że szuka ona posady, przy 
rzekł, że wystara się coś odpowiedniego, co 
mu przyjdzie z łatwością, bowiem jest wyso- 
kim urzędnikiem i ma szerokie znajomości-— 
W trakcie rozmowy rzekomy dygnitarz przy- 
pomniał nagle sobie, że w południe ma ważną 
„konferencję* w restauracji _ „Ziemiańskiej” a 
że ten, z którym ma się spotkać może dużo 
zdziałać dla poszukującej posady więc zapro- 

sił swa znajomą do asystowania przy rozmo- 
wie. W gabinecie towarzysz dziewczyny mu- 
siał sam skonsumować podane zakąski i na- 
poje, bowiem towarzyszka jego uchyliła się ©, 
wzięcia udziału w libacji. W pewnym momea- 
cie towarzysz naiwnej bezrobotnej upewniwszy 
ja, że posadę już otrzymała, (w międzyczasie 
opuszczał on gabinet i rozmawiał teleionicz- 
nie) zażądał „zaplaty“. 

Próba zniewolenia nie udała się jednak, wo 
bec czego rozgniewany _ „protektor" usiłował 
wyrzucić oporną za drzwi, żądając przytem, 
aby uregulowała ona rachunek wynoszący aż 
„„5 złotych. 

Gdy dziewczyna sięgnęta do torebki, p. in- 
żynier wyrwał ją z rąk i zabrał znajdującą się 
tam legitymację Pośrednictwa Pracy. 

Mając dokument w ręku, oszust począł szan 
tażować ofiarę oddaniem w ręce policji, jeśli 
nie będzie mu powolną. 

Grozby nie odnosiły również skutku i wy 
prowadzony z równowagi inżynier tak dalece 
się zapomniał, że siłą zdarł wystraszonej dziew 
czynie pierścionek z pałca i schował go do kie 
szeni, mówiąc: „to dla knajpiarza“. 

Komitet Ratowania 
Bzzyliki 

otrzymał od: jednego z ofiarodaiwiców w 
Krakowie, łącznie z ofiarą, wydrukowany 
poniżej wierszyk, który pozwalamy sobie 
podać do wiadomości Sz. Czytelników. 

Najgorętszem życzeniem Komitetu jest, a- 
by ten wierszyk stał się wyrazem ogólne- 

go nastroju i uczucia calego Społeczeń- 
stwa (Polskiego. 

„WEDŁUG STAWU GROBLA" 

Szlachetnemu Komitetowi 
Szczęść Wszechmocny Boże! 
A my Mu pomagajmy, na ile 

. Ikto može! 
Czy złotówką, czy z grosikiem 
Śpiesz polski narodzie, 
Na ratunek Bazylice — 
W Jagiellońskim grodzie. 

J. WIĘCKOWSKI. 

„Renegaci*) i późniejszego odkupienia wy- 
zyskamy jest umiejętnie i stwarza napię- 
СВ 

Dużo dodaje gra aktorów z Warmerem 
Baksterem ma czele. Myma Loy w roli 
kmwiożerczego wampa jest tu nieporówna- 
ma. Dobry typ oficera francuskiego stwo- 
rzył K. Morley, 

Film pozostawia wrażenie i wart jest 
poznamia. Tad. C. 

— — — о00 

Ofiary 
H. P. na Dom Dzieciątka Jezus zł. 5, na 

ociemniałych zł. 5, na Gniazdko św. Teresy 

MONI. 

Od Jadzi na ociemniałych zł. 10, na Gniaz- 
dko św. Teresy zł. 5. 

  

Tragiczny strzał nieznajomego 
WILNO. — Wczoraj wieczorem koło Sali 

Miejskiej przy ul. Wielkiej została ciężko po- 

strzelona 27-letnia Natalja Chomiczówna, za- 
mieszkała przy ulicy Turgielskiej 8. 

Ranną po udzieleniu pomocy na miejscu, 

przewieziono do szpitala żydowskiego. 
Strzał do Chomiczówny oddał jakiś osob- 

nik, będąc pijany, bez zamiaru zaszkodzenia 
jej, lecz poprostu na wiwat. 

Policja wyklucza możliwość zemsty. 

Trup na torze kolejowym 
Wi! NO, — Na przejeździe koło stacji Ba- 

stuny przy toize kolejowym Lida — Wilno, 
znaleziono trupa mężczyzny, niewiadomego na 

nież obrażenia cielesne wskazują, że denat 
musiał ulec nieszczęśliwemu wypadkowi pod- 
czas przejazdu pociągu zdążającego z Wilna 

zwiska w wieku ckoło 25 lat, leżącego twarzą do Lidy. 

du ziemi. Fodarie na plecach ubranie, jak rów   — — =0-0-о= 

BEZROBOTNYCH PANIEN 

Po wyjściu z restauracji dopiero przy ko- 
misarjacie pan inżynier zdecydował się na 
zwrot przywłaszczonego pierścionka, zaś legi- 
tymację eddał dopiero w komisarjacie. 

Sprawa o podstęp i przywłaszczenie zosta 
ta skierowana na właściwą drogę. 

Fijołek z Montmartre 
Operetka w 3-ch aktach J. Brumera i A. 
Grunwalda, przekład K. Wroczyńskiego. 

