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iskupiej 
J. E. Księdza Arcybiskupa Metropolity 

Romualda Jałbrzykowskiego 
Najdostojniejszy masz  Arcypasterz, 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Me 

tropolita Wileński Romuald Jałbrzykow- 

ski, obchodzi dziś piętnastolecie konse- 

kracji na biskupa. 
Piętnaście lat w życiu człowieka nie 

stanowi zbyt długiego okresu, nieraz dwa 

dziešcia-trzydziešci lat mija niepostrze- 

żenie, bezbarwnie, nie pozostawiając po 

sobie głębszego śladu. 

Piętnaście lat pracy biskupiej w życiu 

kapłana, który jest pełen sił i energii i 

do starości ma przed sobą bardzo daic- 

ką drogę, — to jednak jest okres wielki, 

znaczący, godny uwagi. 

Ale piętnaście lat pracy arcypaster- 

skiej, której początek przypada na ko- 

miec roku 1918, — to jest cała epoka!... 

J. E. Ksiądz Arcybiskup sakrę otrzy- 

mał 30 listopada 1918 roku, czyli w pier- 

wszych dniach odradzania się państwowo 

ści. Z radosnem powstawaniem do no- 

wego życia Rzeczypospolitej łączy się u- 

zyskanie przez Jubilata jednej z najwyż- 

szych godności kościelnych. 

Nie jest to więc godność ani „przed 

wojenna”, ani „powojenna”, — ale włe- 

śnie „wojenna”, bo otrzymana (w chwili 
decydujących wałk o utrzymanie zdobytej 

wolności, na którą czyhano zewsząd. Był 

to okres wielkich, uciążliwych wałk oręż 

nych, prowadzonych w najcięższych wa- 

runkach. Był to jednocześnie okres walk 

ducha polskiego, który zrzucał z siebie 

pęta niewoli i szukał nowych dróg, 'wzla 

tując wzwyż i załamując się, rwąc się 

zuchwale naprzód i wkraczając na tra- 

giozne bezdroża!... 
Naród polski potrzebował 

szczególnie doświadczonych 

wodzójw. 

Do walki z wrogiem, atakującym nas 

ze wszystkich stron, od wszystkich gra- 

nic państwa, szliśmy pod wodzą Komen- 

danta, otoczonego plejadą  walecznych, 

doświadczonych w bojach generałów. 

W celu skuteczniejszej wałki z wre- 

giem, tkwiącym w nas samych i mogą- 

cym zniweczyć zwycięstwo broni i zmar 

nować ofiarę krwi, — Stolica  Apostol- 

ska mianowała nowych wodzów, uzupeł- 

ariając szeregi arcypasterzy. 

Otrzymanie sakry biskupiej w siedem 
nastym roku pracy kapłańskiej i 42-gim 
roku życia, niezawodnie należy uważać 

za wyjątkowo zaszczytne wyróżnienie, 

łatwe zresztą do wytłumaczenia ze wzglę 

du ma zdolności i działalność młodego 

biskupa, który Akademję Duchowną w 

Petersburgu ukończył ze stopniem magi- 

stra św. Teołogji cum exima laude, na 

wówczas 

i pewnych 

  

stanowisku proboszcza parafji w Radzi- 

łowie „wykazał ogromnego ducha orga- 

nizatorskiego*, w Sejnach „rozpoczął 

niezmiernie owocną pracę' społeczną i 

duszpasterską, na stanowisku zaś profe- 

sora i regensa seminarjum w Sejnach 

odznaczał się wybitnemi zdokrościami i 

swój pobyt w tem mieście upamiętnił 

zorganizowaniem szeregu placówek — о- 

światowych i spółdzielczych. 

Urodzony w Zambrowie, po skończe- 

niu szkół średnich w Łomży i Akademii 

> 

Duchowneį w Petersburgu, Arcypasterz, 

jak już zauważyliśmy, w ciągu 16 lat 

przebywał w Sejmach, pracując, nietylko 

w dziedzinie duszpasterstwa, ale i na 

polu społecznem i naukowem. 
Wojna światowa przerwała tę pracę; 

Seminarjum zostało ewakuowane do Mo- 

hylewa, a później do Petersburga. | - 

Ówczesny ks. kanonik R. Jałbrzykojw 

ski zamieszkał w Mińsku i rozpoczął 

ofiarną pracę, opiekując się wychodźca- 

mi, zakładając szkoły i organizując spół 

dzielnie. 

Po powrocie do kraju w dalszym cia- 

gu intensywnie pracował, zyskując coraz 

większe zaufanie społeczeństwa i władz 

przełożonych. To też nominacja na bi- 

skupa — sufragana łomżyńskiego w r. 

1918, oraz na biskupa — ordynarjusza 

łomżyńskiego w r. 1924 nie były niespo- 

dzianką. 

24-VI 1926 r. ks. Biskup R. Jałbrzy- 

kowski został mianowany arcybiskupem, 

metropolitą wileńskim. 

8-IX 1926 roku odbył się uroczysty 
ingres czterdziestego czwartego z kolei 
arcybiskupa wileńskiego. 

Był to nowy zaszczyt i 
dzo wielki ciężar. 

Nie ulega wątpliwości, że archidjece- 

zja wileńska należy do najtrudniejszych 

pod względem rządzenia. Sto lat niewoli, 

a wskutek tego pewne uproszczenie za- 

gadnień życia duchowego (Polak i ka- 

tolik — to synonimy; kto nie jest Pola- 

kiem i katolikiem, ter musi być uważa- 

ny za wroga) dawały się i dają wciąż 

we znaki. p 
Konieczność znalezienia właściwych 

iorm współżycia z prawosławnymi, a je- 

dnocześnie potrzeba uregulowania ste- 

sunków z Cerkwią, która przez dłuższy 

czas była nietylko panującą, ałe i gne- 

biącą katolicyzm, — drażłiwe sprawy 

rosyjskich konfiskat katolickich świątyń 

i klasztorów, wszystko to (wytwarza ist- 

ny las, w którym tak łatwo zgubić droge. 

Akcja obrządku wschodniego z jei 

wspaniałą ideą i niewytłumaczalneini 

nowy, bar= 
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WILNO, Czwartek 30 listopada 1933 r. 
Weeo, Zamkowa 2. Stwarta od godz. 8 ac 4. Telefony: Redskcjł---17-82, AómiuistracH 22. 
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BARANOWICZE — ul Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — uł Zamkowa 14 Księg. W, Wiodzimierowa. 

GRODNO — Ksšęgarnia T-wa „Ruch“. 
YORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Sawalska 13 — $. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
RKOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
%..8WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Kuch* 

OSZMIANA — 
PODBRODZIB 

DRUJA — Kowkin, 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— « Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski © 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — 

WOLOZYN — 

Ryppa uł. Mickiewicza 10, © Księgarnia J. у 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. Е 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. 

Lewin — Biuro gazetowe uł 3 Majs 4 

Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Koł „Ruch“. 
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Rozmowy niemiecks-francuskie 
LONDYN PAT. — Według „Daily - Tele- 

graph", Hitler w rozmowie z ambasadorem 

Francois-Poncetem wysunąć miał następujące 

żądania: 

1) Powiększenie stanu liczebnego Reichs- 

wehry do 300.600 ludzi, 2) zezwolenie na wypo- 
sażenie Reichswehry we wszystkie te typy bro- 
ni, które dozwolone są armjom innych państw, 
3) zniesienie samolotów bombowych i zezwo- 

lenie Niemcom na posiadanie samolotów wywia- 
dowczych. — Niemcy gotowe byłyby przyjąć 
jakiś nieokreślony rodzaj kontroli zbrojeń, Kanc. 
ierz domagał się w końcu zwrotu Niemcom za- 

głębia Saary niezwłocznie bez piebiscytu. 

Dalej dziennik stwierdza, że zdaniem šran- 
cuskich kół miarodajnych, uzyskanie porozumie- 

nia z Hitlerem będzie trudne. Również inne an- 
gielskie dzienniki wspominają o żądaniu Hitlera 

natychmiastowego zwrotu zagłębia Saary i 

twierdzą, że rząd francuski nie zgodzi się na za- 

dośćuczynienie temu żądaniu, uwazając, że ple- 
biscyt odbyć się musi i że decyzja co do przy- 

szłości zagłębia leży raczej w Genewie, niż w 

Paryżu. Prasa angielska wspomina także o wy- 
znaczeniu Herriota do prowadzenia rozmów bez- 
pośrednich z Niemcami. 

Nastroje monarchistyczne w Hiszpanji 
PARYŻ PAT. — Z.Madrytu donoszą: Dzien 

nik „Eł Socialista* ogłasza rewelacje na temat 

projektowanego przez monarchistów zamachu 

stanu na urządzenia republikańskie w Hiszpanii. 

Plan polegał na tem, aby wpierw w opinji 
świata zdyskredytować republikę, aby wybory 
obecne przedstawić jako wyraz spontanicznego 

zwrotu Opinji na prawo, wreszcie, wykorzystu- 
jąc konjunkturę, ująć w swe ręce podsekretar- 
jaty stanu w ministerstwach wojny i spraw za- 

granicznych i po odpowiedniem przygotowaniu 

zażądać pełni władzy. Pismo socjalistyczne 

twierdzi, że zwycięstwo wyborcze prawica za- 
wdzięcza pieniądzom, które przypłynęty od zna- 

nych monarchistów i temu, że w walkach wy- 
borczych prawica posługiwała się przekupstwem. 

Tenże dziennik dowiaduje się, że na wczo- 
rajszem posiedzeniu hiszpańskiej rady ministrów 

minister sprawiedliwości Botella wystąpił z 
wnioskiem o anulowanie wyborów z dnia 19 b. 
mt., jako „nieodpowiadających istotnej woli lud. 

ności”. 

Pogłoski © nowych planach Mussoliniego 
ŁONDYN PAT. — Agencja Reutera donosi 

z Rzymu, że według informacyj ze żróweł mia- 
rodajnych, pogłoski, jakoby Mussolini zamierzał 
stworzyć nowe ugrupowanie 7 mocarstw, ma- 
jące na celu zapewnienie pokoju, są pozbawione 
wszelkich podstaw. Mussolini ma być rzekome 

zwclennikiem rewizji statutu Ligi Narodów, 
pragnąc udziału w niej Stanów Zjednoczonych, 
Rosji i Japonji, uchyla się jednakże od wszelkich 
oświadczeń na ten temat. 

PARYŻ PAT. — Wczoraj ambasador Wiel- 
kiej Brytanji w Rzymie Drummoud przyjęty był 

przez Mussoliniego. O rozmowie tej wczorajsza 

prasa paryska zamieszcza depeszę z Rzymu, pod 
kreślającą, że w czasie tej rozmowy poruszone 

były przedewszystkiem sprawy następujące: 1) 

kenieczność złożenia przez rząd niemiecki pro- 
pozycyj, któreby wyraziły obecne 

ROCZNICA POWSTANIA W WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT. — 29 b.m. w rocz- 

nicę wybuchu powstania listopadowego odbył 

się w stolicy uroczysty obchód „święta pod- 
chorążego organizowany przez Koło Podcho- 
rążych Rezerwy i Podchorążych Służby Czyn 
nej. 

Rano w katedrze św. Jana arcybiskup 
Gall w asyście kleru odprawił uroczyste na- 

bożeństwo, na którem obecni byli przedstawi- 
ciele władz wojskowych z zastępcą dowódcy 
O. K. płk. żurakowskim, dowódcą Szkoły Pod 
chorążych Piechoty płk. Bociańskim, dowódca 
Szkoły Podchorążych Inżynierji płk. Dębkow- 
skim, przedstawiciele władz państwowych, de- 
legacje pułków garnizonu warszawskiego, Zw. 
byłych Wojskowych oraz Koła Podchorążych 

i Związku Oficerów Rezerwy. Przed katedrą 
ustawiła się kompanja Szkoły Podchorążych 
Inżynierji w historycznych mundurach. 

Po nabożeństwie kompanja przemaszero- 
wała na plac Zamkowy. Tu ustawiło się juź 
kilka kompanij szkół podchorążych sanitar- 
nej i imżynierji frontem do Zamku. O go- 

dzinie II przymaszerował od strony Pragi 
przybyły z Ostrowia Mazow. oddział Szkoły 
Podchorążych w historycznych mundurach. 
Odział ten został powitany przez wojsko u- 

stawione na placu sprezentowaniem broni. Po 
przyjęciu raportu przez płk. Żurakowskiego, 
oddziały wojskowe przeszły na plac Piłsud- 
skiego, gdzie na grobie Nieznanego Żołnierza 
Podchorążowie złożyli wieniec 

Po tej uroczystości pluton Szkoły Pod- 
chorążych Piechoty z Ostrowia ze sztandarem 
i orkiestrą przemaszerował ulicami miasta 
do Belwederu, gdzie uroczyście zaciągnął hi- 
storyczną wartę. 

  

Niemiec w sprawie rozbrojenia, 2) możliwość 
natychmiastowego zwołania konierencji sygna- 

tarjuszy paktu 4-rech w wypadku, gdyby pro- 

pozycje niemieckie pozostawały w ramach roz- 
brojenia, 3) zbadanie sytuacji, jaka wytworzy- 

łaby się w razie, gdyby Niemcy oprócz rozbro- 
jenia poruszyły i inne jeszcze problemy. 

Przewidują, że Mussolini odtędzie podobną 

rezmowę z ambasadorami Fradcji i Niemiec. Pe- 
wne koła polityczne twierdzą, że istnieje zamiar 
rozszerzenia paktu 4-ch przez wciągnięcie do 
niego również Rosji, a może Stanów Zjednoczo- 
nych i Japonji. W razie utworzenia tego bloku 
5 państw europejskich, jednem z gtównych jego 
zadań byłoby, po uregulowania probleiuu roZ- 
brojeniowego, przeprowadzenie radykalnej re- 

organizacji Ligi Narodów. 
stanowiskO | 

     

  

Tradycyjnym zwyczajem w Łazienkach 
przed gmachem b. koszar podchorążych pie- 
choty z r. 1830 odbyła się uroczystość, poświę 
cona pamięci czynów podchorążych, którzy 

29 listopada dali hasło do wybuchu zbrojnego 
powstania. —'O godzinie 18-tej oddziały pod- 
chorążych piechoty z Ostrowia Mazow, usta- 

wiły się przed gmachem byłych koszar Szko- 
ły Podchorążych Piechoty. Obok ustawili się 
licznie przybyli wojskowi z komendantem mia 
sta Warszawy ppłk. Szajewskim, oraz tłum- 
nie zebrana publiczność. 

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

Raport od dowódcy oddziału podchorą- 
žych kpt. Čwiakalskiego odebrał komendant 
Szkoły Podchąrążych Piechoty płk. Bociański. 
Po odebraniu raportu płk. Bociański wydał 
rozkaz złożenia broni w tych salach byłych 
koszar Szkoły Podchorążych Piechoty, skąd 
broń tę pochwycono w pamiętny wieczór li- 
stopadowy. 

Z kolei. następuje podniosły moment: kpt. 
Ówiąkalski, przy świetle płonącego stosu, od- 
czytuje historyczny rozkaz, a następnie listę 
poległych podchorążych w latach 1830 — 31 
oraz w latach 1918 — 20. W ciszy padają na- 
zwiska tych, którzy oddali życie za wielką 
sprawę niepodległości Ojczyzny. Po apelu na- 

stąpiło odczytanie rozkazu dziennego, zakoń- 
czone okrzykiem: „Do broni!'* 

Po tej uroczystości na dziedzińcu przed 
Belwederem płk. Bociański wygłosił przemó- 
wienie do zebranych podchorążych, zakończo- 
ne okrzykiem na cześć Marszałka  Piłsud- 
skiego. 

  

Gdzie odbędą się pertraktacje 
polsko -litewskie w sprawie wymiany więźniów 

WARSZAWA (tel. wł.) Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie wystą- 

pił z propozycją do Polskiego Czerwosrego Krzy- 
ża, aby konierencja polsko-litewska w. sprawie 
wymiany więźniów politycznych odbyła się w 
Berlinie, Rząd: litewski proponowaź poprzednio 
Królewiec jako miejsce obrad, jednakże Polski 
Czerwony Krzyż odrzucił tę propozycję i z swo- 
jej strony wysunął do wyboru następujące inia- 

sta: Warszawę, Kowno, Rygę lub Genewę. 

Wobec propozycji Międzynarodowego Ko- 
mitetu wynika, że rząd litewski nie*przyjął pro- 
pozycji polskiej. Jak się dowiadujemy, obecnie 
toczy sie wymiana zdań pomiędzy Polskim Czer- 
wonym Krzyżem a Komitetm międzynarodowym: 
w sprawie ostatecznego ustalenia miejsca spot. 
kania, 

ns a S a i] 
nieraz błędami znowuż przyczynia się do 
zagmatwania stosunków. 

A nawet, jeżeli chodzi © rzymskicii 
katolików, właśnie w naszej archidjece- 
zji silniej zaznączają się nieraz tarcia po- 
między Iwiernymi na tle ruchów narodo 
wościowych. 

To wszystko wymaga ze strony Ar- 
cypasterza niezwykłej czujności, stałego 

napięcia uwagi, wyjątkowego taktu, a je- 

dnocześnie mocnej, pewnej ręki. 

Trudny, sitrowy jeszcze jest nasz te- 

ren... Nie łatwa na nim praca... Ale wdzię 

czna, pomimo wszystko, bo możliwości 

są olbrzymie. 

Dziś obchodzimy radosny jubileusz 

piętnastolenia pracy naszego Arcypaste- 

rza na stanowisku biskupiem. Dziś ogar- 

niamy myślą wysiłek Biskupa katolickie- 

go, Biskupa polskiego. 

l doceniając wielkość dokonanego wy 

siłku, hołd szczery składamy i serdecz- 
ną wyrażamy nadzieję, że dzisiejszy Ju- 

bilat doczeka się złotych godów pracv 

biskupiej i będzie je obchodzić w okre- 
sie narodowego święta zamknięcia pierw 
szego półwiecza odrodzenia państwa pol 

skiego!.. 
Ad multos ammos!... 

nadesłane milirnetr 50 gr. ai 2 : оь L Sa 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o proc. Grożaj. Administrac, Yi zastrzeżeń 
co do miejsca. Terminy 2 mogą być przez Administrację zmieniane dowołnia, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

"ATARI TTTTDEOTS ITS AW TORZE SOA DRAY PORE SERGE WO DOK TIG. 

miiimetr 60 gr. W mi 

OBRADY GRUP KONSTYTUCYJNYCH 
: B.B.W.R. 

WARSZAWA. (tel. wł.) Wczoraj roz 

poczęły się obrady połączonych grup kon 
stytucyjnych sejmowej i senackiej klu- 
bu BBWR nad projektem nowej konsty- 
tucji. W toku obrad kontynuowano dy- 
skusję konstytucyjną przerwaną we wrze 
śniu. Obrady potrwają dwa dni. 

B.B.W.R. ZDOBYŁ NA POMORZU WIĘ 
KSZOŚĆ MANDATÓW 

WARSZAWA. (tel. wł.). Ostatnie 0- 
bliczenia wyników wyborów: na terenie 
województwa pomorskiego wykazały, że 
Blok Bezpartyjny zdobył większość lub 
połowę mandatów w następujących mia- 
stach: Brodnica, Czersk, Działdowo, Ła- 
soń, Radzyń, Kościerzyna, Więckowo, 
Nowe, Tczeiw, Podgórze, Wąbrzeżno, Ko- 
walewo, Puck, Chojnice, Górzno, Kaptu- 
zy, Sempolno , Kamień, Gniew, Pelplin. 

NOWE PRZEPISY O SPÓŁDZIELNIACH 

WARSZAWA (tei. wł.) Nowe przepisy no- 
welizujące ustawę o spółdzielniach zmierzają do 
wprowadzenią ściślejszej kontroli działalności 
wszelkich spółdzielni, za pośrednictwem Zw. Re- 

wizyjnych a nadto roszerzają kompetencje ist- 

niejącej Rady Spółdzielczej, W odniesieniu do 

spółdzielni mieszkaniowo _ budowlanych, nowe 

przepisy postanawiają, aby w statutach spół- 

dzielni wyraźnie określone były prawa zwrotu 
członkom wpłat i wkładów, przeznaczonych na 
budowę mieszkań, co ułatwi rozstrzyganie czę- 
stych sporów pomiędzy członkami a ich spół- 

dzielniami. 

OBRADY KOMISJI DŁUGÓW PAN- 
STWOWYCH 

WARSZAWA (tel. wi.) Wczoraj pod prze- 
wodnictwem sen. Augusta Popławskiego odbyło 
się w Ministerstwie Skarbu posiedzenie komisji 
długów państwowych, na któretm dokonano wy- 

boru dwóch członków komisji, a mianowicie po- 
slą Hołyńskiego i sen. Laurysiewicza, do podpi- 

sania bonów funduszu inwestycyjnego. Pierwsza 

emisja bonów nastąpi w dniu 1-go grudnia na 
ogólną sumę 10 miljonów zł. 

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE DRZE 
WNEJ RADY GOSP. 

WARSZAWA (tel. wł.) W dniu 30-go listo- 

pada odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Ra. 
dy Gospodarczej Drzewnej, które zagai minister 
Nakóniecznikofi-Klukowski. 

NOWI POSŁOWIE 

WARSZAWA (tel. wł.) Państwowa Komisja 

Wyborcza ogłosiła urzędowo, że wobec wygaś- 
nięcia mandatów kilku posłów, m. in. śp. mini- 
stra posia Boernera, de Sejmu wchodzą następu- 
jacy posłowie: 

Rolnik z powiatu opatowskiego Paweł Wró- 
bel (BBWR), publicystka z Warszawy Zoija Za- 
leska (Str. Nar.), urzędnik prywatny z powiatu 
Iwowskiego liko Łysyj (Kl. Ukr.), rolnik z pow. 
rohatyńskiego Andrzej Hrywnak (Kl. Ukr.), rol- 
nik z pow. pszczyńskiego Walenty Ryguła (Ch. 
D.), kolejarz z Warszawy Marjan Chęciński (ko 
munista). 

KOLWENCJA O OKREŚLENIU 
NAPASTNIKA 

WARSZAWA (tel. wł.) 29-go listopada 0- 
głoszone zostały w Dz. Ustaw teksty konwencji 
0 określeniu napastnika, podpisane w Londynie 
3-go lipca br. przez Połskę, Sowiety, Estonję, 
Łotwę, Rumunję, Persję, Turcję i Afganistan — 
Jednocześnie ogłoszono oświadczenia rządowe o 
złożeniu w dniu 16-go października dokumen- 
tów ratyfikacyjnych tej konwencji w imieniu rzą 
du polskiego, rumuńskiego i sowieckiego. 

DZIECI NA ŚLUBNYM KOBIERCU 
WARSZAWA (tel. wł) Wczoraj wieczorem 

w domu przy ul. Muranowskiej, nadrabin Finkel 
szteja wydawał swoją 12-letnią córkę Ruchię za 
mąż za 13-letniego syna nadrabina z Ostrowia. 
Zaślubiny odbyły się według ustalonego cere- 
monjału, wywołując w kołach współwyznawców 

wielkie poruszenie ze względu na wiek państwa 

„miodych“. 

CHCIAŁ UTOPIĆ WŁASNĄ ŻONĘ 
W WIŚLE 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj wydarzył 
się w Warszawie wstrząsający wypadek, oiiarą 
którego omal nie padła 30-letnia kobieta. Nie- 
jaki Jan Chróstowski, muzyk z jednej z nocnych 
restauracyj, którego ostatnio łączyły bardzo złe 
stosunki z żoną Apołonją, spowodowane zako- 

chaniem się w jakiejś innej kobiecie, namówił 
swą żonę do udania się wieczorem na spacer na 

wybrzeże Kościuszkowskie. W pobliżu Cytadeli 
Chróstowski pchnął żonę z brzegu do Wisły, 
chcąć w ten sposób pozbawić ją życia, Po do- 
konaniu tego Chróstowski wrócił do domu. 

W jakiś czas potem przechodzący brzegiem 
Wisły patrol policyjny zauważył leżącą postać. 

Była to Chróstowska, którą fale Wisły wyrzu- 
ciły na brzeg. Przeniesiona do komisarjatu poli- 

cji, dzięki zabiegom lekarza, nieszczęsna kobieta 
powróciła do życia. 

Aresztowany niebawem  Chróstowski po- 

czątkowo nie przyznawał się, gdy jednak na po- 

parcie oskarżenia weszła do nokoju, w którym 

go badano, jego żona, niedoszły żonobójca przy 
znał się do wszystkiego. 

  

JE NARCINE BLEL 
й de 
WSZĘDZIE vo YCIA    

ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

  

TELEGRAMY 
ZWGŁANIE POSIEDZENIA REICH- 

STAGU 

BERLIN PAT. — Biuro Wolifa dzaosi ti- 
rzędowe, że przewodniczący Reichstagu minis- 

ter Rzeszy Goering, zwołał w myśl art, 23 į 27 
konstytucji Rzeszy, posiedzenie Reichstagu na 
wtorek dnia 12 grudnia 1933 roku o godzinie 3. 
ciej po południu. 

SZCZEGÓŁY KATASTROFY „K. 7''. 

MOSKWA. PAT — Nadeszły tu dalsze 
szezegóły tragicznej katastrofy samolotu „K. 
T'', trzymane dotychczas w tajemnicy, We- 
dług informacyj, w samolocie nastąpił wybuch 
motoru i apart stanął, będąc jeszcze w powie 
trzu, w płomieniach, poczem runął na wielki 
stóg siana. Poza 14 ofiarami, które zginęły 
na miejscu, dalszych 6 ofiar zmarło w szpi- 
talu. Pozatem 4 osoby, lekko ranne i poparzo- 
ne, powracają obecnie do zdrowia. Jako przy- 
czynę wybuchu motoru, fachowcy podają złe 
funkcjonowanie klapy bezpieczeństwa. 

ŻYDZI ZAKUPUJĄ ZIEMIĘ 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Agencja Avala 
podaje, iż emigranei żydowscy z Niemiec ż2- 
kupili w okolicach Zagrzebia wielkie doba 
ziemskie. Przedstawiciele emigrantów żydow 
skich prowadzą w dalszym ciągu pertraktacja 
o kupno wielkich majątków ziemskich, w któ- 
rych mają powstać osady dla emigrantów. 

KATASTROFA W KOPALNI 

BERLIN. PAT. — W kopalni „Cazolus““ 
Magnus“ pod Akwizgranem zawalił sie dziś 
strop w jednym z korytarzy. 18 górników zo- 
stało odciętych od powierzchni ziemi. W toku 
energicznej akcji ratunkowej udało się druży: 
ie ratowniczej nawiązać koniaki z zasypa- 
nymi i stwierdzić, że wszyscy żyją. Akcja 
trwa w dałszym ciągu. 

TRAGICZNY POŻAR 

BERLIN. PAT. — mieście Spira w Ba- 
warji wybuchł wczoraj pożar w Fabryec celu- 
lozy. Z pod gruzów spalonego budynku wydo 
byto 7 zwęglonych trupów robotników fabry- 
ki. Tylko dwum robotnikom udało się ocaleć. 
KUSOCIŃSKI CONTRA „UNIVERSUM“ 

WARSZAWA. PAT. — Jak się dowiada- 
jemy, Janusz Kusociūski wytoczył sprawę są- 
dową firmie wydawniezej w Warszawie „Uni- 
versum''. Firma ta niedawno wydała książecz 
kę pod tytułem: „Kusociński, mistrz biegów** 
W książeczce tej — jak twierdzi Kusociński 
— znajdują się liczne ustępy z jego własnej 
książki, wydanej w roku ubiegłym pod tyt. 
„Od palanta do Olimpjady““. Na przedruk 
tych ustępów Kusociński zgody nie dał, wo- 
bee czego firma „Uniwersum'* popełniła pla- 
giat. Na skutek skargi Kusocińskiego proku- 
rator obł aresztem wymienioną broszurę. 
Wkrótce sprawa rozstrzygnie się w sądzie pań 
stwowym. 

ZLYNCZOWANIE MURZYNA 

ST. JOSE. (Stan Missouri). PAT. —Tłum 
mieszkańców wdarł się do miejscowego wię- 
zienia, gdzie dokonał samosądu na aresztowa 

nym murzynie. Murzyna tego, oskarżonego o 
utrzymywanie stosunków z białą kobietą, po- 
wieszono na podwórzu więziennem, poezen 
ciało spalono. 

JELEŃ NA ULICACH ŁODZI 

ŁÓDŹ, PAT. — Mieszkańcy przedmieścia - 
Widzew, przeżywali osobliwą emocję. Na po 
lu, tuż obok domów mieszkalnych, ukazał się 
przed południem wspaniały rogaez, na które- 
go miejscowa ludność urządziła formalne po- 
lowanie. Zaimprowizowana naganka nie dała 
jednak rezultatu, jeleń bowiem wymykał się 
przewracają do Śmielszych myśliwych. Zawia- 
domiona policja scehwytała jelenia żyweem. 
Jest to piękny okaz 11 — 12 lat. Jak usta- 
lono, w czasie ostatnich polowań w Spale, 

rogacz wymknął się nagance i wałęsał się po 
okolicach, aż dotarł do Łodzi. Został on prze- 
słany do nadleśnietwa w Spale. 

  

Ostrzeżenie Komisarza Gene- 
ralnego Pożyczki Narodowej 

Komisarz Generalny Pożyczki Narodowej 
stwierdza, że T-wo Ubezpieczeń na życie „Fe- 
niks*, bądź jego oddziały w rozsyłanych do а- 

gentów swych okólnikach bezprawnie powołuje 

się na rzekomo otrzymaną od Kornisarza Ucne- 

rałnego Pożyczki Narodowej aprobatę kombi- 
nacyj ubezpieczeniowych, opartyca na wykorzy- 

staniu Pożyczki Narodowej dla «płaty składki 

ubezpieczeniowej. : 
T-wo Ubezpieczeniowe „Feniks* zwracało 

się w okresie subskrypcji do Komisarza Gene- 

ralnego Pożyczki Narodowej w sprawie prowa- 

dzenia akcji ubezpieczeniowej, przy której 
składki mogłyby być opłacane w przyszłości 

obligacjami Pożyczki Narodowej i zostało skie- 
rowane do jedynie kompetentnej władzy, t. j. 
do Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń. 

Nietylko, jak to stwierdził Państwowy Urząd 
Kontroli Ubezpieczeń, T-wo „Feniks”" dotych- 
czas nie otrzymało żadnego zezwolenia na tego 
rodzaju akcję, ale nawet zostało już przez ten 

Urząd ukarane administracyjnie za rozpoczęcie 

tej akcji bez zezwolenia Urzędu. — Sprawa uży- 
wania w przyszłości obligacyj Pożyczki Narodo- 
wej do opłacania niemi składek ubezpieczenio- 

wych na skutek starań kilku towarzystw ubez- 
pieczeniowych, jest obecnie rozważaną przez 
kompetentne władze, lecz żadne zarządzenia w 

tej sprawie nie zostały jeszcze wydane. 

W związku ż powyższem Komisarz Gene- 
ralny Pożyczki Narodowej ostrzega wszystkich 

subskrybentów Pożyczki Narodowej przed da- 
waniem wiary jakimkolwiek powoływaniom się 
przez T-wo „Feniks* na otrzymaną przez niego 

aprobatę prowadzenia nielegalnie akcji ubezpie- 

czeniowej.



Rok i831 
(ROCZNICA POWSTANIA LISTOPADOWEGO W PRASIE POLSKIEJ) 

Listopad... Pamiętny listopad... Szaleństwo 

garstki poetów i studentów, dzielność żołnierzy, 

brak wiary u wodzów... 

„Hej, kto Połak, — na bagnety-“... i jak- 

gdyby echo tej pieśni smutne i dumne opowia- 

danie o tem, jak — „walecznych tysiąc opusz- 

cza Warszawę"... 
Rocznica czynu listopadowego. Rocznica 

wojny polsko-rosyjskiej. Później nastąpiło pow- 
stanie polskie, skierowane przeciw Rosjanom, 
gnębiącym Litwę, Wołyń, Podole... 

Gazeta Polska (330) mówi o nocy listopa- 
dowej: 

Znamy koleje rodzącego się spisku, wiemy 
o warunkach, które go sprowadzały, nieomal na 
własne uszy słyszymy rozpacziiwe wołania gar- 

ści podchorążych, biegnących z Belwederskiego 
ogrodu skroś ponurą i czarną noc do serca mia- 

sta z okrzykiem „do broni" w puste i głuche u- 
łice rzucanym. Znamy długie godziny tej nocy, 

jakbyśmy sami w niej brali udział. Bój pod Ar- 

senałem, nocne posiedzenie Rady Administracyj- 
nej, stanowisko Lubeckiego, Czartoryskiego, rzą 

du i generalicji Nie obca dla nas jest blada 

twarz Lelewela, przykutego do łoża umierające- 

go ojca, wiemy co robił piomienny i słaby Moch- 

nacki, widzimy nieomal <uiopickiego z gniewną 

pasją wracającego z teatru do domu, by się w 

nim ukryć, z grozą śledzimy ciężki krok skutego 

kazuanami Łukasińskiego, którego wlecze ze so- 

ba do Wierzbna wielki książę Konstanty. 