Muzyka E. Kalmana. 
Znając dotychczasową twórczość Eme- 

ryka Kalmana, oczekiwało się z miepoko- 
jem, ponownej kopji szablonowej, przesy- 
conej węgierszczyzną, wcale mie na miej- 

scu, jak to było z oslawioną „Bajaderą“, 
której najlepsze momenty muzyczne były 
bliźniaczo podobne do wybornych pomy- 
słów o charakterze narodowym, zupelnie 

usprawiedliwionych sytuacją, w doskona- 
lej „Księżniczce Czardasza”, „Hrabinie 
Maricy* itp. Właściwości tej, stanowiącej 
już „manierę”* kompozytorską, tym razem 
uniknął Kalman szczęśliwie, dając poznać 
z imnej strony swój talent niezaprzeczony. 
Muzyka „Fijołka'* wzniosi się ma bardzo wy 
soki poziom twórczości operetkowej, w cza 
sach jej rozkwitu, zarówno przez swą plyn- 
mą i wdzięczną melodyjność i świeżość 
hammoniczną, jak przez kunsztowne opra- 
cowanie zespołów i chórów, oraz wybor- 
mie brzmiącą oprawę  imstrumentacyjną, 
stawiając jednocześnie bamdzo trudne i 
wdzięczne zadanie śpiewacze, zwłaszcza w 
pantji Violetty, obfitującej w: epizody ko- 
loratunowe. Z pomiędzy majładniejszych 
mumerów, szczególnie się wyróżniają: du- 
et o „fijołku z Montmartre”, kwartet pod 
koniec aktu pierwszego i pieśń Violetty. 

Treść, urozmaicona kontrastami szcze- 
rego sentymentu, tu i prawdziwie porywa- 
jącej wesołości, dość logicznie rozwija się, 
pomimo anachronizmy łączenia akcji, z 
przed laty osiemdziesięciu, z chwilą obec- 
ną. Ale ktoby mia takie „dmobnmostki* zwra- 
cał uwagę w openetce?!... Beztroskiej za- 

bawie to nie przeszkadza. 
Przechodząc do wykonania, trzeba za- 

znaczyć, że główne zainteresowanie skiero- 
wane było w stronę prymadonny Janiny 

Kulezyckiej, po raz piellxszy występującej 
przed naszą publicznością, w. roli tytuło- 
wej. Po: przezwyciężeniu łatwo zrozumiałej 
tremy, artystka niezwłocznie zdobyła pierw 
sze oklaski, a w miarę zaznajamiania się 
z mową widownią, conaz Ściślejszy zazna- 
czał się kontakt między nią a widzami. 
Liryczny sopran o miłem i czystem brzmie 
niu, całkiem nieprzeciętna kultura woka!- 
ma i muzykalność, tw połączeniu z niewy- 
muszoną i: urozmaiconą grą sceniczną, zrę- 
cznemi, ruchami w tańcu oraz ujmującą po- 
wierzchownością, majzupełniej usprawiedli- 
wiając stanowcze powodzenie mowopozna- 

nej artystki, która powinma się stać ulu- 

bienicą publiczności. 
Jak zwykle, pełną temperamentu była 

B. Halmirska w roli Ninon, modelki i kur- 
tyzamy. Niepospolicie wdzięczną rolę ko- 
momika Bluma wylkcnał znakomicie M. 
Tatrzański, powitany i często w ciągu wie- 
'ezora, nagradzany hucznemi oklaskami. 
"Trzech wesołych przyjaciół wybonnie przed 
stawili: W. Szczawiński (kompozytor), K 
Dembowski (malanz) i S$. Brusikiewiicz (po_ 

eta). Z niedużej roli matołkowatego mini- 
stra sztuki uczyinł K. Wyrwicz -Wiichrow- 
ski świetną karykaturę, godną ołówka hu- 
morysty. Bardzo odpowiednią charaktery- 
styką uposażył L. Detkowski dwie — bar- 
dzo różne — role: nikczemnego muzyka- 
włóczęgi i dystyngowanego barona. Role 
epizodyczne bardzo dobrze były ujęte przez 
J. Budzyńskiego, 8. Skolimowskiego i D. 
Lubowską. Ewolucje taneczne, układu W. 
Morawskiego, bardzo się efektownie przed- 
stawiły. 

Specjalne pochwały należą Się wyśmie- 
nicie działającym chórom i orkiestrze, a 
przedewszystkiem kapelmistnzowi M. Ko- 
chanowskiemu za tak staranne przygotowa 
mie ji doskonałe przeprowadzenie tak w tej 
operetce trudnej części muzycznej. 

Niemniejszą zasługę w. powodzeniu 

przypisać trzeba. dekoratorowi J. Hawryl- 
kiewiczowi za malowniczą oprawę scenicz- 
mą, z której efektowny widok na Paryż, z 
iluminacją wieży Eifla, szczerze był oklas- 
kiwany. > 

Krótko mówiąc, mieliśmy znów przed- 
stawienie pierwiszorzędne i pociągające. 

P. S. W sprawozdaniu z operetki „Sza- 
leństwa Coletty" opuszczono L. Detkow- 
skiego, grającego bardzo 'charalkterystycz- 
nie molę podstarzałego światowca i narze- | 
'czonego, co teraz uzupełniamy, przeprasza- | 
jąc czytelników i artystę za przykre prze- | 
oczenie. Michał Józefowicz,
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Czwórka szpiegtwska 
W dniu wczonajszym Sąd Okręgowy w 

Wilnie rozpatryjxał sprawę czterech miesz 
kańców gminy mudziskiej, oskarżonych o 
uprawianie szpiegostwa ma rzecz Litwy. 

Ławę ch zajęli: 32-letni Jó- 
zef Koziowski, jego żona 34-letnia Jad 

ga Kozłowska, 27-letni Antoni Ra 
22-letni Józef Kozłowski. Ten ostatn 
jest krewnym pierwszego Kozłowskiego, 

zkoliaiek mosi to samo nazwisko. 
Wszyscy wymienieni prowadzili działal 

mość przeciwpaństwową do kwietnia br., 

przyczem iprzekraczali kilkaknotnie granicę 
z Połski do Litwy i z powrotem. 

sz Ais Ds 
Za B @ Ё Skuś 

WILNO. — W ostatnich dniach zostało za 
kończone śledztwo w sprawie zajścia na we- 
seła we wsi Lubary gminy białohrudzkiej w 
nocy z 13 na 14 listopada. Podczas tego zaj- 
ścia zabity został 21-letni Stanisław Ioboła, 

      

  

   

  

    