Polska Zbrojna (331) przytacza tekst listu 

ks. Gabrjela Ogińskiego do żony: 

Ks. G. Ogiński był jednym z pierwszych, 

którzy w powiecie trockim chwycili za broń. Po 

nierównych walkach z przeważającemi siłami 

wroga, ks. Ogiński opuścił kraj i dopiero po la- 

tach wrócił do Wilna. Umarł w r. 1892. Oto frag- 

menty z listu do żony, pisanego w Kiejdanach, 

10 czerwca 1831 T.: 

Moja droga, moja najmilsza, moja najuko- 

chańsza Żono! A S 

Korzystam z okazji, aby Ci te kiika słów 

, Pisałem dwa fisty, które zapewnił mnie 

p. Konstanty Zaleski, że wysłał, ale nie wiem, 

czy rąk Twych doszły. Ten poruczam na ręce 

J. W. Staniewicza. Nie wiem miejsca Twojego 

pobytu, a zapewnia mnie pan Konstanty, że je- 

steś w Szwętach u matki jego. Niech Bóg na- 

gradza litościwą uczynność, a wdzięczność m0- 

ja nie wygaśnie w sercu mojem. ARE 

Ja wytrzymałem z rezygnacją wszelkie pró- 

by nieszczęścia, kłopotów, obaw, niespokojnoś- 

ci, nadszedł dzień miłosierdzia Bożego i w mo- 

ment, kiedy prawie otoczony 5 batalionów i 300 

jazdy, czekałem prawie zniszczenia i końca, о- 

debralem rozkaz jenerała Chłapowskiego łączyć 

się z nim, Poszedłem więc bokiem i połączyłem 

się po marszu 9-ciomilowym w dniu jednym z 
tymże zacnym jenerałem, którego już w kam- 

panji 1812 roku znałem. Przyjął mnie ten SZA- 

nowny człowiek z uczuciem i dobrocią, której 

opisać nie jestem w stanie! To się działo w Ob- 

ligniowicach. Znalazłem też jen. Tyszkiewicza, 

którego takoż znam oddawna, łaskaw na mnie 

i zaszczyca mnie swą łaskawą przyjaźnią. 

Odtąd jenerał Chłapowski, jak synem swoim 

mną się trudnił ochraniając zdrowie moje i od. 

suwając ode mnie wszystko, co mi mogło za- 

szkodzić, naprzykład: z Zejm jechaliśmy do Kiej 

"dan, a że byłem cierpiący, nie pozwolił mnie je- 
chać konno, ale gwałtem do pojazdu mnie swo- 

jego wsadził, mówiąc z dobrocią sobie właś- 
ciwą: „Nakoniec jest Pan pod moją komendą, 
konsekwentnie musi Pan wykonywać moje roz- 
kazy. Rozkazuję Panu wsiąść do mojego poja- 
zdu* j tysiąc podobnych rzeczy. Nie uwierzysz, 

jak mnie uwiązał do siebie, gotów jestem ostat- 
nią kropię krwi za niego wylać. Jakież dobre to- 

warzystwo, wszyscy oficerowie sztabowi. Jakaż 
różnica między tymi i... 

Nakoniec moja droga przyjaciółko — ja 
znajdę się wśród aniołów, jeśli Ty tam znaj- 
dziesz się. Wyobraź sobie — co czuję i jaki kon- 

trast dla dzikiego człowieka, który przebywał 

trzy miesiące w lasach w towarzystwie niezbyt 

dobrze dobranym. 

Wczoraj wieczorem przybyliśmy z jenera- 

tem Chłapowskim do Kiejdan, do jenerała Giet- 
guda, jeszcze jedna stara znajomość. Przyjął 
mnie z ramionami otwarterni, wielu jenerałów i 
pułkownik mnie znany, dobre towarzystwo. je- 
stem zachwycony. jenerał Giełgud zatrzymuje 

mnie i naznacza mnie członkiem rządu, oto je- 
stem zainstalowany przy jego sztabie, Porzucam 
z żalem jenerała Chłapowskiego, który idzie na- 
przód. Nasza rozłąka jest mi bolesną. 

Oto szczegóły odnoszące się do mnie, O- 
śmielam się wierzyć, że wkrótce będziemy ra- 

zem. Gdybym mógł, poszedłbym Cię ujrzeć i u- 
ściskać, lecz to niemożliwe w nowym stanie rze- 
czy, jak tylko przejście będzie wolne, udam się, 
aby Cię odszukać, 

  

KSIĄŻKA 
Na Wystawie książki polskiej w Bibljo- 

tece Uniwersytetu Stefana Batorego została 
umieszczona duża tablica z wykresami, wska- 

zującemi na ruch książek i czasopism w Pol- 
sce za ostatnie lata. 

Czasopisma wykazują zdecydowaną ten- 
„dencję wzrostu z małem załamaniem się, któ- 
re przypadło na rok 1923, W roku 1922 było 
w Polsce 1255 czasopism, w następnym., 1923 
liczba ta nagle spadła do 815, później zaczę- 
ła znowu wzrastać, zpoczątku dość gwałto- 
wnie (w r. 1924 było już 1122 czasop.), na- 
stępnie wołniej, ale systematycznie, W roku 
1932 wychodziło, a raczej wychodzi w Polsce 
2503 czasopism. 

Z faktu ukazywania -się właśnie takiej ii- 
<zby czasopism nie można wyciągać żadnych 
wniosków, bo nie jest znana wysokość ogólne- 
go nakładu tych czasopism, — ani też chara- 
kter czasopism. Tu przewidywania mogą być 
raczej pesymistyczne: wiemy jak są małe na- 
Xłady wielu poważnych dzienników, jak 

wprost komiczne są nakłady tygodników i 
miesięczników! Wiemy również, iż większość 
— i to przytłaczająca większość — czasopism 
stanowią perjodyki brukowe, lub pozbawione 
jakiegokolwiek znaczenia pod względem warto 
ści literackich i kulturalnych. 

Ale jakkolwiek jest, jedno jest niewątpli- 
we, — iż czytelnictwo czasopism wzrasta z 

róku na rok. : kr “ 
Niestety z ksiązka sprawy stoją 0 wielė 

ka. Ф 

Chłapowskiego; nominacja na członka rządu na 
Żmudzi — i tułaczka na emigrację; utrata ma- 

jątku rodowego, Strawienników i skromny war- 

sztat introligatorski na obczyźnie... jak w kalej- 

doskopie przesuwały się wypadki wabiąc wznio- 

słą nadzieją, — pogrążając w smutku... 

Taki to był pamiętny rok 1831... 

  

Kurjer Poranny (331) podaje niezwykle wy- 
mowną rosyjską statystykę, dotyczącą działal- 

ności sądów wojennych w gubernjach: kijow- 

skiej, wołyńskiej i podolskiej: 

Sądy wojskowe uznały swemi wyrokami za 

przestępców państwowych I kategorji: w gub. 
Kijowskiej osób 3, w gub. Podolskiej — 3 i w 
gub. Wołyńskiej — 10, Za przestępców państ- 
wowych Ii kategorji: w gub. Kijowskiej osób 

163, w gub. Podolskiej — 372 i w gub. Wołyń- 
skiej — 317. Za przestępców państwowych III 
kategorji: w gub. Kijowskiej osób 86, w gub. 
Podolskiej — 38 i w gub. Wołyńskiej — 43. O- 
gółem więc skazano osób 1035, z czego najwię- 
cej, bo 413, z gub. Podolskiej, następnie 370 z 
gub, Wołyńskiej, a najmniej — 252 z gub. Ki- 
jowskiej. 

Gen.-major Dawydow kazał stracić jednego 
tylko powstańca — Joachima Czarnołuskiego, 
obywatela ziemskiego z powiatu Włodzimiers- 
kiego gub. Wołyńskiej. 

Ułaskawiono i zwolniono: w gub. Kijow- 
skiej osób 994, w Wołyńskiej — 1680, w Podol. 
skiej — 676, czyli razem osób 3350. 

W ten sposób z całego terytorjum znajdo- 
wało się pod sądem osób 4386. 

Cyiry te świadczą o największem nasileniu 
powstania na Podolu, najmniejszem — na Ukra- 
inie. 

Nie wyczerpuje to oczywiście zasięgu środ- 
ków represyjnych, nawet w stosunku do ułaska- 
wionych i zwolnionych, ponieważ wszystkich ich 
otoczono jawnym i tajnym nadzorem policyjnym 

Do katorgi powędrowało z tych gubernij 0- 
Sów v, na osiedlenie na Syberję — 24, na służbę 
rekrucką — 1206, do więzień w kraju — 97, Pod 

sądem wojennym znajdowało się jeszcze osób 
17, pod śledztwem — 8, pod nadzorem policji" 
505. Niewiadomych z miejsca pobytu, a więc 
zbiegów, czyli emigrantów, stwierdza Gurjew 
1105. 

Jeszcze bardziej przygnębiające są liczby, 
obrazujące zakres konfiskat majątków, szacowa- 
nych od ilości „dusz”, czyli chłopów pańszczyź. 
nianych. W gub. Kijowskiej — 32683, w Podol- 

skiej — 37095 (znów najwięcej), w Wołyńskiej 
— 10275, Ogólna liczba „dusz*: 80.053. 

Kapitałów skonfiskowano w tych trzech gu- 
berniach: rubli złotych 29.906, rubli srebrnych 
293.599, rubli asygnatami 30.829 i złotych pol- 
skich 158.557. Bliższa anałiza tych liczb dopiero 
dać może obraz ogromu strat polskiego mienia, 
przy którem to wyliczeniu przędowem nie wspo- 
"mina się o konfiskatach w przedmiotach sztuki, 
księgozbiorach i innych wartościach zabytko- 

wych. | 2987 
Zapał i ofiarność... I tyle krwi.. I takie ru- 

iny.. A później ta pieśń-skarga, pieśń, — ręka- 
wica, rzucona społeczeństwu: ,/To nas dziesię- 

ciu — cały pulk czwarty!“... 

I długo brzmiała ta pieśń, budząc rzewne 

wspomnienia, aż: wreszcie przekształtowała się 

i treść swoją przelała w inne formył 

Zadźwięczało nowe wyzwanie dawnych żoł- 
nierzy: — „My— pierwsza brygada!“... 

Nadchodził dzień wyzwołenia..  Lector, 

SŁOWO 

Proces 0 podpalenie Reichstagu 
Polityczne wystąpienia Torglera i Dymitrowa 

BERLIN PAT. — Wczorajszy dzień procesu 

zajęło w dalszym ciągu przesłuchiwanie świad. 
ków policyjnych. Świadek komisarz policji Bros- 
sig z Duessęldoriu charakteryzuje na wstępie 

zbrojne rzekomo przygotowania komunistów, 
mówi o licznych koniiskatach materjałów wybu. 

chowych, o znalezieniu różnych trujących pły- 
nów, przeznaczonych do kuchni hitlerowskich itd, 

Osk, Dymitrow: Świadek mówił wczoraj o 
znalezieniu u komunistów różnych planów Sy- 
tuacyjnych, dotyczących gmachów publicznych, 

koszar policyjnych itd. Pytam się, u którego ko- 

munisty, z podaniem nazwiska, materjał został 

skonfiskowany. i 
Świadek Brossig: W Duesseldoriie, na ulicy 

Friedrichstrasse w mieszkaniu jednego z komu- 
nistów skonfiskowano materjały, obejmujące m. 
in. mapy niemieckiego sztabu generalnego, na 
których oznaczone były ważniejsze zakłady 

przemysłowe, koszary wojskowe i policyjne. 
Osk. Dymitrow: jeżeli plany takie istotnie 

znaleziono, to stwierdzam, że służyły one do 
rozwinięcia akcji organizacyjnej wśród robotni- 
ków. Komisarz Brossig mówił również o akcji, 
zmierzającej do otrucią 18-tu tysięcy hitlerow- 
ców. Domagam się stanowczo zbadania odnoś- 
nych aktów policyjnych i wydania przez trybu- 
nai objektywnej opinji, Jest wprost wykluczone, 
żeby komuniści dopuścić się mieli takiej zbrodni 
na własnych braciach z pod tymczasowego zna- 
ku swastyki. Dla każdego zdrowo myślącego 
człowieka brzmi to jako absurd. 

Dymitrow wygłasza szereg obraźliwych u- 

wag o fantastycznych wprost pomysłach policji, 
Ostre wystąpienia Dymitrowa, przeplatane wy- 
zwiskami, tłumi przewodniczący, odbierając mu 

głos. 
Dymitrow: Liczni świadkowie, szczególnie 

posłowie narodowo-socjalistyczni zaznaczyli, że 
przed pożarem, 26 i 27 lutego sytuacja politycz- 
na w Niemczech była Silnie naprężona. Pytam 
się wszystkich tu obecnych wyższych urzędni- 
ków policji kryminalnej, jaka była sytuacja po- 
lityczna w ich obwodach i w jakim kierunku 
naprężenie to ujawniało się w stosunkach hitle- 
rowców, z organizacjami ojczyźnianemi względ- 

nie z komunistami. 

Przewodniczący uchyla to pytanie. 
Osk. Dymitrow: jeżeli niebezpieczeństwo 

przewrotu komunistycznego było istotne, w ta- 
kim razie, jakie konkretne zarządzenia wydały 

władze w zakresie stłumienia powstania, 

Przewodniczący nie dopuszcza do odpowie- 

dzi na to pytanie. 
Osk. Dymitrow: Kiedy i którego dnia po 

pożarze wydano rozkaz masowych aresztowań 
komunistów i komu polecono wykonanie zarzą- 
dzenia, policji czy żołnierzom Hitlera. żądam 
podania również dokładnej godziny aresztowań. 

Przewodniczący uchyla to pytanie. 
Dymitrow: Nie ulega wątpliwości, że aresz- 

towania dokonane przez członków S. A., prowo- 

kowały łudność robotniczą i stanowiły bezpo- 
średnią przyczynę reakcji. Proszę i tę okolicz- 

ność szczegółowo wyjaśnić, 

Przewodniczący: Trybunał poweźmie w tej 
sprawie osobną uchwałę. 

Osk. Dymitrow: Według zeznań prezydenią 
policji Heldoria, aresztowań komunistów doko- 

nano jedynie dlatego, że w Niemczech uważało 

się ich za marksistowskich zbrodniarzy. Istnieje 

więc pytanie, jakie inne powody odgrywały tu 

zasadniczą rolę. 

Przewodniczący i to pytanie odrzuca. 

Osk. Dymitrow: Wyjaśnijcie panowie istot- 

ną prawdę, a mianowicie, że dopiero pożar 
Reichstagu dał Hitlerowi podstawę do stworze- 
nia narodowo-socjalistycznego państwa. Mówię 
to dlatego, że wszystkie dotychczasowe wasze 
posunięcia partyjne wyraźnie na to wskazują. 

Znowu dochodzi do ostrego starcia z prze- 
wodniczącym, który w chwili, gdy Dymitrow u- 

siłuje wejść na platformę polityczną, odbiera mu 

gios, 
Po krótkiej naradzie trybunał odrzuca wszyst 

kie pytania Dymitrowa, jako nie należące do 

przedmiotu, dopuszcza jedynie do odpowiedzi na 
ostatnie, a mianowicie, jakie istotne powody 
wpłynęły na zarządzenie masowego aresztowa- 
nia komunistów. ‚ 

Nastąpiło na tę okoliczność przesłuchanie 
kilku świadków policyjnych, którzy podkreślają, 

Lekarz udający kobietę 
Sensacyjna sprawa w sądzie siedleckim 

SIEDLCE PAT. — Sąd Okręgowy w.Siedl- 
cach rozpatrywał wczoraj sensacyjną sprawę 
Wiktora Muszyńskiego, łat 33, oskarżonego o 
to, że w swoim czasie skradł dyplom i doku- 
menty na imię dr. Natalji Dobek i pod tem na- 
zwiskiem praktykował w Sadownem w pow. wą 

growieckim jako kobieta lekarz-ginekolog, O- 
skarżony, który praktykował w miasteczku 

przez dłuższy czas, znany był w okolicy i czę- 
sto wzywany do położnic, przyczyniając się do 
kiłku poronień. Po ogłoszeniu w „Monitorze 
Połskim* o zaginięciu dokumentów dr. Natalji 
Dobek, sprawa zostałą wykryta, Oskarżony przy 
znał się do wszystkiego. 

Sąd wydał wyrok, skazujący fałszywego le- 
karza-kobietę na 4 lata więzienia, 

  

Tajemnicza historja 
W Łodzi dokonano niezwykłego „Kawa- 

łu'', którego ofiarą miał paść właściciel ko- 
lektury loterji państwowej. 

Do Bolesława Bończyka, kierownika ko- 
lektury loteryjnej, dnia 20 listopada rb. przy- 
by! na krótko przed godziną 12-tą nieznany: 
osobnik i prosił o sprzedaż losu, którego nu- 
mer kończyłby się lub zaczynał cyfrą 13. Oso- 
bnik ów wybrał z losów, pokazanych mu przez     Ryba - potwór 

Na Atlantyku rybacy amerykańscy złowili potwornych rozmiarów rybę, wagi około 2.500 

Walki w lasach — i serdeczna opieka gen. kilogramów. Ryba „ulegia“ ugodzona 22 kulami wybuchającemi. ; 

POLSKA 
gorzej, a chciałoby się powiedzieć, — wprost 

niepokojąco, niemal tragicznie. 
Produkcja książki polskiej wykazywała 

od roku 1924 stały wzrost, aż do roku 1930, 
gdy, po osiągnięciu szezytowego momentu, za- 

łamała się i zaczęła wyraźnie opadać!!!.. 
Cyfry, dotyczące wydanych w Polsce ksią 

żek za okres 1924 - 1932 są niezwykle wy- 
mowne i niepokojące: 

Rok 1924 — 5140 
Rok 1925 — 5969 
Rok 1926 — 6339 
Rok 1927 — 7405 

Rok 1928 — 9843 
Rok 1929 — 12048 
Rok 1930 — 12274 
Rok 1931 — 11313 

Rok 1932 — 9695. 

Kryzys? Zapewne. Ale i to trzeba wziaż 
pod uwagę, że ogólny poziom oświaty w Pol- 

sce coraz się podnosi, analfabetów many с2- 
raz mniej, ilość ludzi z wyższem wykszt :łce- 
niem coraz bardziej wzrasta. Mówimy o nad- 
produkcji inteligencji, — mówimy nie bez ra- 
cji. Jakże obchodzi się ta nowa polska inteli- 
gencja bez książki? Dlaczego coraz świat'ej- 

szy ogół właśnie na ksiąźce robi oszczędności, 
— a zresztą, czy są to oszezędności, czy też 
kompletny brak potrzeby książki? 

Bezwzględne oskarżenie społeczeństwa u 
nicodezuwanie potrzeby obcowania z ksiązką 
byłoby niesprawiedliwe: zwiększająca się fre 

  

kwencja w bibljotekach dowodzi, że ksiątka. 
jest jednak potrzebna szerszym masom. 

Aby daleko nie szukać dowodów. doś* 

  

0 wygraną 5000 Zł. 
2. Bonczyka los, oznaczony numerem 35252, 
twierdząc, że spóźnił się z wykupieniem losn, 
gdyż siedział w więzieniu za pobicie policjan- 
ta. Przybyły, po zapłaceniu za los, zastrzegł, 

że jeżeli wygra 5.000 zł., to zafunduje całemu 
personelowi kolację w „Tivoli''. 

Niebawem oddział PAT'a powiadomił ko- 
lekturę, iż główna wygrana 5.000 zł. padła na 
numer 35152 zamiast na numer 35252. Po 
upływie kilku godzin od kupienia losu przez 
owego osobnika, zadzwonił on do kolektury z 
zapytaniem, czy na jego numer nie padła wy- 

grana. Odpowiedziano mu przecząco. Gdy jed- 

nak PAT sprostował omyłkę właścicielowi ko- 
lektury wszystko to wydało się bardzo podej- 
rzane. Zastanawiał się on, skąd tajemniczy 

nabywca wiedział o tem, że na los jego padła 
wygrana, skoro nie wiedział o tem kolektor. 

Następnego dnia ten sam osobnik telefo- 
nuje do kolektury i pyta, czy nadeszło spro- 

stowanie numeru wygranej, a gdy się dowie- 
dział, że PAT faktycznie sprostował, zapowie- 
dział swoją wizytę w kolekturze. Nie przy- 
szedł jednak. Wówczas p. Bończyk zrobił za- 
strzeżenie w Generalnej Dyrekcji Loterji Pań- 
stwowej, aby na wypadek zgłoszenia właścicie 
la losu Nr. 35252, nie wypłacono mu wygranej. 
P. Bończyk przeprowadził dochodzenie na wia- 
sną rękę i ustalił, że nabywcą losu jest b. kie 
rownik Funduszu Bezrobocia w Łodzi, Włady 

sław Rybka, od dłuższego czasu bezrobotny. 

P. Bończyk uważa, że padł ofiarą oszu- 
stwa i że jakoby Rybka był uprzednio powia- 

domiony z Warszawy, iż na numer 35252 pa- 
dła wygrana i dopiero naskutek otrzymania 
tej wiadomości z Warszawy, zgłosił się do ko- 
lektury i los wykupił. r. Bończyk złożył w 
tej sprawie skargę do sądu, domagając się po- 
ciągnięcia Rybki do odpowiedzialności. 

ność zorganizowania akcji ratowniczej. 

Oszczędności na książce, a już tem bar- 
dziej odzwyczajanie się od książki, jest zja- 
wiskiem niebezpiecznem dla naszej kultury. 

Trzeba zorganizować propagandę książki na 
pa. wielką skalę i prowadzić ją nietylko w ciągu 

  

   
W roku 1929 istniała ty'ko jedna Biblio: 
n-.'ejska, która dokonała 23005 wyp 

Qd roku 1930 mamy już dwie miejskie b 
teki, przyczem liczba wypożyczeń odrazu wzro 

sła: w r. 1930 było 69583, w roku zaś 1931 
juz 98798, 

Z tyck danych wnioskować możemy o 
tem, że pewna część osób, nie mogąc kupować 
książek, zaczyna coraz chętniej korzystać z 
bibljotek. Zjawisko to jest samo w sobie do- 
bre i pocieszające, choć ze względu na małą 
ilość bibljotek nie ratuje książki. 

W wileńskich bibljotekach na rok 1931 
znajdowało się 1.180.751 książek, —— w tem 
Bibljoteka Uniwersytecka posiadała  508,402 
książki. 

Z bibljotek miejskich jedna posiadała 

10.028 tomów, druga — 6.240. A jeżeli cho- 
dzi o ścisłą liczbę czytelników, korzystają- 
cych z bibljotek miejskich, jest ona kompro- 
mitująco mała: w r. 1931 Bibljoteka Miejska 
Nr. 1 obsłużyła. 955 osób, Bibljoteka Nr. 2 
— 1.163. Więc w dwustutysięcznem mieście 
ż bibljotek miejskich korzysta tylko dwa ty- 
siące osób l... 

A więc — znów to same pytanie: 
książka jest potrzebą ogółu, czy też nie?.. 

czy 

Niepokojący spadek liczby wydawanych 
w. Polsce książek, katastrofalny stan firm 
wydawniczych, coraz węższy rynek zbytu 
książki, — wszystko to wywołuje koniecz- 

  

ń. porczywie 
Tygodnia, poświęconego książce, ale stałe, u- 

wytrwale. 

I nie dość wskazywania na tę lub inną 
książkę, jako godną poznania, — trzeba tę 
książkę dawać do rąk czytelnikowi, który 
może zasmakuje w lekturze i zacznie sam 
szukać innej książki, mogącej go zaciekawić. 

Nasuwają się na myśl różne sposoby roż- 

powszechniania książki, a więc i ożywienia 
ruchu wydawniczego. Przedewszystkiem na- 
leżałoby częściej korzystać z książki, jako 
formy nagrody. Po tym względem możliwości 
są wielkie. 

Możnaby było na pewien przynajmniej 
czsa ustalić w szkołach państwowych nagro- 
dy książkowe dla pilniejszych uczniów i cee- 
lujących abiturjentów. Możnaby było, a ra- 
czej należałoby zlikwidować nieestetyczne 
medale sportowe i tandetne prezenty, któ- 
remi tak hojnie się obdarza zawodników, i 
wprowadzić zamiast nich nągrody książkowe. 

Harcerstwo mogłoby oprócz innych spraw 
ności uwzględniać sprawność  bibljotekarza, 
wymagając od młodzieży zdolności do organi- 
zowania bibljotek podręcznych harcerskich i 
ogólnego charakteru, oraz znajomości lokal- 
nych bibljotek i księgami. 

W ten sposób dałoby się rozpowszechnić 
rocznie conajmniej kilkadziesiąt tysięcy ksią- 
żek z dziedziny sportu, turystyki, powieści 
historycznych i“ t.p. я 

  

że wyłącznymi prowokatorami zajść byli komu. 

niści į, że jedynym celem aresztowań, dokona- 
nych przeważnie po dniu 27 lutego, było poło- | 

żenie kresu ewentuałnej możliwości prowokacji 

i zbrojnego powstania. 

Fakt ten daje osk. Torgierowi powód do za- 
kwestjonowania prawdziwości zeznań świadków, 
w szczególności zeznań radcy kryminalnego Hei. 
lera. Osk. Torgler powiada: Świadek myli się 
w swych twierdzeniach i daje trybunałowi zu- 

pełnie fałszywy obraz. Od lipca 1932 r. na po- 
siedzeniach Landtagu pruskiego b. minister Se- 

wering i prezydent policji berlińskiej Grzesińsky 

a więc bezpośredni przełożeni świadka Hellera, 
kilkakrotnie referowali o zamachu i wystąpie- 
niach hitlerowców, Czy świadek, który wów- 

czas pełnił te same funkcje, przypomina sobie te 
wydarzenia? 

| _ Heller przeczy. 
Przewodniczący: Osk. Torgler winien zło- 

żyć nam dowody. 5 
Torgler powołuje się na stenogramy Land- 

tagu pruskiego, a następnie dodaje: „Dawniej 

świadek był zapewne innego zdania”. 

Uwaga ta wywołuje szczególne oburzenie 
wśród członków trybunału, którzy udzielają Tor- 
glerowi surowej nagany. 

Osk. Dymitrow w uniesieniu woła: Stwier- 
dzam na podstawie zeznań świadków, że czyn- 

niki rządowe przed dniem 27 lutego 1933 roku 
nie wydały żadnego zarządzenia, w którem by- 

taby mowa, że dnia 27 lutego o godzinie tej a 
tej, komuniści planują zbrojny przewrót i że na- 

leży przygotować odpowiednio zorganizowaną 
kontrakcję. Żądam kategorycznie przedłożenia 

takich dowodów, których panowie nie macie. 
Oskarżenie niemieckiej partji komunistycznej w 
sprawie zbrodni podpalenia Reichstagu uważam 
za bezpodstawne, W Altonie np., jak stwierdził 

jeden ze świadków, aresztowano komunistów 
dopiero 4 marca, Panowie ciągle mówicie o prze 
wrocie, dlaczego nie aresztowano komunistów 

przed 27 lutego 1933 r.* 
Ta część rozprawy obfituje w najbardziej 

dramatyczne momenty. Dymitrow współnie z 

Torgierem rzucają na szałę cały zasób kraso- 
móstwa politycznego. 

Przewodniczący kilkakrotnie przerywa obu 
oskarżonym i upomina ich. Ё 

W daiszym ciągu rozprawy zeznawał świa- 
dek komisarz Heller. W czasie tego zeznania 
doszło do ostrej wymiany zdań między oskarżo- 
nym Torgierem a nadprokuratorem. Mianowicie 

Torgler przypomniał, że osobiście zgłosił się do 
policji 28 lutego, gdzie złożył oświadczenie, pro- 
testujące przeciwko posądzeniu go o współ- 
udział w zbrodni podpałenia Reichstagu. 

Na to nadprokurator oświadczył, że odno- 
si wrażenie, iż Torgler pod wpływem siły wyż- 
szej zgłosił się do policji zwłaszcza że doszła 
go wiadomość, iż władze centralne, celem unie- 
możliwienia ewentualnej ucieczki przeciwnikom 

politycznym, obstawiły koleje, łotniska i stacje 
graniczne, 

Na to oświadczenie zrywa się z miejsca 
Torgler i woła z oburzeniem: „Gdybym istotnie 
chciał zbiec, mógłbym bez trudności to uczynić 
w ten sam sposób, jak to uczynili moi towarzy- 

sze, przebywający obecnie zagranicą”. 
Dymitrow w dalszym ciągu rozwija silną o- 

fenzywę słowną, która prowadzi do ostrych 

starć z trybunałem, świadkiem i oskarżycielami 
publiczaymi. Sytuacja staje się coraz bardziej 
naprężona i w każdej chwili grozi nowy wybuch, 
wobec czego przewodniczący rozprawę zamyka. 

Dzień jutrzejszy, tj. czwartek, stanowi przer 
wę, tak, że dałszy ciąg proces odbędzie się w 
poniedziałek. 

W WIRZE STOLICY 
KSIĄŻKA, KSIĄŻKA 

Kto tylko miał pewność, że mu za wier- 
szowe dobrze zapłacą — gryzmołnął artykuł 

o książce, że to pożyteczny przedmiot, skarb- 
nica 

  

    

     

  

   
zastępczyni 

ze kto zdołał wym) 
gdaknął w radjo, iż książki 

  

s а nie zawsze 

były jednakowe i np. w bibljotece Aleksan-    
dryjskiej daremnieby szukać egzeplarzy, a ia 
żółte paskudztwa po 20 groszy sztuka. 

Jaka to karykaturalna zasada przy pisa- 
niu książek ? 

Nie uważać czyte     ika za skończonego 
bęcwała, nie tłumacz zeczy prostych, ogól 
nie znanych; bo inaczej autor staje się jak 
ten pułkownik ze Szwejka, eo to tłumaczył 
obszernie swym podwładnym, co to chodnik, 
co okno, a co koń. 

Autorzy płatnych artykułów © książce 

poszli jednak śladami pułkownika. Klarowali 

na wyprzódki, że książki to zasmarowany 
papier, że czcionki bywają duże i małe, że 

barbarzyńcy druku nie znali, a dzikusy na- 
wet pisać nie umieli. Zajmujące i sensacyj- 
ne elukubracje! 

Do dobroci zwierzęcej, dla matek i ataka 
gazowego przeznaczono po jednym dniu. 
Książka otrzymała cały tydzień — „świadczy 
to wymownie o jej znaczeniu. Gdyby nas tru- 
to tak długo gazami, jak ględzeniem o pożyt- 
ku książki, byłaby w środku Europy druga 
Saharka. Piaski już są. Karol. 

   

  

Środek na odchudzenie 
Pisma angielskie donoszą, że kilku lekarzy 

amerykańskich wypróbowało niezawodną meto- 

dę walki o piękną linję. Sukces tej metody jest 

kompletny i 100-kilowe pacjentki i pacjenci wa- 

lą do jej wynalazców, jak się u nas mówi: 

„drzwiamy i oknamy*. W ciągu dwóch, trzech 
miesięcy 100-kilowa matrona osiąga harmonij- 
ne kształty łani lub gazeli. 

Leczenie nadmiernej otyłości, właściwie mó- 

wiąc, nie byłoby tak trudne, gdyby ludzie po- 
siadali silną wolę. Zbawienną rzeczą jest tutaj 

pewien regime. Nie trzeba jeść chleba i kartofli, 

należy zapomnieć, że istnieje cukier i jak ognia 

się strzec ciastek, czekolady i tortów. Cały jed- 

nak szkopuł w tem, że ludzie nie posiadają sil- 

nej woli. 
Dzień bez chleba i cukru — fraszka. Dwa, 

trzy lub nawet cztery można wytrwać, ale dłu- 
żej... Tylko jeden malutenieczki kawałeczek i ca- 

ły wysiłek czterech dni poszedł na marne. Ape- 

tyt i łakomstwo zwycięża kokieterję. Sto kilo 

jak było, tak pozostaje. Metoda lekarzy amery- 

kańskich polega na stosowaniu hypnozy. Hypno- 

tyzer usypia pacjentkę, aby zasugerować jej że: 

— Kartofle są obrzydliwości, chleb pachnie 
pleśnią, cukier budzi mdłości, a krem lub ciast- 
ka można spożywać tylko za karę itp. 

Grubasica, jakby powiedział nasz kolega 
Karol, budzis ię. O tem co było, rzecz jasna nie 

wie i pędzi na obiad. Na stole akurat w koszyku 

leżą pajdy chleba i wjeżdża półmisek z karto- 
flami. 

Chleb! Proszę zabrać! Czyż nie czujecie je- 

go spleśniałego zapachu? Kartofle! Zabieraj je 

prędzej Madziu, jak można podobną obrzydli- 
wością karmić ludzi. O tu w sałaterce widzę sa- 

łatę — to jest danie, o ile nie zostało zaprawio- 
ne szczyptą cukru i soli. 

Djeta staje się dobrowolna. Kulista jejmość 

stopniowo gubi zaokrąglenie i niebawem zamie- 
nia się w kształtną boginkę według najnowszych 

wskazań wszechwładnej mody. 

Recepta lekarzy amerykańskich zdaje się 

będzie miała powodzenie i w naszym ciasnym 
zakątku, o ile oczywista znajdzie się odpowiedm 
„wróż”, posiadający „siłę wzroku”. Ir. 

    
XI-ty TYDZIEŃ AKADEMIKA 1-XII-8 

Jedna z imprez „Tygodnia'* 

„CZARNA KAWA 
2-20 grudnia r.b. w KASYNIE GARNIZONOWEM (Mickiewicza 

ostatnia atrakcja przed 

Ceny biletów niebywale niskie — 3 zł. i 
USB, aplikamei, słuchacze $.N.P i L.N.H.G.) 
szenia otrzymać można w ograniczonej ilości 

19. — 21. 24) tel. 7—70 w godzinach 13 — 15i 

  

13) a zarazem 
zbliżającym się adwentem. 

2 zł dla akademików. (Studenci 
Obowiązuje strój wizytowy. Zapro- 
w biurze „Tygodnia** (ul. Wielka 

  

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

1-go grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 

zalegającym do tego dnia w opłacie. 

Rodzice powinni zwrócić większą uwagę 
na książki dla dzieci i młodzieży, — a ma- 
my doskonałe w tej dziedzinie wydawnictwa! 

częściej obdarzać niemi swe pociechy. 
Słowem, należałoby pomyśleć o konse- 

kwentnem popieraniu książki. 
W związku z tem, rzecz jasna, musiała- 

by być przeprowadzona stanowcza rewizja za 

sad kalkulacyjnych firm wydawniczych. W 
niejednym wypadku książka polska jest nie- 
słychanie droga, bo kalkulacja jest obliczona 
na jak największy zysk wydawcy. Wydawcy 
mogliby ustalić ogólnie obowiązujące normy 
kalkulacyjne, aby nie było, jak teraz, rażące- 
go przekroczenia wszelkich granie i upra- 
wiania prawdziwego rabunku, który zresztą 
do niczego nie doprowadza, bo tylko odstra- 
sza od książki. 