    

zaś ciężko ranny uderzeniami noża w plecy : 
obaj ze wsi Nieciecz, głowę Bronisław Rum, 

a ławie oskar zonych 
Po aresztowaniu przez władze KOP. ca- 

lą czwórkę przewieziono do Wilmą i osa- 
tx więzieniu łukiskiem. 

jszej rozprawie żaden z o- 

/minowanego mu prze- 

nał się, pomimo to, sąd 

uważając winę ieh za zupełnie udowodnio- 
ną, skazał każdego z nich ma 2 lata wię- 

ią ipo zbawienie praw. obywatelskich 
na przeciąg lat 5-ciu. Jednocześnie Iwszyst- 
kim skazanym zaliczony został areszt pre- 

wencyjny. 
Proces odbywał się przy drzwiach zam- 

weselu 
gminy białohrudzkiej. — W wyniku śledztwa 
sprawcy: Sabadocha  Juljan lat 19, Niczypor 
Konstanty lat 26, Czajko Bolesław iat 20, — 
mieszkańcy kolonji Oiżewo gminy białohrudz- 
kiej oraz Kamieniecki Bazył lat 20 z koionji Le 
szczynówka tejże gminy zostali aresztowani i 
osadzeni w więzienu. 

   

            

— NOWY STAROSTA ROZPOCZĄŁ 
URZĘDOWANIE. — W dniu 6 bm. nowo- 
mianowany starosta powiatowy p. Dro- 

żański rozpoczął urzędowanie. 
NOWY NACZELNIK URZĘDU 

SKARBOWEGO GRODNO I. — W tych 

dmiach rozpoczął urzędowanie nowomiano- 

wany naczelnik Urzędu Skarbowego Grod- 

no I, p. Zabiocki. 
Paa naczelnik Zabłocki dotychczas był 

radcą ministerjalnym. w ministerstwie skar 

bu w Warszawie. 
— PRZENIESIENIE SĘDZIEGO RO- 

MANOWICZA. — Dowiadujemy się, że Sę 

dzia Sądu Okręgowego w Grodnie Stefan 

Romanowicz ma być przeniesiony do Sądu 

Okręgowego w Równem. 
Sędzia Romanowicz od niespelna 2 lat 

pracuje w Grodnie. Przez ten krótki czas 
dał się jednak poznać jako wytrawny i su- 
mienny sędzia i znawca prawa cywilnego, 

rozstrzygające nieraz bardzo zawiłe sprawy. 
Przewodnicząc na posiedzeniach, odznaczał 
się zawsze wyrozumiałością i życzliwością 
dla stnon. 

Z przeniesieniem Sędziego Romanowi- 
cza stracimy bardzo dobrego prawnika. 

— WALNY ZJAZD T-WA IPRZYJA- 
CIÓŁ ZWIĄZKU STRZEL. — W dniu 8-g0 
grudnia o godz. 1l-tej w sali Rady Miej- 
skiej magistratu m. Grodna odbędzie się 
walny zjazd delegatów zarządów powiato- 
wych i kół miejscowych T-wa Przyjaciół 

Związku Strzeleckiego według następują- 

cego programu: ^ 
1) Zagajenie zjazdu, 2) wybór przewod 

niczącego, 3) przemówienia przedstawicieli 
erganizacyj i związków, 4) referaty i dys- 
kusja, 5) spramozdanie delegatów zarządu 
z dzialalności kół i dyskusja nad sprawo- 
zdaniami, 6) sprawozdanie zarządu okręgo 
wego, T) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
8) wybór władz okręgowych, 9) wolne 
wnioski. 

— NOWA ROLNICZA PLACÓWKA 
Ww SKIDLU. — Praca nad podniesieniem 

dobrobytu rolnika w Skidlu nie ustaje.— 
Nie ustaje pomimo panującego kryzysu. 
Propagatorzy lepszego jutra nie załamują 
rąk. Nie opuszeza rąk również zarząd Kół- 
ka rolniezego i» Skidlu, z intruktorem rol- 
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Wstęp 49 gr. 

Dziś premiera 
szczegóły w afiszach 
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FRANCISZEK PAKKARD 

  

  

FIX ZOPDOEN NI OTOK WUEZEZOEDCIPOLRKA 

mym p. E. Atanasiewiczem,, walcząc o lep- 
sze jutro dla rolnika. Z inicjatywy ich 4-go 

gmudnia br. odbyło się walne zebranie or- 
gamizacyjne sekcji  pszczelarsko-ogrodni- 
czej kóła molmiezego w Skidlu. Obrady w 
Domu Ludowym zagaił p. Atanasiewicz, 

przedstawiając cel i zadanie orgamizacyj- 

nego zebrania. Poczem wybrano na jprze- 
wodniczącego zebnania bummistrza m. Ski- 

dla Wacława Piotrasskiego. Przybyły z 
Warszawy delegat stacji ochrony roślin p. 
Dąbrowski wygłosił pogadankę naukowo- 

poglądową o szkodnikach i zastosowaniu 
walki z pasorzytami roślin uprawnych i 0- 
'wocowych drzew, ilustrując prelekcję ga- 
blotkami ze świata roślinnego i pasorzy!- 

miiczego. 'Prelegent podkreślił w szczegól- 
ności potmzebę niszczenia ostu i berberysu, 
które są największą plagą rolników, będąc 
mozsadnikami między innemi rdzy na ow- 
sie, życie, pszenicy i jęczmieniu, która w 
roku bieżącym tak dotkliwie dała się we 

znaki rolnikom powiatu girodzieńskiego.-— 
Prelekcja wzbudziła ogromne zainteresowa 
nie, czego dowodem były: ożywiona dys- 
kusja i zapytania, skierowane do prele- 
genta. 

Po zakończonej prelekcji p. Homulecki, 
prezes Kółka Rolniczego w Skidlu złożył 
w. imieniu tegoż Kółka podziękowanie pre- 
legentowi. 