Książkę tworzy autor, wydawca i 
karz, — rozpowszechnia księgarz, 
się nią bibljotekarz. 

Trzeba dobrze się zastanowić, czy te 050- 
by działają zgodnie i czy jednakowo ener- 
gieznie i sumiennie wywiążują się ze swych 

zobowiązań. 

Drukarz obecnie w skutek niezwykłej 
konkurencji i braku pracy idzie na wielkie 

ustępstwa i daje swoją pracę nawpół darmo. 

Autor pracuje już nie nawpół darmo; 
w kalkulacji wydawniczej autor jest uwzględ- 

niany na szarym końcu, jeżeli wogóle bywa 
uwzględniany. Taki stan nienornialny, gdyż 
uniemożliwia autorowi systematyczną  psacę. 
Autor więc wymaga opieki, którą, miejmy 

nadzieję, roztoczy nad nim Akademja Lite- 
ratury. у 

Wydawca w Polsce zwykle bywa albo 

—i 

dru- 
opiekuje 

  

szląchetnym mecenasem literatury, który do- 
kłada do książki i zupełnie nie umie jej roz- 
powszechnić, — albo też — zanadto sprytnym 
kupcem, który zwraca uwagę na to, co „idzie** 
mało się przejmując jakością literackiego 
towaru. Kalkulacja jest wyjątkowo nierówna 
i w wielu wypadkach rabunkowa. W tej 
dziedzinie muszą być przeprowadzone znacz- 
ne reformy. 

Księgarz znajduje się w trudnych wa- 
runkach, ale też naogół nie zdradza chęci 
przezwyciężenia trudności. Brak ruchiiwości, 
mała inicjatywa, trzymanie się przestarzałych 
form sprzedaży książki, mieorjentowanie się 
w postępach księgarstwa zagranicą, gdzie 
chociażby tylko dział reklamy robi zdumiewa- 
jące postępy, — wszystko to mści się na nim 
samym. 

Bibljotekarz wreszcie, tylko w bibljo- 

tekach naukowych stoi na wysokości swego 
zadania, — natomiast z szerokiemi warstwa- 
mi czytelników styka się przeważnie bibijo- 

tekarz, nie mający żadnego poważniejszego 
przygotowania do swej roli. Na szkolenie bi- 
bijotekarzy należałoby zwrócić większą uwa- 

80. 
Książka polska przeżywa najcięższe chwi 

le. Wymaga więc nietylko życzliwej opieki, 
ale też i stanowezej akcji ratowniczej. In- 

ieligencja polska musi zrozumieć, iż na nią 
spada obowiązek ratowania książki, — bo za 

losy tej książki, ona, przedewszystkiem ona, 
ponosi odpowiedzialność. 

W. Charkiewicz
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Otwarcie DomuDzieckaZ.Wileńskiej 
im. Marszałka Piłsudskiego 

Gmach pełen słońca... takim był dosłow- 
mie w dniu otwarcia swego ogromny budynek 
„Domu Dziecka''* Ziemi Wileńskiej imienia 
biarszałka Józefa Piłsudskiego''. Na wzgó- 

rzu antokolskiem, oparty o sosnowy gaj, z 

widokiem prześlicznym na peryferje miasta, 
w tym pogodnym dniu zimowym, zdawał się 

ten nowy raj dla sierot Wileńszczyzny kon- 
centrować w sobie, w swych wielkich oknach, 

wszystkie promienie południowego słońca. 
Przypominamy: Fundacja, powstała z ini- 

cjatywy komitetu obywatelskiego, jeszcze w 
roku 1928, powziętej, a to z intencji uświet- 

nienia trwałym pomnikiem — 10-tej rocznicy 

wskrzeszenia niepodległości Ojczyzny. Dziś 
pomnik dominuje nad miastem. Nazwa „Do- 

mu Dziecka'* spontaniczną uchwałą przedsta- 
wiceli społeczeństwa związana została z imie- 

TEATR LUTNIA 
„POD BIAŁYM KONIEM* 

"OPERETKA W 3-CH AKTACH H. MUEL 
.LERA, PRZEKŁAD J. WÓJCICKIEGO. 

MUZYKA: R. BENATZKIEG 

  

       
Do najświetniejszych wieczorów, jakie 

zawdzięczamy teatrowi „Lutnia'', trzeba za- 

liczyć, bezwzględnie, ostanią premjerę. Oby 
więcej takich. 

Operetka „Pod białym koniem'* jest j 
dną z najlepszych, jakie się ukazały w 
sach powojennych. Treść oparta na zav 
wdzięcznym temacie, przedstawiającym 

w Tyrolu, gdzie się zbierają letnie;    

  

typów charakterystycznych. Sposobność ta zo- 

wybornie wyzyskana przez naszych a:- 
w, a więc: K. Wyrwicz-Wichrowski do- 

skonałym był w roli fabrykanta trykotarzy 
Krzywanka z Pragi; mową czeską i charak- 

teryzacją (a la Burian) wzbudzał wesołość 
wręcz żywiołową. (Godnego siebie: partnera 
miał w zawsze Świetnym Wł. Szczawińskim, 
w roli głapkowatego, młodego Zygmunta Fi- 
skaezka, niemniej zabawnie odtworzonej. Re- 
zolutną, ale dobrego serca, właścicielką gospo 
dy Józefą Vagelhuber byla B. Halmirska, 
zdobywając zwykłe sobie powodzenie ožywio- 
ną gra i śpiewem. 

Leopold Braudmeyer, płatniczy, dał moż 
ność wykazania swych zalet artystycznych, 
w całej pełni, K. Dembowskiemu. 

Coraz bardziej sobie zdobywająca  cai- 
kiem zasłużoną sympatję publiczności, — Ма- 
1а Kaupe z dużym wdziękiem przedstawiła 
się w roli Emilji, córki fabrykanta Krzywan- 
ka, której asystuje zawzięcie adwokat dr. Sie- 
dler, bardzo dobrze odegrany przez Z. Rew- 
kowskiego, który w każdej nowej roli wyka- 
zuje postęp w rozwoju swego uzdolnienia do 
seeny. Trochę konwencjonalną rolę profe- 
sora bardzo dobrze wykonał S. Kubiński, a 
bardzo milutką była E. Łasowska w roli Klar- 
ci, szepleniącej eórki profesora. 

Postać Cesarza Franciszka Józefa I świe- 
tnie odtworzył M. Tatrzański, który też zna- 
komicie wyreżyserował z pomocą J. Korczyń 
skiego tak urozmaiconą inscenizację przedsta 
wienia. W podwójnej czynności jako balet- 
mistrz i dekorator, zasłużył J. Ciesielski na 
szezere pochwały za tak ładny wynik wzro- 
kowy przedstawienia i efektowne, a tak licz- 
ne, wyśmienite tańce zespołu baletowego, 
bardzo gorąco oklaskiwanego; szczególnie e- 
stetyczny był wale. „Nad pięknym modrym 
Dunajem, w wykonaniu prima-baleriny M. 
Martówny i zespołu tancerek. Wybomym 

także „Tanice z papierosem'* J. Ciesiel- 
go. Oba. te ostatnie tańce były bisowanc. 
ogóle wyjątkowo duża iłość różnego rodza- 

ju ewolucyj tanecznych mogła zadowolić mi- 
łośników sztuki tańca. 3 

W mało wdzięcznej roli Kasi, listonosz- 
wystąpiła W. Biszewska, której dzwięcz- 

wykształcony głos pozwolił dość trafnie 
adować trudny, a tak dła Tyrolezyków 

charakterystyczny, sposób śpiewania, „jodlo- 
waniem'* zwany. 

Dość zabawne, ale nieco przeszarżowane, 
było wykonanie roli — piecolo. Role epizo- 
dyćzńe. wykonali charakterystycznie L. Det- 
„kowski (burmistrz) i. 8. Brusikiewicz (nad- 
leśniczy). > 

Na zakończenie, należy podnieść walory 
nieprzeciętne, w wielu miejscach, bardzo do- 
brej muzyki Benatzkiego. Już od lat — ezte- 
tech, operetka ta jest dużo grywana w 16ž- 
nych miastach i dla tego niektóre ustępy są 
już znane z radja i zespołów jazzowych, co 
się przyczyniło do słyszanych w międzyaktach 
zarzutów, że muzyka jest „kradzionać ; do t4- 
go zdania jeszcze skłoniły niektóre, rozmyśl- 
nie wprowadzona, cytaty i wstawki. Poza 
tem muzyka jest własna i bardzo dobra, jak 
już powiedziałem. е 

Wszyscy soliści stali na wysokości wy- 
magań, a chóry i orkiestra walczyły z nie- 
mi. o lepsze, mając wodza tak wytrawnego, 
jak kapm. M. Kochanowski. Reasumując ogól 
ne wrażenie, trzeba stwierdzić, że zrobiono 
wszystko, co można, aby przedstawienie jak- 
najstaranniej przygotować — pod każdym 
względem, a wprost świetne wyniki zasługu- 
ją na całkowite uznanie i powinny mieć 
powodzenie stałe. 
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Michał Józefowicz. 

z SĄDÓW 
SOŁTYS — DEFRAUDANT 

Wczoraj Sąd Okręgowy skazał na 1 rok 
i 3 miesiące więzienia z zawieszeniem b. soł- 
tysa z gminy rudomińskiej B. Polańskiego, 

| łat 35, który w czasie od roku 1928 do 1932 
przywłaszczał systematycznie opłaty i su- 

my podatkowe, ściągane od chłopów. Ogółem 
Polański zdefraudował około tysiąca złotych. 

Bronił oskarżonego mec. Sopoćko. Polań 
ski przyznał się do winy i tłumaczył, że 
wszystkiemu winne jest towarzystwo, do któ- 

rego przystał. Pieniądze wydał na pijatyki. 

  

  

CHOROBY 

   

    

niem wskrzesiciela Ojczyzny, Marszałka Józe 
fa Piłsudskiego, który wyraził swa zgodę na 
przyjęcie protektoratu nad sierocińcem. Po- 
mnik powstał dzięki ofiarności społeczeństwa 
Wileńszczyzny, samorządów wszystkich powia 
tów naszego województwa i miasta Wilna, 
oraz dzięki szczodrej subwencji Rządu Rzeczy 
pospolitej. Wykonawcą był Związek Między- 
komunalny dla Budowy i Prowadzenia Za- 
kładów Opieki Społecznej Województwa Wi- 
leńskiego. 

Na uroczystość poświęcenia i otwarcia 
zakładu stawili się wszyscy najwybitniejsi 
przedstawiciele społeczeństwa miejcowego z 
wojewodą wileńkim na czele. Splendoru do- 
dała uroczystemu aktowi obecność reprezen- 
tanta Rządu Rzeczypospolitej, ministra Opie- 
ki Społecznej Hubickiego, który na prośbę. 
prezesa Związku, posła Wędziagolskiego ogło 
sił otwarcie nowej instytucji, życząc jej naj- 
pomyślniejszego rozwojn. Fakt  zaszczycenia 
przez p. Marszałka nowego zakładu wysokim 
Jego protektoratem — rzekł minister Hubicki 
— tem większą nakłada na kierowników i 
wychowawców młodzieży odpowiedzialność, 
oraz obowiązek wychowywania dziatwy w du- 
chu miłości Ojczyzny i naśladowania przy- 
kładr Wodza Narodu. 

Akt powyższy poprzedzony był przez ce- 
remonję kościelną i poświęcenie gmachu, do- 
konane przez J. E. ks. arcybiskupa Jałbrzy- 
kowskiego, metropolitę wileńskiego. 

Poseł Bronisław Wędziagolski, w prze- 
mówieniu swem witał na wstępie imieniem 
Zarządu Związku Międzykomunalnego przyby 
łych na otwarcie gości, poczem przedstawił 
historję powstania fundacji i sprawozdanie 
z przebiegu prac około budowy i urządzenia 
zakładu, przytaczając dokładne cyfrowe dane 
kosztów z tem połączonych. W końcu podzię- 
kował Rządowi za wydatna pomoc finansową, 
Komitetowi Obywatelskiemu i społeczeństwu 
za przekazane ofiary, samorządom powiatów 

i m. Wilna, które mimo ciężkiego okresu de- 
presji gospodarczej, zdobyły się na częściowe 

zrealizowanie swych zobowiązań wobec Związ- 
ku, dalej Dyrekcji Loterji Państwowej, oraz 
wszystkim tym, którzy w ten lub inny sposób 
przyczynili się do powstania tej instytucji. 

„Mogę zapewnić 
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Dziś 30 Wzchód sisńca g, 7,20 

АНЕ Zachód słońca g 2,56 
Eligjusza 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 29 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 780. 
Temperatura średnia: —8. 

Temperatura najwyższa: —4 

Temperatura najniższa: —12 
Opad w mm.: — 
Wiatr: południowo-wschodni. 
'Tendencja: wzrost, następnie stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

PROGNOZA. 

Po chmurnym lub mglistym ranku w ciągu 
dnia pogoda słoneczna. Na wschodzie dość sil- 
ny, pozatem umiarkowany mróz. Słabnące wia- 

try z kierunków wschodnich. * 

   

NABOZERSTWA 
— Adoracja. Zarząd Katolickiego Związku 

Połek podaje do wiadomości członków, że 1-go 

grudnia, jako w pierwszy piątek miesiąca odbę- 

dzie się adoracja Przenajświętszego Sakramen- 
tu od godz. 4,30 do 7,30 w kaplicy Serca Eucha- 

rystycznego (Mickiewicza 19—2) — zakończo- 

na błogosławieństwem Przenajśw. Sakramentem. 

MIEJSKA. 
— Podatek lokałowy. Dziś mija ostatni ter- 

min opłacenia podatku lokalowego za czwarty 
kwartał. 

Nieuregulowane nakazy za trzeci kwartał 
kierowane są przez urzędy skarbowe do egze- 
kucji. 

— Regulacja ul, T. Zana, W początkach 
grudnia zainicjowane będą roboty na ul. Toma- 
sza Zana w celu wyrównania poziomu jezdni. 
Zostanie zatrudnionych kilkudziesięciu bezrobot- 
nych. 

— Wodociag na Kalwaryjskiej. Wznowione 

zostały roboty wodociągowe na ul. Kalwaryj- 
skiej, .poczynając od rynku w stronę koszar 1- 

szej Brygady. Również przystąpiono do ukia- 
dania przewodów w kierunku koszar 4 pułku u- 
łanów. 

— Zniżone opłaty za rowery. Magistrat po- 
stanowił zniżyć opłaty za rejestrację rowerów z 
4 do 3 złotych. Nowe opłaty będą obowiązywały 
%d 1 kwietnia. 

— Zieleńce nad Wilją. Po ukończeniu umac. 
niania skarp nadbrzeżnych Wilji, magistrat pro- 

jektuje przystąpić do odpowiedniego uporząd- 
kowania terenów koło szpitala św. Jakóba. — 
w pierwszym rzędzie będzie zmieniony przebieg 

jezdni św.-Jakóbskiej i 1 Baterji, które zostaną 
przesunięte bliżej rzeki i otrzymają z obu stron 
zieleńce. Kierunek jezdni będzie przedłużeniem 
ul. Zygmuntowskiej. Ponadto zostanie ona prze. 
dłużona aż do ul. Montwiłłowskiej, biegnąc brze- 
giem Wilji. Większość powyższych prac zosta- 
nie wykonana dopiero na wiosnę roku 1934. 

— Badanie wag. Na terenie 4 kom. kontro- 
lerzy urzędu miar badają legalność odważników 
i wag w sklepach. 
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Związku Dostojnych i Szanownych Państwa 
— kończył mówca — że troską moją i Za- 
rządu, będzie czuwanie nad tem, aby funkcjo- 
nowanie tej nowopowstałej instytucji było w 
zgodzie z myślą przewodnią jej założycieli a 
nadewszystko, aby praca opiekuńcza i wycho 
wawcza sierocińca, była ożywiona ideą jego 
Wielkiego Protektora Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego''. Okrzyk „Marszałek Józef Pił 
sudski niech żyje'* powtórzono trzykrotnie 
wśród powszechnego entuzjazmu. Owacji na 
cześć ukochanego Komendanta towarzyszyła 
melodja hymnu narodowego, granego przez 
orkiestrę wojskową. 

W otwarciu „Domu Dziecka'' wzięli u- 
dział m. in. b. minister Jan Piłsudski, gene- 
rał Skwarczyński, rektor USB. Staniewicz, 
prezydent miasta Maleszewski, senator Abra- 
mowicz, senator Pimonow, wicewojewoda Jan- 
kowski, poseł Gettel z Warszawy, posłowie: 
Brokowski, Dobosz, Kamiński, szefowie władz 
szkolnych, administracyjnych, wojskowych, 
sądownictwa i prokuratury, przedstawiciele 
organizacyj społecznych, świata naukowego, 
prasy, i wiele wybitnych przedstawicieli spo 
łeczeństwa. Zwiedzanie gmachu, jego wspa- 
niałych sal, łazienek, kuchni, pralni zajęło 
czas dłuższy. 

* % * 

Z okazji uroczystości poświęcenia gma- 
chu na Antokolu nadeszły następujące de- 
pesze: 

W dniu otwarcia i poświęcenia Domu 
Dziecka imienia Marszałka Piłsudskiego w 
Wilnie przesyłam. Międzykomunalnemu Związ 
kowi powinszowania z powodu uroczystości, 
wieńczącej jego prace, oraz życzenia dalszego 
rozwoju. 

Minister spr. wewnętrznych(—) Pieracki 
Z powodu zajęć, niestety, nie mogę przy- 

być na uroczystość poświęcenia dokonanego 
dzieła, które mnie zawsze na sercu leżało. Je- 
stem pewny, że Dom Dziecka im. Marszałka 
Piłsudskiego, będący wyrazem najnaturalniej- 
szego, a zarazem jednego z najpiękniejszych 
uczuć troski jednego pokolenia o swe następ- 
ne, stanie się pomnikiem  pieczołowitości w 
zrozumieniu pięknej idei solidarności społecz 
nej. 

Władysław Raczkiewicz Marszałek Senatu 

— Kontrola zakładów fryzjerskich. Rozpo- 

częła się kontrola zakładów fryzjerskich w mieś_ 
cie. Badany jest stan sanitarny lokali i przyrzą- 

dów. ERO" 

—Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademiczek 
podaje do wiadomości, że adoracja Najświętsze- 
go Sakramentu odbędzie się dnia 1 grudnia br. 

o godz. 20,15 w kaplicy SS. Urszułanek, Sko- 
pówka 4. 

ŻYDOWSKA 
— Protest Żydów przeciwko ograniczeniu 

emigracji do Palestyny. Wczoraj na posiedzeniu 
zarządu Gminy Żydowskiej uchwalono przesłać 
do Londynu protest przeciw zarządzeniom rządu 
angielskiego o ograniczeniu ilości certyfikatów 

dla emigracji żydowskiej do Palestyny. Jedno- 

cześnie uchwalono prosić prezydenta sjonistycz- 
nej egzekutywy Sokołowa o przybycie do Wil- 
na, celem wzmożenia akcji protestacyjnej wśród 
żydów wileńskich. (K.) 

— Akcja LOPP wśród żydów. LOPP przy- 
stąpił obecnie do wzmożonej akcji propagan- 

dowej wśród Żydów na terenie całej Polski. — 

W tym cełu utworzony został Centralny Komitet 
Organizacyjny, który już wydał odezwę wzywa- 

jacą Żydów do popierania LOPP. 

Odezwę tę podpisał szereg wybitnych posta- 

ci ze Świata żydowskiego. (K.) 
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W©JSKOWA 
— Dowódca OK. — Bawi w Wilnie dowód- 

ca OK 3, gen. Litwinowicz. 
— Kurs Przygotowawczy do Korpusu Ka 

detów i.Szkoły Podoficerskiej piechoty i pilotów. 
Wkrótce otwiera się Kurs Przygotowawczy dla 
kandydatów, którzy mają zamiar ubiegać się w r. 

1934 o przyjęcie do Korpusu Kadetów do kłasy 

3 i 4 gimnazjalnej, oraz do kompanii l-szej do 

Szkoły Podoficerskiej Piechoty i Pilotów. 

Na kurs przyjęci mogą być kandydaci, któ- 
rzy ukończyłi 6—7 oddziałów szkoły powszech- 

nej łub 2—3 klasy gimn. 

Przyjęci kandydaci do szkoły podoficerskiej 
piechoty i pilotów otrzymują utrzymanie i na- 

ukę na koszt Skarbu Państwa. 

Informacyj udziela i zapisy przyjmuje Kie- 

rownik Kursu, ulica Sierakowskiego Nr. 23, co- 

dziennie od g. 9—1l-tej rano i od 3—%6-tej po 

południu. 

KOLEJOWA 
— Kolejowe Koło Szybowcowe. W sali kon 

ierencyjnej Dyrekcji Kolejowej w dniu 28 bm. 
o godzinie 18-tej w obecności p. dyrektora kolei 
in. Kazimierza Falkowskiego odbyło się zebra- 

nie organizacyjne Kolejowego Koła Szybowco- 

wego. Ponadto w zebraniu udział wzięli pp.: wi- 

cedyrektor kolei inż. Stefan Mazurowski, wice- 

prezes okręgowego Komitetu Szybowcowego A. 
Rojecki, komendant Przysp. Wojsk. Lotniczego 

w Wilnie kpt. pilot Franciszek Pytel, przedsta- 

wiciel 5-go pułku lotniczego w Lidzie por. Hry- 

niewicz, wiceprezes Kolejowego Komitetu LOPP 

inż. Budkiewicz i licznie zebrani pracownicy ko- 

lejowi. 4 

Zebranie zagaił p. inż. Mazurowski, jako 

przewodniczący. Kolejno przemawiali pp.: Bud- 

kiewicz, Rojecki, kpt. pilot Pytel. Na prezesa Ko- 
lejowego Koła Szybowcowego wybrany p. inż. 

Kazimierz Ossowski. 

Do zarządu weszli pp.: inż. Tomasz Pieślak, 
inż. Lucjan Kwaszczyński, Marja Panasewiczó- 

wna, Mikołaj Rostkowski, Kazimierz Snieszko, a 
do komisji rewizyjnej pp.: inż. Włodzimierz But- 
kiewicz, inż. Antoni Ławecki i Michał Tomasze- 
wicz. - Dyrektor Kolei inż. Falkowski życzył 
nowopowstałej placówce szybowcowej jaknaj- 

lepszego rozwoju, podkreślając przytem, że mo- 

ment założenia Koła Szybowcowego wypadł bar 
dzo szczęśliwie, gdyż w chwili obrad zebrania 

organizacyjnego, przyjechał do Wilna Marsza- 

łek Polski Józef Piłsudski, a wszelkie poczyna- 

nia związane z Jego obecnością, dają jaknajlep- 
sze rezultaty. 

— Ognisko Kolejowe Przysp. Wojsk Nowo. 
Wilejka, We czwartek 30 bm. w sali „Ogniska” 

przy ul. Połockiej 28 o g. 18 zostanie wygłoszo- 

ny odczyt przez preleg. p. M. Szczytta na te- 

mat: „Kuźnie dobrobytu i broni niszczącej” — 
(Wietki Przemysł). Prelegent w treściwym refe- 

racie przytoczy m. in. szereg ciekawych epizo- 

dów, związanych z zagadnieniem i rozbudową 

przemysłu. Ze względu na ciekawą treść odczy- 
tu, KAPEWiacy stawcie się licznie z rodzinami. 

Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Cykl odczytów „Dawne Wilno”. W pią- 
tek 1 grudnia mówi p. H. Romer-Ochenkowska 
na temat stosunków wileńskich, panujących tu- 
taj w latach 1824 do 1835. Ciekawa ta konfe- 

rencja ilustrowana będzie licznemi przeźrocza- 

mi. Początek o godz. 18 (6 pop.)— Wstęp 50 
i 30 groszy. Й 

Studjum Muzyczne. W sobotę o godz. 18 
(6 pop.) odbędzie się odczyt na temat muzyki 
fortepianowej, reprezentowanej przez twórczość 

Liszta, Schumanna oraz Mendelsohna. Ilustacje 
z płyt gramofonowych. 

Czytelnia RWZA czynna codziennie od 18 
do 21 (6—9 wiecz.) 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 1-go 
grudnia br. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbę- 
dzie się 137 zebranie Klubu Włóczęgów. Począ- 
tek o godz. 19,30. Na porządku dziennym refe- 
rat p. prof. M. Priifferowej pt. „Wileńskie Mu- 
zeum Etnograficzne pod otwartem niebem, a 
muzeum Skandynawskie (Oslo, Stokholm, Lóug_ 
by). Informacyj w sprawie zaproszeń udziela p. 
St. Hermanowicz codziennie w godz. 18—20 te. 
99. Wstęp dla członków Klubu, kandydatów 0- 
"raz członków Klubu Włóczęgów Senjorów bez- 
płatny, dla gości 50 gr., dla gości akademików 
20 groszy. 
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Skradli 300 dolarów i 25 funtów 
WILNO. Wczoraj złożył do policji wileńskiej 

zamełdowanie o okradzeniu reemigrant z Ame- 
ryki, Br. Kurowicz, któremu w pociągu z War- 

szawy wykradziono 300 dołarów i 25 funtów an. 

gielskich. Pieniądze Kurowicz miał przy sobie. 
Kradzież poszkodowany zauważył wówczas, 

gdy po powrocie z bufetu w Białymstoku wrócił 
do wagonu i pociąg był już w biegu. 

Tragiczny wypadek na weselu 
OBRAŻENI SĄSIEDZI ZABILI KAMIENIAMI 11-LETNIEGO CHŁOPGA 

WILNO. W koł. Baryszki pod Olkienikami 

na dom Į. Apanasewicza, w czasie, gdy tam od- 
bywało się wesele, napadła grupa chłopów z są- 

siednich wsi Jurgieliszki i Popiszki. Był to akt 
zamsty za niezaproszenie na przyjęcie oraz od- 
trącenie przez Apanasewiczównę konkurenta do 
jej ręki, który pochodził z Įurgieliszek, 

Napastnicy nie mogąc wedrzeć się do środka, 
otoczyli dom i poczęli go bombardować kamie- 

niami. Poprzez wybite szyby pociski poczęły 
wpadać do środka i razić obecnych. Jeden z ka- 
mieni rzucony z wielką siłą, trafił w głowę 11- 
letniego St. Kaudjalisa, który padł martwy na 
amiejscu. 

Na miejsce wypadku przybyły wkrótce po- 
tem zaalarmowane władze śledcze. Wśród uczest 
ników najścią dokonano licznych aresztowań. 

Prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni 

po krótkich i ciężkich cierpieniach 

wieku 

wym cmentarzu. 

      

O CZEM ZAWIADAMIA 

— Zebranie Dyskusyjne Związku Pracy 0- 
bywatelskiej Kobiet, na którem p. Kętrzyńska z 

Warszawy wygłosi odczyt pt. „Aktualne zagad- 

nienia kobiece”, odbędzie się dziś, o godzinie 
7-mej wieczorem w lokalu związku (Jagiellon- 

ska Nr. 3-5 m. 3). Wstęp dla gości 30 gr., — 
członkiniom związku bezpłatny. 

RÓŻNE 

— Delegat kolej iotewskich. Dziś przybywa 
do Wilna delegat kolei łotewskich p. Mezans z 

Rygi, który udaje się do Warszawy na konfe- 
rencję rozkładu jazdy pociągów. 

— Akademja Listopadowa u koleja- 
rzy. Wczoraj z okazji rocznicy powstania 
listopadowego w Ognisku Kol. Przyspo- 
sobienia Wojsk. odbyła się Akademja po 
święcona tej wiekopomnej rocznicy. 

— Wil Woj. Pr. Komitet Pożyczki Narod, 
przypomina, iż w dniu: 3-go grudnia br. odbę- 

dzie się losowanie obrazów, zaofiarowanych 

przez Wil T-wo Niezależnych Artystów Sztuk 
Plastycznych w lokalu Sekretarjatu BBWR (ul. 
św. Anny 2) o godz. 12-tej, przy udziale przed- 
stawicieli Urzędu Skarbowego i organizacyj spo- 
łecznych. Wstęp dla wszystkich posiadaczy bi- 
letów wolny. Komitet, 
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RĘCE ZANIEDBANE 
zniszczone doprowadza do należytego stanu. 

Zapobiega odmrożeniom. 

KREM PRAŁATÓW — P RFECTION 
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— Koledzy Pracownicy Umysłowi. Wileński 
Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki Na- 
rodowej niniejszem uprzejmie przypomina Kole- 
gom Pracownikom Umysłowym o zbliżającym 
się terminie wpłacenia 1ll-ciej raty Pożyczki Na- 
rodowej i wzywa ogół pracowników do termi- 
nowego uiszczenia Ill-ciej raty. Komitet, 

— Akcją przeciwjagliczna. W ciągu ostat- 
niego kwartału działające na powiatach kolum- 
ny przeciwjagliczne udzieliły pomocy około 6 
tysiącom osób. Naogół akcja przeciwjagliczna 
przynosi dobre rezultaty. > 

—Z ewidencji ludności. W ubiegłym mie- 
siącu na terenie województwa urodziło się 2.176 
dzieci, zmarło zaś 1769 osób. W tym samym 
czasie zawarto ślubów 376, w tem chrześcijań- 
skich 268, 

— Zarząd Związku Absoiwentów gimn. 00, | 
Jezuitów powiadamia swoich członków, że dnią 
2 grudnia br., odbędzie się herbatka. Informacje 
szczegółowe wcześniej w lokalu związku (ulica 
Wielka 64). 

BALE I ZABAWY 
— Wieczór Artystyczny z tańcami w dniu 

2 grudnia urządza Komitet Popierania Budowy 
Szkół Powszechnych przy szkołe powsz. Nr. 5. 
Wieczór odbędzie się w M. Sali Miejskiej (ulica 
Końska 3). Początek o godz. 19-tej (7-mej).— 
Dochód przeznaczony jest na fundusz budowy 
szkół powszechnych. 

— Strzelecka Czarna Kawa - Dancing. — 
Związek Strzelecki — Zarząd Garnizonu miasta 
Wilna uprzejmie przypomina, że w dniu 2-go 
grudnia br. (sobota) urządza „Czarną Kawę - 
Dancing" w cukierni „Zielonego Sztralla" (ul. 
Mickiewicza 22). Początek o godz. 23 punktu- 
alnie. Bufet na miejscu. Ceny kryzysowe. Wej- 
ście zł. 1,50, akademickie 1 zł. 

— Zabawa u harcerzy. 11 drużyna harcerzy 
wileńskich im. T. Kościuszki urządza w sali przy 
ul. Zarzecze 5 dnia 3 grudnia br. Rewję i Za- 
bawę Taneczną, na którą zaprasza swych sym- 
patyków. Początek o godzinie 16-tej.— Wstęp 
50 groszy. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Ostat- 

nie przedstawienie „Dziadów*, Dziś, czwartek 
30 listopada o godz. 8 w. „Dziady“ w insceni- 
zacji Leona Schillera. „„Dziady”, ujęte w formę 
monumentalnego misterjum, w dekoracjach An- 

drzeja Pronaszki ze specjalną ilustracją muzycz- 
ną — stwarzają całość godną widzenia. W wy- 

konaniu tego widowiska udział bierze cały ze- 
spół, zwiększone chóry i statyści. 

Teatr Objazdowy gra doskonałą komedję 
St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba — 
dziś 30 bm. w Kobryniu, jutro 1 grudnia w Cze- 
remsze. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. „Pod 
białym koniem“ operetka-widowisko Benatzkie- 
go, które reżyser M. Tatrzański wystawił z prze- 

pychem i starannością, ma zapewnione długo- 

trwałe powodzenie. Rozbawiona publiczność 0- 

klaskuje zarówno wykonawców, jak Sprawność, 

pomysłowość i malowniczość dekoracyj, bajecz- 
ną choreografję, oraz stronę wokalną. Dziś w 

dalszym ciągu „Pod białym koniem". 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

Eksportacja zwłok z majątku Muia 

w Wojstomiu odbędzie się dnia 30 b.m. o godzinie 14-tej. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dnia 

1 grudnia r.b. o godz. 10-tej, poczem zwłoki zostaną złożone na miejsco- 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

z KORWIN - PAWŁOWSKICH 

LUGENJA ADRYJANNA PIETKIEOICZO DA 
ZIEMIANKA POWIATU WILEJSKIEGO, 

Mleczarskiej i Kasy Stefczyka 

odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 

zmarładnia 28 listopada 1933 r. w 
lat 60 

do kościoła  paratjalnego 

CÓBKI, ZIĘĆ, RODZINA 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA WSZYSTKICH ZMARŁYCH OFIARO- 

DAWCÓW I DOBROCZYŃCÓW WILEŃSKIEGO T-WA DOBROCZYN- 

NOŚCI, ODBĘDZIE SIĘ W KAPLICY T-WA DNIA 1 GRUDNIA O GO- 

DZINIE 7 RANO 

: ZARZAD | 

LITERACI I KSIĄŻKA 
Tydzień książki polskiej. Tydzień auto- 

rów polskich, tworzących te książki. Cóż dzi- 
wnego, że literaci wileńsey nie pozostali obo- 
jętni na tak bliską ich sercu (..i kieszeni) 
akcję propagandy książki i zorganizowali 
„Środę'*, poświęconą książce?.. 

I czy można się dziwić temu, że postano- 
wili jak najjaskrawiej, jak najefektowniej 
zademonstrować swój stosunek i do książki 
i do „tygodnia'*4,. 

Wszystko to jest tak naturalne, bo jakże 
można wyobrazić sobie pisarza, który nie ma 
i nigdy nie miał nie wspólnego z książką, — 
lub książkę, nie posiadającą autora... 