Następnie p. Atanasiewicz w ścisłym 
i rzeczowym referacie przedstawił obrazo- 
wo znaczenie praktyczne i korzyści dla rol- 
ników, pszczelarzy i ogrodników wynikają 
ce z powołania do życia sekcji ogrodniczo- 
psziczelanskiej. Przedstawił obrazowo te 0- 
gromne straty materjalne. jakie ponoszą 
pszczelarze pzez brak fachowości i orga- 
mizacji. Gdy pszczelanze tracą jako wytwór 
ty, korzystają z ich pracy peśrednicy-han- 

dlarze. 

Po ożywionej dyskusji i zapytaniach 
zaimiteresow amych słuchaczy, oraz wyjaśnie 
miach prelegenta p. Atanasiewicza, walne 
zebranie złożone z 20 uczestników przez a- 
klamację wybrało następujące osoby do za 
wządu: prezes Piotr Kurjanowiicz, urzędnik 

kolejowy ze stacji Skidel, wiceprezes Ty- 

moteusz Symelczyk ze Skidla, sekretarz 

Sawko urzędnik gminy skidelskiej, skarb- 
nik p. Olga Małygiczowa, członkowie Jan 
Wioną z Puzewiicz, Marjan Świerk z Ozer- 
lony, Andrzej Mozolewski z Kochowa. Do 
komisji rewizyjnej wybrano Józefa Hryn- 
cawicza, Jana Kałuckiego i Aleksandra 
Wasilewskiego. Wysokość rocznej skiadki 
ustalono ma 2 zł. Po zamknięciu zebrania 
przystąpiono do zapisywania członków. 

Następnie nowoukonstytuowany zarząd 
odbył posiedzenie i postanowił kooptować 
do zarządu kilku pszczelarzy z okolicznych 
wisi, oraz uruchomić bibljoteczkę pszczel- 
miczo-ogrodniczą, która iw każdą niedzielę 

będzie otwarta do użytku publicznego od 
12-tej do 15-tej. 

Szczęść Boże dobrym ipoczynaniom! 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. — 
Dzietczenia Jakób, szófer zam. w: Grodnie, 

prowadzą samochód ciężarowy, najechał na 
ulicy Bazyljańskiej na dorożkę, która z0- 
stała połamana. Ofiar w ludziach nie było. 

RR 

Dziś wstęp od 75 gr. 

    

Sternberga 
t 

TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W roli gł: Philips Holmes i Sylvia Sydney 
  

9) 

Podwójne życie Jimmy Daia 
Lecz zanim doszedł do progu zatrzy- 

mał go okrzyk Dala, który brzmiał ostro 
i stanowczo: 

— Clayton! 
Clayton odwrócił się. Dał stał na tem 

samem miejscu, ale w ręku jego błyszczał 
rewolwer. 

— Jeżeli pan spróbuje wyjść z poko- 
ju, — rzekł zimno Dal, nie podnosząc 
głosu, — zastrzelę pana równie .spo- 
kojnie, jak zastrzeliłbym wściekłego psa! 

W głosie jego brzmiały nuty okru- 
cieństwa. — Niech pan tu usiądzie przy 
stole! 

Krew uciekła z twarzy Claytona. Nie- 
pewnemi krokami zawrócił i usiadł... 

— Czego... czego pan chce ode mnie? 
— Zaraz powiem, — brzmiała lodo- 

wata odpowiedź. — Oskarżam pana 0 
zamordowanie Metcera: 

Pan zabił Metcera! 
— Boże! — jęknął Karruters. 
— Kłamstwo!  ryczał Clayton, zry- 

wając się znowu, ale usiadł, pod groźbą 
rewolweru. 

— To samo mówi Mogis, — odciai 
chłodno Jimmy. — Przyznaj się pan! 

Clayton spróbował roześmiać się: 
— Pan... pan żartuje? To Steis. Mam 

dowody. Jedźmy do Scotland Yardu, ja 
panu pokażę. Mam na piśmie jego wy- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

     

znanie.. Mówię panu.. tu głos jego zadr- 
żał, — że to Steis Moris. 

— Łotr! — zasyczał przez zęby Jim- 
my. — MKarruters, oto rewolwer, niech 
pan trzyma tego łotra pod grozą rewol- 
weru... Pan będzie za to wisiał, Clayto- 
nie — dodał znów spokojnie i zimno. — 
Powieszę jak psa! Nie uda się panu tyn 
razem wysłać "kogo innego na swoje 
miejsce. Czy mam teraz narysować ten 
prawdziwy portret pana? Od kilku lat 
pracował pan umyślnie we wszystkich 
zakazanych dzielnicach miasta, Metcer 
wykrył rozmaite sprawki łotrowskie i 
miał ochotę donieść do Scotland Yardu. 
W porę udało się panu pozbyć go zrzu- 
cając jednocześnie winę swoją na Stei- 
sa Morisa, —— wiedział pan, że oni mieli 
się zobaczyć. Steis miał więc odpowia- 
dać za pana! Macie tam dosyć dowodów 
przeciw niemu, wam nietrudno zdobyć 
dowody! Ale na szczęście istnieją dowo- 
dy... przeciw prawdziwemu mordercy! 

— To znaczy przeciw mnie? — za- 
śmiał się sztucznie inspektor. — Niema 
dowodów przeciw mnie! Żadnych.... na- 
wet najmniejszych!.. 

Jimmy Dai uśmiechnął się. 
— Myli się pan. Niech pan patrzy, -- 

wyjął z biurka papier. 
Clayton wyciągnął drżącą rękę: 

   

— PRZYJACIELSKI RABUNEK. — 
W dniu 5 bm. wieczorem w Łunnie Arkad- 
jusz Rachunek i Stankiełiicz Aleksander, 

po wypiciu paru butelek wódki, z Urbano- 
wiezem Józefem, pod pretekstem spaceru 
wypnowadzili go za miasto i koło maj, Wo- 
la zrabowali mu zegarek, książeczkę wkład 
kową kasy komunalnej, weksle i gotówkę 
na ogólną sumę około 1300 zł. 

Sprawcy zostali ujęci, lecz nie wszyst- 
kie nzeczy zostały odnalezione. 