Literaci wileńscy, zrzeszeni w Związkn 
Zawodowym Literatów polskich, zgodnie uczci 
li tydzień książki gremjalną.... nieobecnością 
na „šrodzie“'!.. 

Środa się odbyła pod znakiem zapytania, 
a mianowicie pytano się „dlaczego nie czyta- 
my książek: *., 

P. Wanda Dobaczewska w pięknym pod 
względem formy i głębokim i trafnym w 
ujęciu referacie zarysowała przyczyny ogólne 
go zobojętnienia społeczeństwa do SPrAW 
Fiterackich. ; 

P. Bolesław Zgoda, jako księgarz, oświe 
tlił zagadnienie kryzysu książki ze strony fa- 
chowej. 

Te dwa treściwe referaty dały podstawę 
do dyskusji, w której głos zabierali: prof. M. 
Zdziechowski, dyr. Łysakowski i inni. 

Poruszono wiele ciekawych Spraw, roz- 
strzygnięto wiele wątpliwych kwestyj, ale py- 
tanie, rzucone przez literatów wileńskich i 
odnoszące się przedewszystkiem do nich sa- 
mych — „Dlaczego nie czytamy książek?** — 
odpowiedzi nie doczekało się... 

Zwykły śmiertelnik opuszczał salę Związ- 
ku Literatów z uczuciem wezbranej otuchy : 
jeżeli sprawy książki nie obchodzą literatów, 
ale wzruszają czytelników, — już nie jest z 
książką tak źle!... 

Byłoby o wiele gorzej, gdyby czytelnicy 
zaczęli pisać książki, czytelnikami zaś mieli- 
by zostać zawodowi literaci, organizatorzy 
„Środy'*, poświęconej książce... Zastępca 

10 par rogów łosich 
okazyjnie do sprzedania 

WARSZAWSKA S-KA MYŚLIWSKA 
= IleAska 10. 

Termin uigowych optat 
stempiowych 

PRZY PARCELACJI ODDŁUŻENIOWEJ 
upływa w dniu 1-I 1934 roku 

Jak has informują z Biura Finansowo - 
Rolnego w Warszawie z dnia 1 stycznia 1934 
r. przestają mieć zastosowanie ulgowe stawki 
opłat stemplowych przy parcelacji oddłużenio- 
wej. Wg. ustawy z dn. 12 marca 1932 r. przy 
prowadzeniu parcelacji z zastosowanietn usta- 
wy niniejszej. opłata stemplowa od pism sta- 
nowiących tytuł przejścia własności (urt. 52 
158 ustawy z dnia 1 lipea 1926 r. Dz. U. R. 
P. 41 poz. 413 z $2 r.) wynosi I proe. dla 
gospodarstw powstałych w wyniku tej parce- 
lacji, jeżeli obszar tych gospodarstw nie prze- 
kroczy 60 wzgl. 75 ha, dla pozostałych zaś 
gospodarstw opłata ta wynosi 2 proc. 

Z powyższego wynika, że chcący przepro- 
wadzić u siebie pareelację na tej drodze winni 
dokonać tego przed styczniem 34 r. gdyż w 
przeciwnym razie nie będą mogli skorzystać z 
ulg w opłatach stemplowych. 

Drobiezgi medyczne 
HEMOSTATOR. 

Od paru lat przy okazji różnych wystaw, 
uwzględniających również dział lekarski, słyszy 
się o rewelacyjnym wynalazku polskim — apa- 
racie do tamowania krwi p. n. „Hemostator“. 
Aparat ten, wynaleziony, nawiasem mówiąc, 
przez technika a nie przez lekarza, usuwa wszel- 
kie niedogodności dotychczas stosowanych sys- 
temów tamowania krwotoków z tętnic przy po- 
mocy gumy, zacisków etc. Hemostator tamuje 
wylew z tętnicy dokładnie w tem miejscu, gdzie 
nastąpiło zranienie, nie _ wstrzymując obiegu 
krwi w naczyniach sąsiadujących pośrednio lub 
bezpośrednio z raną. Nieskomplikowany ten a 
pomysłowy zarazem aparat nie wymaga facho- 
wej obsługi, działa niezawodnie, a ponadto jest 
stosunkowo bardzo niedrogi. Hemostator został 
specjalnie wyróżniony na szeregu wystaw krajo- 
wych i zagranicznych, m. in. ostatnio na wy- 
stawie „Przyroda i zdrowie” w Pozaniu. W Pol- 
sce zalecony został ten aparat do użytku w woj- 
sku i w policji, powinien jednak znaleźć jak naj- 
szersze zastosowanie w zakładach łeczniczych, 
w przemyśle, gdzie tak łatwo o wypadki, oraz 
w użytku publicznym. 
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PAMIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
QD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBKRAŻ SOBiB 
GGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZLICZE“1! POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

s0 ZWYCIEZYC CRUŻLICE MOZE TYLKO 
W/POLNY WYJIŁEK 

  

GUŻLICZĄ I 1KUP NALEPKĘ PRZECIWGR 

  

TORJUM POD WILNEM. 

  

CAŁEGO  /POŁECZEŃ/ TWA 
  

 



  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

TEATR ! MUZYKA 

Marja Kaupe w „Gejszy”. W niedzielę o g. 
4-tej pop. grana będzie najpopułarniejsza ope- 

retka „Gejsza* z Marją Kaupe w roli tytułowej. 

„O sierotce Dorotce* w „Lutni*, Bajka „O 
sierotce Dorotce".. W. Stanisławskiej, która zdo 

była sobie rekordowe powodzenie, grana będzie 
w niedzielę najbliższą o godz. 12,30 po poł. Na 

zakończenie, orszak królewski, rozda cukierki z 

firmy A. Połoński i E. Wedel. Ceny propagan- 

dowe od 20 gr. Wycieczki korzystają z ulg bi- 

letowych. 

Teatr - Kino Rozmaitości, Dziś, czwartek 

30 bm. (pocz. seansów o godz. 4-tej); na ekra- 
nie „Pieśń Poganina". Na scenie „Oświadczyny'* 

Czechowa, żart sceniczny w języku polskim. — 

Reżyserja W. Czengerego. 

— Koncert - Poranek z udziałem p. Ser- 

gjusza Benoni'ego, p. Wandy Górskiej, prof. A- 

leksandra Kontęrowicza i prof. Konstantego Gał 

kowskiego, urządzony staraniem Opieki Rodzi- 

cielskiej przy Państw. Szk. Przem. Handl. Żeń- 
skiej im. Dmochowskiej odbędzie się pod pro- 
tektoratem Pana Kuratora O. S$. W. Kazimierza 
Szelągowskiego w niedzielę, dnia 3-go grudnia 
br. o godz. 12 m. 15 w poł. w Sali Konserwator- 

jum Muzycznego, ul. Końska 1. W programie 

utwory Mozarta, Moniuszki, Verdi'ego, Rach- 
maninowa, Rubinsteina, Czajkowskiego, Pugna- 

ni-Kreislera, Bacha, Sarasate'go, Konopnickiej, 
Asnyka i innych. 

Koncert ma na celu dać młodzieży i miłoś- 
nikom sztuki kilka chwil przeżycia piękna w śpie 

wie, muzyce i w słowie, piękna, którego tak 

mało jest w czasach dzisiejszych, a które tak 

potężny wpływ wychowawczy wywiera na jed- 
nostkę ludzką. 3 

Bilety w cenie od 25 gr. do zł. 2,50 są do 

nabycia od czwartku 30 listopada br. w księ- 
garni Gebethnera i Wolffa, — w dniu Koncertu 
przy wejściu od godz. 10 rano. 

    

    

  

— Obchód 10-ciolecia Konserwatorjum. — 
W sobotę dnia 2 grudnia odbędzie się obchód 

10-ciolecia Konserwatorium Muzycznego w Wil- 

nie. Program obejmuje: 1) g. 9 rano — nabożeń 

stwo w kościele po-Bernardyńskim, 2) g. 8w. 

Koncert jubileuszowy w sali konserwatorium, z 

udziałem absołwentów konserwatorjum (forte- 

pian, śpiew, skrzypce, klarnet, orkiestra), 3) g. 
11 w. wspólna wieczerza (według zapisów, zgła- 

szanych przez osoby chętne do sekretarjatu kon- 

serwatorjum w godz. 4—7 w., lub telef. 15-88, 

Co GRAJA W KINACH? 
PAN — Toto. 
HELJOS — Żółty książę 
CASINO — Biała trucizna. 
ROXY — Pieśń nocy. 
LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRAD—,EŻE. 

— Złodziej z trąbą. Z koszar 1 pp. Leg. 
skradziono trąbę muzyczną, wartości 200 zł— 

Kradzieży dokonał Kruszewski Antoni, którego 
ze skradzioną trąbą zatrzymano. Trąbę zwróco- 

no 1 pp. Leg. 

— Okradzenie pracowni „Labor“. Z praco- 
wni Tow. „Labor“ (šw. Jakėbska 16) skradzio- 
no płaszcze oraz inne drobne rzeczy, wartości 

107 zł. Kradzieży dokonali: Downarowicz Kazi- 
mierz (Słowiańska 9), Augustyn Jan (Werkow- 

ska 30) i Adamczyk Jan (Nowoświecka 10), — 
których ze skradzionemi paltami zatrzymano. 

— Podrzutki w sądzie. Aładowiczowa Hele- 

na, bez stałego miejsca zamieszkania, w gma- 

chu Sądu pozostawiła troje dzieci w wieku lat 
3, 5:1. 6. 

— Bergier Genia (Popławska 16) przypro- 

wadziła do 6-tego Komisarjatu PP. dziecko płci 

nmięskiej w wieku około 3 łat, narodowości ży- 

dowskiej. Dziecko zostało umieszczone, w przy- 

tułku żydowskim przy ul. Kopanica. Matki po- 
szukuje policja, 

— Zachorowania zakaźne. W ubiegiym ty- 
godniu zanotowano na terenie miasta 62 wy- 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne. 

— DZIECIOBÓJSTWO. W ubikacji przy 
ul. Dziśnieńskiej 4, znaleziono zwłoki dziecka 
w wieku około 7 miesięcy utopione przez 
nieznaną sprawczynię. 

Zwłoki przesłano do kostnicy. 

) WILNO — TROKI 
— POŻAR. W zaść. Podborejkowszczyzna, 

$mi. rudomińskiej, spaliła się stodoła, należąca 
do jermułkowicza Jana. Straty wynoszą 14.000 
zi, Pożar powstał wskutek nieostrożnego obcho. 
dzenia się z ogniem. 

BRASŁAW 
— KRWAWE ZAJŚCIE. Na zabawie we- 

seinej we wsi Kamionka 1, gm. słobódzkiej, po- 
wstała bójka, podczas której został zabity ude- 
rzeniem noża Szakie! Józef, mieszkaniec wsi Za- 
błoszyszki, oraz ciężko pobici: Szakiel Paweł, 
brat zabitego i Kozarow Piotr, mieszkaniec wsi 
Zabłoczyszki. Dochodzenie prowadzi policja w 
cełu wykrycia sprawców zabójstwa. 

  

Rocznica Powstania Listopado- 
wego u Inwalidów Wojennych 

W dniu 25 listopada w lokalu Związku 
Inw. Woj. R. P. przy ul. Ostrobramskiej 27 
odbyła się uroczysta akademja ku uezczeniu 
rocznicy powstania listopadowego. Słowo wstę 
pne wypowiedział przewodniezący Okr. Koła 
ZTWRP p. Michał Borysewicz, który podniósł 
cele Oddziału Kulturalno - Oświatowego, ży- 
cząć mu w jego pracy owoenych wysiłków. 

Po wzniesieniu przez p. Borysewicza ok- 
rzyku: „Rzeczpospolita, Pan Prezydent i 
Twórea Armji Polskiej Marszałek Piłsudski 
niech żyją'* powtórzony z entuzjazmem prze 
obecnych — orkiestra 1 p. p. Leg. odegrała 
hymn narodowy. 

  

Następnie, według ustalonego programu, 
rozpoczął swój odczyt znany ze swoich prelek- 
cyj p. prof. Wierzyński. Trudno jest naprawdę 
o kogoś drugiego, kto mógłby takim stylem, 
takim połączeniem historycznych faktów z ży- 
ciem współczesnem, zobrazować i nawiązać do 
rocznicy powstania listopadowego. Usłyszeliś- 
my z ust p. prof. Wierzyńskiego ciekawe po- 
równania: powstanie 1830 roku: — strzelcy w 
Krakowie w r. 1914 — Legjoniści Polscy — 
Armja Polska i Inwaladzi wojenni R. P. — 
Nie też dziwnego, że po zakończeniu odczytu 
zerwała się burza oklasków, która była podzię 
kowaniem p. prof. Wierzyńskiemu za Jego 
przemówienie. 

Po odczycie, z powodu niezjawicenia się p. 
Ściborowej — artystki teatrów miejskich ZA- 
SP — orkiestra I p. p. Leg. odegrała serena- 

POPIERAJCIE L.0.P.P1 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

  

Strzał na granicy polska - litewskiej 
Strażnik po!ski ranny w pierś 

GRODNO. W dniu 28 listopada około go 

dziny 1l-tej na granicy polsko-litewskiej mię 

dzy strażnicami „Uciecha““ i „„Wierszarodów- 
ka'' postrzelony został w pierśi kapral straży 

granicznej Bogusław Grzelak. Postrzelony ka 

pralł zeznał, że idąc wzdłuż granicy od straż- 

nicy „Uciecha'* postrzelony został przez prze 

mytnika, względnie strażnika litewskiego. 

Wszczęte dochodzenie ze strony władz 
wojskowych i policyjnych ustaliło, że kpr. 

Grzelak usiłował popełnić samobójstwo — lecz 
tylko zranił się. Odstawiono go do wojskewe- 
go szpitala w Grodnie. 

  

Maltretowana żona usiłowała zab'ć męża 
WILNO. Mieszkaniec wsi Derewiańczyce, 

gminy żyrowickiej Kazuk Michaił, od dłuższego 

czasu znęcał się nad swa żoną Marją, zaś w u- 

biegią niedzielę o 5-tej nad ranem w bestjalski 
sposób usiiował ją zarżnąć nożem. Nieszczęsna 

kobieta w obronie własnej chwyciła leżąca na 
podłodze siekierę i uderzyła nią męża w giowę. 

    

Następnie sama przybiegła na posterunek policji 

   

Przysięga podchorążych 
rezerwy 

29 listopada to dzień, który tradycja hi- 
storyczna związała z imieniem bohaterskich 

żych z Wysockim na czele. Bardzo 

ano ten dzień na uroczystość zło- 
żenia przysięgi przez Dywizyjny Kurs Pod- 
chorążych Rezerwy w 5 p.p. Leg. 

Q godz. 9-tej rano w kościele garnizono- 
wym św. Ignacego odprawione zostało nabo- 

żeństwo, poczem piękne kazanie wygłosił ks. 
kapelan P. Śledziewski. е 

Z kościoła przeszedł bataljon na place Je- 
zuicki, gdzie ustawił się w dwóch szeregach 
przed Dowództwem obszaru warownego. Na 
skrzydle umieściła się orkiestra, pośrodku 

zaś chorągiew pułkowa, przy której zgrupo- 
wało się dowództwo. 

Donośnym głosem powtarzali przyszli 
podchorążowie słowa przysięgi  żołnie: j 
Za sobą już mają wstępny okres wy 
nia rekruckiego. Są już teraz w pełni 
rzami. Jeszcze kilka miesięcy twardej szkoły 
i 7 podchorążackie ozdobią naramienni- 

jszych legjonistów z cenzusem. 

kończonej uroczystości przysi 

            

   

  

     

    

     

  

  

  

  

była się defilada na ul. Mickiewicza obok 
placu El. Orzeszkowej. Defiladę w zastęp- 

"stwie dowódey I dyw. Piech. Leg. p. gen.    
   Skwarczyńskiego przyjął p. pułkł Stachiewicz 

w otoczeniu dowództwa 5 p.p. Leg i zapro- 
szonych gości, którzy podziwiali dziarską po- 
stawę bataljona podchorążych. Po  defila- 
dzie bataljon udał się do koszar, gdzie odbył 
się obiad żołnierski. 1.0 

TEST ARS BUEETENKAESINO TRS SIA 

CHODZĘ PG MIEŚCIE... 

DZIEŃ ZADUSZNY U NIEMCÓW 

WILEŃSKICH 

Dzień Zaduszny? W końcu listopada?! Ależ 
to jakaś pomyłka! — pomyśli niejeden czyteinik 

przeczytawszy tytuł powyższy... A jednak jest to 

fakt oczywisty! 

W naszem cudownie roźnojęzycznem i eg- 

zotycznem Wilnie istnieje także niewielka ko- 
lonja niemiecka i ona to właśnie šwiecila ubieg- 

łej niedzieli swój „Dzień Zaduszny”, który u- 
luteranów jest świętem ruchomem i przypada 

na ostatnią niedzielę przed Adwentem. 

Kircha luterska mieści się, jak wiadomo 

przy ul. Niemieckiej, jednak uroczystości ża- 

iobne „Święta umarłych'* (Totenfest) zognisko- 

wały się w różległej kaplicy cmentarnej na 

centarzu ewangelickim w końcu Małej Pohu- 

lanki. 