  

— ZAKOŃCZENIE BUDOWY RZEŻŹ- 
NI MIEJSKIEJ. — iPomimo ciężkich cza- 
sów, marzekań na „kryzys* magistrat. zdo- 

był się na zakończenie budowy rzeźni miej- 
skiej. Obecnie już montuje się wewiaętrzne 
urządzenia i około 15 stycznia magistrat 

zajmie nowy, wzorowo zbudowanyy gmach 
«o pomijając wzorowość, da magistratowi 
znaczne oszczędności. 

—0HCIAŁ PODPALIĆ DOM. W dniu 
2 grudnia około godz. 23,30 we wsi Bała- 

banowieze jakiś mieznany opryszek, któ- 
rego mie ujęto, usiłował podpalić dom Jana 

Namajki. Pożar ugaszono w zarodku, prze- 
to żadnych strat nie wyrządził. 

— DZIECIOBÓJSTWO. — Mieszkanka 
wsi Cieciewniec gm. Mołczadź Niemkie- 
'wicz Anastazja dokovała zabójstwa nieślu 
'Maego dziecka, o czem dowiedział się po- 
sterunek PP, Badama Niemkiewicz przyzna 
ła się, iż w dniu 4 bm. porodziła dziecko 
płci żeńskiej, lecz co z niem zrobiła i gdzie 
je podziała, niechce wyjawić. 

—STRACH MA; WIELKIE OCZY. — 

Zelcewski Pejsach zam. pozy ul. Ułańskiej 
doniósł, że w dniu 2 bm. kiedy powrócił 
do domu około godzimy 23,30, zastał w ko- 
mytarzu swego mieszkania nieznanego о- 

bnika, który zagroził mu rewolwerem i 
zbiegł. 

— SAMOBÓJSTWO. — W dniu 3 bm. 
o godz. 6 rano mieszkanka wsi Makotycze 
gm. horodyskiej Uljana Borys popełniła 
samobójstwo iprzez powieszenie się na lim- 
ce. Przyczyną samobójstwa były mieporo- 
zumienia rodzinne. 3 

— ŁOPATĄ PO GŁOWIE. Podczas 
sprzeczki sąsiedzkiej wynikłej na tle ma- 
jątkowym pomiędzy Zofją Tarasiewicz i 
Józefem Sakunem, ten ostatni uderzył Ta- 

rasiewicz lopatą po głowie. Ciężko ranną 
odwieziono do szpitala. międzykomunalne- 
go. — Sakun zaś powędrował do więzienia. 

— CHCIAŁ ROZSTAĆ SIĘ Z ŻYCIEM. 
Urzędnik inspektoratu koni w Baranowi- 
cząch Pachla Andrzej w nocy z 4 na 5 bm. 
usiłował popełnić samobójstwo przez pnze- 
«cięcie możem żył lewej ręki. Pachlę w sta- 
mie ciężkim przewieziono do szpitala mię- 

dzykomunalnego. (Przyczyną samobójstwa. 
było zawieszenie go w: czynnościach služ- 
bowych. 

— NIESZOZĘŚLIWY WYPADEK. — 
W dniu 5 bm. w majątku Rudnia gm. do- 
bromyskiej dzierżawionego przez Jelina Ze 
lika, podczas młócenia zboża maszyną wsku 
tek własnej nieostrożności dostała się w 
tryby mlocarni Samsom Zofja lat 32, wsku- 
tek czego doznała obrażeń cielesnych i 

zgniecenia lewej ręki. Samsonową odwie- 
ziono do szpitala międzykomunalnego w 
Baranosxiczach, 

   

  

— OPÓR WŁADZY. — W dniu 4 bm. 

o godz. 15-tej będący w służbie poster. 
Cieś Franciszek z posterunku PP. w By- 
'teniu, prowadził na posterunek mieszkań- 
ców m. Bytenia: Gałaszewskiego Mikołaja, 
oraz Piotra i Rozalję, za niepodanie per- 

sonalij dla spisania doniesienia za wykro- 
ezenia administracyjne. W czasie, gdy po- 
sterunkowy ich prowadził, Galaszenyki za- 

czął odpychać policjanta, oraz obrzucać go 
przezwiskami. Opór jego został pokonany, 
i Gałaszewskiego doprowadzono do poste- 

runku. Dochodzenie prowadzi policja. 
— POŻAR. — W dniu 3 hm. o godz. 

23-ciej we wsi Zołociejewo gm. dereczyń- 
skiej, wybuchł pożar, który zniszczył na- 
stępujące budynki: 1) chlew Leszczyka Ba 
zylego, 2) chlew Leszczyka Aleksandra, 0- 
maz 3) dom mieszkalny Snitki Teodora. 

Ogólne straty wymoszą 900 zł. 
— KRADZIEŻ. — Dnia 3 bm. Sokolow- 

ski Bolesław, pomocnik Syndykatu Rolni- 
czego w Słonimie, zameldował o kradzieży 
pistoletu system „Mauser“ cal. 7,63, (nu- 
meru mie pamięta), dokonanej z lokalu 
Syndykatu w dniu 1 bm. przez niezna- 
nych sprawców. Dochodzenie prowadzi. po- 
licja. 

— (o to? 
Dal odsunął tę rękę. 
— Zaraz! Pan pamięta, że w mojej 

obecności i w obecności Karrutersa i 
innych reporterów, oznajmił pan, że wi- 
dział się z Metcerem o 3 po poł. a potem 
o 10-ej, znalazł go pan zabitego. Wieczo 
rem również zjawił się pan do niego 
sam, bez nikogo. Z własnych pana słów 

wynika, że pan mógł bez przeszkód za- 

bić Metcera. A teraz proszę spojrzeć na 
to. * 

Inspektor wziął papier, obejrzał roz- 

szerzonemi oczyma ze wszystkich stron 
i westchnął z ulgą: 

— Ależ to czysty papier! 
Dal odebrał papier i rzekł spokojnie: 
— Znowu myli się pan! Ten papier 

był czysty przed chwilą. |uż wczoraj za- 

uważyłem, że ma pan stale ręce spocone 

Naturalnie teraz, ze wzruszenia, są one 

bardziej jeszcze spocone... jednem sło- 

wem, pan Karruters przypilnuje, żeby 

mi pan nie przeszkadzał, a ja... 
Dal wyjął z szuflady nieduży ilakon, 

pendzelek i fotografję, którą nadesłał 
mu w południe Karruters. Starannie za- 
smarował zawartością flakonu ślady pal- 

ców Claytona na „czystym“ papierze i 

uzbroił się w lupę. 
Widzicie, panowie: wspaniały, 

doskonały ślad daktyloskopijny. Nie, pro 
szę nie przeszkadzać, Może pan patrzeć, 

ale nie dotykać, Widzicie tę fotografję? 
To jest właśnie ta szara pieczęć, która 

była na czole Metcera. Widzicie na niej 

  

Dźwiękowe nasza genjalna 
Kino rOo(aczka 
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Dziś! Najuowsza sensacja doby obecnej! 

P © ž % N E G 4 š śpiewa i mówi w superfilimie amer. prod. 1948 r. 

„NR ROZRAZ ROBIETY" Film stworzony olbrzymim kosztem 
Film ten demonstrowauy jedacczaśnie 

w Warszawie 7 niebywał*m powodzeniem! Nad progr dod. dźwięs. Pocz. 4, 6, 8 i i0,20 Na |-szy sesns cesy zoižone 

  Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wietra 42, tel, 5 28 

MATA HARI 
Całe wiine mówi © największym fiimie sezonu 

W rewelacyjnej obsadzie; ubustwiana GRETA GARBO, najuiubieńszy 
RAMON NOVARRO. 
Nad program urozmaicone dodstki dźsiękowe. Seznse 4, 6, 8 i 10,15 

W dnie świąteczne o godz 2 ej 

słynni Lione! Barrymore, Lowis Stona ' ta. 

Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

  

„PIEŚŃ NOCY: 
Uwagal Fiim ten odznaeza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

dziedzin:: 

Nad program: Wysiępy znakomitego 
odkrywcy nauk tejemnych 

Dziś | Największy sukces kinemiatografji europejskiej 
@ w którym Śpiewa 

sasz sławny rodak JAB KIEPURA 
Dla młodz «ty dozwolone 

Ceny zniżone 

Ś$. VISCORTI, 
hypn:tvzmu, telepatį', jasccwidzenia i t. d. a potem objaśni publiczności jasię to rebi, tak że każdy Sem 

potrafi natychmi:st wytoneć te „cuda* — Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz. 2 

który po ka!dym szansie zademonstruje 
-zareg tsk zwanych eksperymentów z 

ei. 

  

Dźwiękowe kine Dziś! Niezrówrane szsmmpsńska 100 proc. kom prod, czeskiej 

  

  

  

  

w ro!. gł berła czeskiego humoru znakomity soirwoo | QH E JEGO $IO$TRAwast в; AREA ч E E : a T Wlasta Burjan ; wszech. słary Anny Ondra 
: js a Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. 

SOS Nad program dodatki dźwiękowe. Począt:k © godz. 4-ej 

Dziś! Najuowsza 100 proc. dźwiękowa sensacja, W wersji francuskieji 

Kino-Teatr % ė « 
„STYLOWY: p.t © E3 A © E EB e Z 7 A 

Potężna tragedja w 14 akt. marszu vionerów przez skwar, ogień, wode, i śnieżyce do ZIEM! OBIECANEJ walczyć z ży- 
Wielka 36 wiołem i hordamt indjan. — W rol gł GASTON GLAS i JEANNE HELEING. — Nad prcęram: Arcywspan'ałe arcy- 

dzieło p. t NOCE $?AŁU potężny drsmat miłości i upojenia w 8 akt. W rol gł. Harry Liedtke i Mady Cėrystians 

Dzwiękewy Dziś pierwszy rsz w Wilnie dswno oczekiwane nieśmiertelne arcydzieło cperowe St. Moniuszki 

Kino-Teatr Najwspanialszy dźwiękowiec polskiej produkcji w wykonaniu całego 

neżeń zespołu opery warszawskiej. Prrepigkue srie w OR A 
szego tenora wszystkich czssów WŁ. LADISA KIEPURY. Wspsnieły 

Z tiumł polskiei muzyki ipolskiej pieśni. W roli tytułowej niezrównam e 

Zerika Szymańsk:. 
  

Radje wileńskie 
CZWARTEK 8 GRUDNIA 

10,00 Nabożeństwo; 11,50 Czas; 12,10 — 
Komunikat meteorologiczny; 12,15 — Poranet 
symfoniczny: „Co daje posiadanie państwowej 
odznaki sportowej — odczyt; Dalszy ciąg po- 
ranku; 14,00 Myśli rolnika - żołnierza o na- 
szem gospodarstwie; — odczyt; 14.20 Koncert 
14.40 Kryzysowa kolenda na wsi — odczyt-— 
15.00 Koncert; 16.00 Audycja dla młodzieży; 
16,25 Pieśni litewskie w wykonaniu Aldony Po 
topowiczówny (sopran); 16.45 Jakich zwierząt 
się nie jada — odczyt wygłosi prof. B. Sumiń 
ski; 17,00 Koncert; 17,55 Program na piątek; 
18,00 Recital fortepianowy Fanni Krewerow 
18,50 Rozmaitości; 18.55 Komunikat litews 
19.00 Skrzynka pocztowa nr 225 — listy radjo 
słuchaczy omówi Witold Hulewicz, dyr. R. W. 
19,25 Słuchowisko; 20.00, Muzyka lekka; 21,29 
Wiadomości sportowe; 21,30 Recital $piewaczy 
Marji Freund; 22.00 Muzyka taneczna; 22,55 
Kon:unikat meteorologiczny; 23,00 Retransmi- 
sja muzyki tanecznej ze stacji zagranicznej. 

WITOLD JUREWICZ 
  

były majster firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki,  biźnterię, 
srebro, platery or z wszelką 
nsprawę po cenach znacznie 

zniżosych 
Wilno, 51 Ad. Mickiewicza 4        

OBWIESZCZENIE. 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na do 

stawę mleka do szpitali Miejskich, Ośrodka 

Zdrowia, Przytułku i Stacji Opieki nad Matką 

i Dzieckiem. у 

Oferty ze wskazaniem ceny ryczałtowej iub 

procentu ustępstwa od cen rynkowych, należy 

składać do dnia 12 grudnia 1932 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w tymże dniu 

o godz. 10ej 
Stający do przetargu powinni złożyżć wa- 

djum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert i 

Społecznej (pokój Nr. 5). 

uskutecznia się w Wydziale Zdrowia i 

udzielanie informacyj 

Opieki 

Magistrat m. Wilna. 

GABERET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze; 

wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

według prof. Spuhła. Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
WB 

  

wyraźne ślady palców? Niema wątpliwo- 
ści, że to pałce mordercy. A teraz, spójrz 
cie na ten papier -— оба znaki są iden- 
tyczne. Oczywiście, policja podda to bar 
dziej szczegółowym badaniom, ale... 

Dal przerwał. Clayton stał cały drżą- 
cy, w twarzy jego nie było ani kropii 
krwi. Z czoła spływały mu duże krop!e 
votu. 

: — Ja go nie zabitem! To nic ja go 
zabiłem! — krzyknął dziko. — — przy- 
sięgam, że to nie ja!... Chcecie mnie wy- 
słać na szubienicę! 

-— Tak, — potwierdził Dal, — naj- 
chętniej na szubienicę, a conajmniej na 

dożywotnie ciężkie roboty. 
Twarz Ciaytona wykrzywiła się w 

wyrazie nieprzytomnego przerażenia. Ję- 

czał, jak zwierzę w pułapce: 
— Jestem niewinny! Przysięgam! Nie 

macie prawa świadczyć przeciw nie- 
winnemu! To Steis Moris zabił! Słuchaj- 
cie, słuchajcie! Ja powiem całą prawdę! 
-— Wyciągnął ku nim błagalnie ręce. — 
Kiedy tydzień temu gazety ogłosiły wiel- 
kie nagrody za złapanie „Szarego Zna- 
ka”, ściągnąłem z archiwum policji jedną 
pieczątkę, aby wykorzystać ją przy pier- 
wszej sposobności... kiedy będę pewry, 
że złapię zbrodniarza. Rozumiecie? Na- 
turalnie, zbrodniarz będzie przysięgał, że 
nie jest „Szarym Znakiem”, ale tak sa- 
mo będzie przysięgał, że jest niewinny. 
Ale ja dowiodę, że to on popełnił tę zbie 
dnię i wtedy nikt nie będzie wątpił, że 
on jest „Szarym Znakiem“.. Rozumiecie 

Brukammia wydawnictwa „SŁOWA”, 

         

EB 2 J A M NO i A A V ИИ ННЫНЫЫНННОЫЫННЫ ВННННЦ 

  

Hurtowy Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„PABIER $PÓŁIKA ASCYJRA" 

  

5 Wilno, UL. ZAWALNA 13. Tei. 501. 
E Poleca w dużym wyborze: 

Š Kalenderze na rok 1933, ozdcby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, księgi Z 
E rechunkowe orer wszelki» zrtykniy Kkanceleryjne i szkolne Žž 

R Gi O 

   

  

   

    

   

    

   

  

zaletami. 

lącty:R 

  

dk -- 

KuPuS 
DokToK || | SPRZEDAŽ 

Zeidawicz -- 
chor. skórne, wenery - DOM 

czne, narządów stoczo- do sprzedania. Ul. Ros 

wych * “sa Nr. 12. 
об 9 46 Т, ой 5 40 8 - — — — -- 

wieczorem. „SZREDERA 

DOKTOR pianino w dobrym sta- 
Zaliswiczowa nie okazyjnie bardzo ta 

nio do sprzedania. — 

kobiece, weneryczne -- Ogladač od 11,30 do 

narządów * moczowych 1,30i od 5 do 5,30.— 

od 12 — 2 i od 6-6 Tatarska I, m. 9. 

ul. Mickiewicza 24. . 

tel. 277. 

  

„Bin LeRarze 
KURAS DEI 

      

Szrzedam 
dubeltówkę  Dełonrny 

DOKTOR * Sevrin cal. 16 SĘ 
sl. Micziewicza 3, Izba 

Biumowicz Kontroli woźny Rączka 

choroby weneryczne — == 

skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
od 9 — 113 —8 

W.Z.P. 23 
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Lokale 
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Dr. Wolfson „o” Lk dia 
weneryczne, moczo - słoneczny, 

płciowe, skórne. Ul. nie umeblowany, z te- 

Wilenska 7, tel. 10-67.“ lefonem. ul. Ofiarna 2, 

од 9 — 11 4— 8. m. 15. 
  

  

mnie? Wszystkoby się udało... Wszystko 

tak dobrze się składało... dostałbym na- 

grodę... > 

Dławiąc się ze wzruszenia, zlany po- 

tem, półprzytomny, opalł na krzesło. 

Karruters był zdumiony i przejęty, 

nie mógł zrozumieć wszystkiego, Co Się 

działo: 
— Jimmy... co to znaczy? 

Dal uśmiechnął sję wesoło: 
_— On mówi prawdę: zabił Metcera 

Steis Moris. Przy sposobności, niech pan 

zwróci uwagę na to, jak zdradliwe są 

t. zw. dowody winy. Moglibyśmy z łat- 

wością oskarżyć Claytona i każdy sę- 

dzia skazałby go jako mordercę. Ale naj- 

ważniejszym w tej całej sprawie jest fakt 

że Steis Moris nie jest „„Szarym Znakiem” 

i że „Szary Znak” nie popełnił morder- 

stwa, 
Clayton podniósł na Dala 

spojrzenie i wybełkotał: 

— Pan mi wierzy? 

Dal rzucił się jak oparzony: 

—_ Panu? Nie chcę mieć z panem do- 

czynienia! Musiałem tylko wyrwać to 

wyznanie, wobec świadka, — wyjął & 

kieszeni trzy zapisane arkusze. Oto przy- 

gotowany już tekst pańskiej spowiedzi. 

Karruters przeczytał ją panu. 

Redaktor wykonał jego prośbę. 

— А teraz, — zakończył Jimmy, — 

oznacza to koniec karjery Claytona. Cho- 

ciaż pan na to zasługuje, gotów jestem 

dać panu czas na załatwienie spraw i Ц- 

cieczkę. jeżeli pan nie podpisze spowic- 

błagalne 

Žaden argument... | 
nie zdoła jaź zniechęcić Pani 
do nsbywania pudru o trwałym 

marki 

5 Fieurs FIRVIL Paris . 
ktėra jest gwarcncją Jakošci. 
Prosimy nie ulsgač namo 
wam sprzedawców, 

udry © łudząco po- 
dobnych spztowaniath I ra- > 
zwazch sprzedawać zamiast 

wy wody kol-ūskie i perfumy 
5 Fieurs FORVIL oraz inne za 

pach, 

wygod - ra, nadgajowego, lub 

Poszukuję 
pracy bułetowej, eśspe 
djątki mogę wyjechać. 

Oferty do Red, Słowa. 

  

i spbtelnym wytwornym zapachu dla K. B. 2 

5 Fieurs FORVIL Paris BSESGCTE KDEEISS S 
o ils zapozna się Pani z jego 

Prosimy żąłać pudru Lekcje 

UPD ZD E ŁA Ai 
lekcyj francuskiego — 
—korepetycje —niedra 

go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 usiłu 
po poł 

  

  

oryginalnego pudru RóŻse 

5'Fisurs FARVIL Paris PEER WE НРОСЯНИИЩИЕ 

Polecany wszochświstowej Sła- = MOGE = 

przyjąć parę osób przy 
rodzinie — na obiady 
smaczne i zdrowe; — 
jest też pokój do wy- 
rzjęcia ciepły i niema 

Mickiewicza & - ł2. POKój й 
lub dwa przy inteligent RE 
nej rodzinie do wynaję 

  

cia. Zwierzyniec — Mi. Dyrekcja Kalonji 

al 4 dla psychicznie ciioryca 

= — - „JANIELISZKI“     

MIESZKANIE przyjmuje chotyci — 
5 pokoi i z wygodami opieka lekerza-psychjat. 
do wyrsjęcis Św. Ig: Całkowite utrzymanie 

  

nacego 5 80 zł miesięcznie Pe- 
a= -- rozumieć się można te- 

Mieszkanie letonicznie — poczta 
do Połuknia, Nr. 1 „Janie- 

sie liszki“. Dia niezamoż- 
; nych ustępstwo do 25 

proc, 

2 pokoje z kuchnią 
wycalęcis. Dewied 
się Białostocka 6 
codziennie od 3 pepoł 
do 4.30 

   

  

WWO 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

TEWYVWYTWYTTYPYPYYĘ 

RZĄDCA 

500 procent 
otrzyma t*n, kto zgo- 
dzi się opłaczć koszów 
pitentu na wyn:lazeš, 
który zrobi przerrót w 
maszynkach zecerskich. 
Wynolazek pewny. Kó- 

--rolny z długoletnią pra szta za patent wyneszą 
ktyką i dobremi Świa- kilktset złotych  Nie- 
dectwami kawaler zwłocznie po sfinanso- 
lat 45, pracowity, ucz- waniu pstentu procent 
ciwy, energiczny, 0- i sumę  wydatkowaną 
szczędny Szuka pracy' wypłaci się Q  ołertę 
do majątku: rządcy, e- prosi _ wynalazca: M. 
konoma, — magazynie- Czesnowski., Popowsks 

35, m. 3 Pożądane jest 
kierownika  mleczar - oseba, malące pojęcie 
si za utrzymanie. o maszynkach  zecer- 
Oferty do „Słowa* —' skich. 
poū „Rządca“.     

dzi, sprowadzę natychmiast komisarza ze 

Scotland Yardu, i obaj z Karrutersem 

złożymy przysięgę, że pan to wszystko, 
co wiemy, wyznał głośno. Jeżeli pan ta 
podpisze, Karruters wydrukuje — „5ро- 
wiedź dopiero jutro rano: pan będzie 
miał czternaście godzin, aby zlikwido- 
wać swoje sprawy i opuścić i ondyn. 

Oto pióro... proszę podpisać. 

Ręka Claytona drżała silnie, gdy ująt 

pióro. Podpisał się i rzucił na Dała spoż 

rzenie, pełne nienawiści i wściekłości. 

Chwycił kapelusz i wyszedł. « 
—- Dlaczego pan go wypuścił? — Za- 

pytai z wyrzutem dziennikarz. 

— Ze względów  egoistycznych, — 
roześmiał się Dal — Wyjątkowo i jedy- 

nie przez egoizm. Gdyby ta historja ro- 

zeszła się, ludzie nie dawaliby mi spo- 

koju, zasypując iaurami zatrułiby mnie 

życie! A teraz sława i honor pozostaną 

przy panu. Autor nie chce wyjść na sce- 

nę. Niech pan bierze ten papier, to do- 

skonały materjał dla gazety. 

Karruters złożył papier nie spuszcza- 

jąc zdziwionych oczu z Dała. 

—- Doskonały materjał! — wzruszył 

ramionami. — Ależ to sensacja, jakich 

mało! Ale jak pan do tego doszedł? Skąd 

mógł pan wpaść na tę myśl? Skąd te 

podejrzenie? 

D. C. N. 

Redaktor w.-z. Witola Putarzyńnić.