   

Już z daleka można było zauważyć w go- 

dzinach popołudniowych, że na cmentarzu dzie- 

je się coś niezwykłego, coś więcej niż zwykły 

pogrzeb. Tłum przekupniów przed wejściem pro- 

ponował świeczki, lampjony, oraz duże wieńce, z 

jedniny ozdobione sztucznemi kwiatami. Przez 

bramę cmentarną wiuać było w głębi jerzące 
się od świateł wnętrze kaplicy oraz prze- 

šwiecające od góry witraże. Dalej jeszcze 

pelgały na grobach światełka świec i lampjo- 

now... 

Staruszek odźwierny, wraz ze swą zacną 

połowicą, czynią honory domu przy bramie, 

pilnując by nie „przeszmygnęli“ na teren cmen- 

tarny jakie złodziejaszki lub żuliki, trzeba bo- 

wiem wiedzieć, że na cmentarzu luterańskim 
panuje wzorowy, iście niemiecki, ład i porzą- 

dek którego niogłyby pozazdrościć mu inne smen 

tarze wileńskie: niema zaniedbanych mogił, 

wszędzie wygodne 'czysto wymiecione  dróżki, 
wokół solidne ogrodzenie, przy wejściu piękne 
w porze letniej inspekty kwiatowe... 

Przysłuchujemy się ciekawie rozmowom. 

Natrętnie dopominające się jałmużny żebra- 

czki przy wejściu wysławiają się, co prawda 

„wilenską“ połszczyzną, ale zdążający do 

kaplicy lub na groby mówia przeważae po nie- 

  

miecku. Słaba to wprawdzie 

cent — pożal się Boże! — asymilacja robi 
swoje!) mimo to wszystko jednak ten tłum 

niemiecki w połskiem Wilnie sprawia pewne wra. 
żenie.... > 

Obchodzimy powoli cmentarz. Melancholij- 

nie płoną świeczki na przypruszonych śniegiem 

mogiłkach, kurczą się od chłodu chryzantemy 

w doniczkach.... Wiatru niema... Cisza jest wokół 
i mgła coraz gęstsza. Gdzieś w dole za murem 

cmentarnym błyszczą słabo Światełka miasta... 

Odwracamy wzrok w kierunku Małej Pohu_ 
lanki. Oto znów przed nami kontury kaplicy 

cmentarnej a za nią majaczą we mgle baniaste 

kopuły pobliskiej cerkwi prawosławnej... Wschód 

i Zachód, sąsiadujące zgodnie ze sobą, jak wszę- 

dzie zresztą w Wilnie.... 

Zajrzyjmy do kaplicy. Pełno już tam. Wszy- 
stkie ławki pozajmowane. Twarze przeważnie 

zasymilowane, zharmonizowane ze środowi- 
skiem, w którem ci ludzie się znaleźni, nie brak 

jednak i typowo niemieckich obliczy... 

Przy wejściu jakiś sympatyczny pan roz- 

daje druki w języku niemieckim z tekstem 
śpiewów okolicznościowych i porządkiem  na- 
bożeństwa, za które wierni składają na tacę 

datki na instytucje dobroczynne. 

Wreszcie wychodzi pastor i rozpoczyna się 

nabożeństwo. Wierni śpiewają o tem jak to: 
„Die Heimat der Seele ist droben im Licht" i 
t. p. wzniosłe wersety, pastor wygłasza piękną 
niemczyzną okolicznościowe przemówienie, 
następnie powtarza je po polsku dla Polaków . 

ewangelików, w końcu zaś połeca modłom zgro 
madzonych szereg zmarłych. Przechodzien 

niemczyzna, ak- 

w Żyrowicach ł doniosła o dokonanem przestęp- 
stwie. Kazuka w stanie beznadziejnym odwiezio- 

no de szpitała w Sionimie, żonę jego Marję za- 
trzymano. Pierwiastkowe dochodzenia ustaliły, 
że Kazuk od 8 lat w nieludzki sposób obchodził 
się z żoną, znęcał się nad nią, bił i maltretował. 

Dalsze dochodzenie w toku. 

Rą FILMOWEJ TAŚMIE 
„ŻÓŁTY KSIĄŻĘ" — „HELIOS“ 

Ramon Novarro specjalizuje się w rolach 
egzotycznych książąt. Był Hindusem, Arabem, 
teraz znów jest Chińczykiem. Trzeba przyznać, 
iż udaje się to mu z zupełnem powodzeniem. 
Zgolił łeb, styłu warkocz ma i wygląda sym- 
patycznie. 

Niemniej udatną postać wiośnianej Luu-Ha 
stworzyła Helena Hays. Aktorka ta jest obecnie 
bardzo modna na firmamencie filmowym. Kre- 
acje jej odznaczają się wykończeniem į wyso- 
kim artyzmem. To samo i tutaj. Wogóle „Żół- 
ty ksiąžę“ pod względem aktorskim jest bez 
zarzutu. Obok Ramona Novarro i Heleny Ha- 
yes grają tu Lewis Stone i Warner Oldnd, Na- 
zwiska ich mówią same za siebie. 

Fabuła osnuta jest na walkach chińskich 
stronnictw w San Francisco. Knowaniom pod- 
stępnych tyranów przeciwstawia się patrjotyzm 
młodych, którzy własne szczęście i miłość po- 
święcają za ojczyznę. 

Dźwiękowa strona opracowana dobrze. De- 
koracje również. 

Dodatki przeciętne i niezbyt świeże. 

Tad. C. 
: Pani J. M.: Proszę się zwrócić do p. Anto- 

niego Bohdziewicza, wilnianina, który w Paryżu 
studjuje film. Adres: Paris 14, 26 Rue Faubourg 
St. Jacques. TC. 

SPORT 
OTWARCIE ŚLIZGAWKI 

W czwastek dnia 30 listopada r.b. o go- 
dzinie 10 rano nastąpi otwarcie ślizgawki w 
Parku Sportowym Młodzieży Szkolnej im. 
gen. Żeligowskiego w Wilnie. 

W KILKU WIERSZACH 
W sezonie biezącym Polski Zw. Narciarski 

sprowadza trzech trenerów specjalnych a to: 
trenera norweskiego dla trenowania skoków 
naszych zawodników, trenera austrjackiego 
dla treningu w biegach zjazdowych, oraz tre- 
nera fińskiego dla biegów nizinnych. Dwaj 
pierwsi trenerzy trenować będą przedewszy- 
stkiem czołową grupę zawodników, ktć zy wy- 
stąpią w roku 1934 na zawodach FIS w Szwe- 
cji i Szwajearji k wiadomo. bowiem zawody 

: się w tym roku 
biegów i skoków na terenie 
gów zjazdowych na terenie Szw : 

W sezonie bieżącym postanowił P. Z. N. 
otoczyć specjalną opieką narciarstwo nizinne, 
jako narciarstwo typowe dla olbrzymich po- 
łaci wschodnich Rze zypospolitej. Dla oba- 
dzenia tego narciarstwa i podniesienia jego po 
ziomu organizuje się w styczniu 1934 specjal- 
ny kurs w Białowieży, który da sposobność 
wyszkolenia kadr naszych narciarzy  kreso- 
wych pod kierunkiem tak wytrawnego specja- 
listy, jak fiński trener Lapaleinen. Jak wia- 
domo, Finlandja rozwinęła najwyżej nizinne 
narciarstwe. 

  

    

    

   

    

@Ф 

W ciągu grudnia rb. ma pojawić się w 
druku pismo ilustrowane wydawane przez Pol. 
Zw. Narciarski przez okres sezonu zimowego. 
Zadaniem tego pisma, które rozesłane będzie 

  

  

bezpłatnie ws im członkom Polskiego 
Związku Narciarskiego, jest zogniskowanie 
zagadnień teoretycznych i praktycznych pol- 
skiego narciarstwa, oraz stworzenie mocniej- 
szej więzi i łącznika pomiędzy zrzeszonymi 
członkami a P. Z. N. Pismo te zasilane będzie 
artykułami pióra wybitnych teoretyków nar- 
ciarstwa. Będzie ono bogato ilustrowane i nie 
wątpliwie przyczyni się do ożywienia publicy- 
styki i ideologji narciarstwa. 

* * * 

  

  

Warszawski Okręgowy Zw. Lekkoatlety- 
czny postanowił przedłożyć na walnem zebra- 

niu P. Z. L. następujący wniosek: 

„Walne zebranie PZLA uchwala prowa- 
dzić od roku 1934 oddzielne mistrzostwa Pol- 
ski w biegach sztafetowych. Mistrzostwa w 
obecnym sezonie zostaną powierzone okręgowi 
warszawskiemu, który, chege umożliwić przy- 
hycie drużynom zamiejscowym przeznacza 80 
proc. czystego dochodu na zwrot kosztów prze 
jazdu. 

Ciekawy ten wniosek w razie uchw 
niewątpliwie się przyczyni do podniesienia kla 
sy naszych sztafet. 

—o04)0— 

  

    

    

  

Polski 
Jannings 
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$TEFAN JARAC 

BIAŁA TRUCIZN 
Nastrojowe piosenki Fogga. Tańce; Zizi Halama. Żywa polska mowa. Ceny niskie. 

w filmie w-g słynnej powieści 
A. Marczyńskiego 

Nad program; „Egzotyczne wesele" taneczne produkcje Zespołu Jawajskiego. 

  

Dzśl 
Produkcji 1933-34 

  

RAROR KHOVARRO w potężnym filmie egzotycz.. 

| „ZÓŁTY KSIĄŻ 
NUVARRO odśpiewa przepiękne chińskie pieśni miłosne. 
czną filmu dia młodzieży dezwolenw. Dzienne: balkon 40 gr., parter 75 gr., wiecz. batkon 54 gr 

parter od 90 gr. Seanse: 4, 6 

[Ę* 
Ze względu na wyscką wartość artysty-- 

„811020 

  

DZIŚ UROCZYSTA PREMIERA: Po raz pierwszy w filmie genjalna pieśniarka 

ościennego 
państwa p.t. 

HANKA ORDONÓWNA 
w otoczeniu potęg ekranu polskiego Samborskiego, Leszczyńskiego, Syma oraz nowego amanta 
Jerzego Jura i Leny Żelichowskiej w sensacyjnym dramacie, osnuiym na tle akcji szpiegowskiej 

s„$SZBIEG W ŃRA$CE” w-g Anton. Marczyńskiego 
Wuzyka H."Warsa. Nad progr.: 

Najnowsze dodatki dźwiękowe. Uprasza się o przybycie punktualnie: 4, 6, 8, i 10.15, Bilety ho- 

  

— Pożar. We wsi Wysock, gminy Deze- 
wieńskiej w zabudowaniach gospodarczych 
Aleksandra Jarmołowieza, wybuchł pożar, któ 

ry strawił stodoię wraz z zawartością tegoro- 
cznyeh zbiorów. 

  

   
pożaru narazie nie ustalono. 

ynoszą około 2400 zł. W akeji rato- 
wniezej brała udział miejscowa Indnošė. 

Dochodzenie prowadzi się. 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. 20-letni Jan 

Łaba wystrzałem z rewolweru w pierś usiłował 

pozbawić się życia. Desperata w stanie ciężkim 
umieszczono w szpitału powiatowym w Sioni. 
mie, Dochodzenia ustaliły, że powodem rozpacz- 
liwego kroku był zawód miłosny. Młodzieniec od 
dłuższego już czasu nosił się z zamiarem pozba- 

wienia się życia. W ostatnich dniach zamierzał 

zabić swego rywala Piotra Matwiejczuka, póź- 
niej jednak, wobec nasuwających się trudności, 
zamiaru tego zaniechał i postanowił sam rozstać 
się z życiem. 

— WYBORY DO RAD GROMADZKICH.— 
Ostatnio zakończyły się wybory do rad gromadz 
kich na terenie powiatu słonimskiego. W 196-ciu 
gromadach na ogółną ilość 198, ludność opowie- 

działa się za sympatykami i członkami BBWR. 
W 2 pozostałych gromadach wybory zostaną za- 
rządzone dodatkowo. Do Starostwa wpłynęło 10 
protestów wyborczych, 
p YTYYTYYYYYYTYYTYPTYTYYWYTYTWYWYYYYJYYTOT 

Baczność! czego nej 

  

szenie do pizm miej- 
s scowych wileńskich 

Sprawdzcie ceny ogłoszeń I 
żądajcie koszte- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

egłoszenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIO l bardze 

wygodnie jest załatwić 

1a pośrednictwem Bitra Reklamowego 

S. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel. 82. 

| 
i 

Was « 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 

1 LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 29 listopada 1933 r. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości pary- 

tet Wilno. — W złotych za 100 kg.: 

  

Żyto I stand. 693 g-1 15,80 

Žyto II stand. 663 g-1 14,50—15.— 

Pszenica zbierana 20.— 
Tendencja słaba. 

Jęczmień na kaszę zbierany  „14,50—15— 

Owies standartowy 459 g-1 14—14,50 

Owies zadeszczony 13 — 13,50 
Mąka pszenna 0000 A luks. | 33,75—37,50 
Mąka żytnia do 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia do 65 proc. 21,50 

Mąka żytnia sitkowa TEZA 
Mąka żytnia razowa 17,50 

Mąka żytnia razowa szatr. — 18,50—19.— 
Otręby żytnie 10 — 10,50 
Otręby pszenne grube 13— 13,50 

Otręby pszenne cienkie 11 — 11,50 
Otręby jęczmienne 9 — 9,25 
Kasza gryczana -1 palona 43—44— 

Kasza gryczana 1-2 palona 40 —41.— 

Kasza gryczana 1-1 biala 41 — 

Kasza perłowa pęcak Nr. 2. 24,50 

Kasza perłowa Nr. 3 30 — 30,50 
Kasza owsiana 45— 

Gryka zbierana 19 — 20.— 

Ziemniaki jadalne 6.— 

Siano 6,50—7.— 
Słoma 5 — 5,50 

Siemię Iniane 90 proc. 34 — 34,50 
LEN basis I, sk. 216,50 za 1600 kg. f-co st. zał. 

Len trzepany Wołożyn 1169,10—1201,57 
Len trzepany Druja 974,25—1039,20 
Len 'trzepany Traby 1201,57—1234,04 

Kądziel horodziejska 985,07—1017,54 

Targaniec asort 70/30 736,10—768,57 
Len czesany 2013,45—2056,75 
Ogólny obrót 300 tonn. 

  

ZAZDROŚĆ NIE DAJE ZAS AC 

   

norowe bezwzględnie nieważne. Sala dobrze ogrzana. 
Hi DIETER REC WE CZE EIC CK AOWOSZZOROO TPRÓRA 

Eg al E UR O E A 

g Hurtowy Sktad Papieru 

š Poleca w dużym wyborze: 

  

grodźighyka 
— Najedli, napili i nie zapłacili, Do restaura- 

Zaruchesa (Bonifraterska 10) w dniu 

m przybył Witold Barejko (Białostoc 

ystwie mieszkańca Oran Piotra 

Babiela i przystąpili do „oblewania” starej zna- 
jomości. Po życiu wódki i zakąsek nie uiś- 

cili należności — która wynosi 4 zł. 

— Znałazi materac. Stanisław Laskowski 
(Lipowa 15) zameldował, że na szesie prowa- 

dzącej do Sopoćkin, znalazł materąc jeszcze w 
dobrym stanie. 

БНИБООБЯВЕИ RZEZ STERTY ROKDO PZD, 
WĘGIEL Uo0iGOsiąsk, KONC. 

„Progress“ 

poleca Me DRU k 
Jagiellońska 3, tel. 8 11. 

SETU 

Raśjs wileńskie 
Czwartek, dnia 30 Hstopada 

1.00 — Czas. 

11.40 — Przegląd prasy. 
11.50 — Muzyka z płyt.. 

11.57 — Czas. 

12.05 — Pieśni polskie 

12.30 — Dziennik popołudniowy 
12.35 — Poranek szkołny. 

15.20 — Program dzienny 

15.25 — Wiad. o eksporcie 

15.30 — Giełda roln. 

15.40 — Koncert 

16.25 — Audycja dla młodzieży 
16.40 — Odczyt. 
16.55 —- Arje i pieśni. 

17.10 — Recita! fortep. 
17.50 — Codz. odc. pow. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Płyty. 
19.00 — program na piątek, 
19.05 — Skrzynka pocztowa. 

19.25 — Odczyty aktualne. 

19.40 — Sport. 
19.45 — Rozmaitości. 
19.47 — Dziennik wieczomy. 
20.00 — Koncert. 

21.00 — Skrzynka techn. 
21.15 — Koncert. 

22.00 — Muzyka cygańska 
23.00 — Kom. meteor. 
23.05 — Słuchowisko. 

   

  

    

   
  

    

  

PIĄTEK, DNIA ł GRUDNIA 1933 R. 

7.00 — 7.55 gimnastyka, muzyka 
dziennik poranny, yka, chwilka gospodar- 

a dom. 11.40: Przegląd prasy 11.50: Mu- 
zyka z płyt. 11.57: Czas, muzyka, dziennik po 

ludniowy, komun. meteor., muzyka. 15.20: pro 

gram dzienny. 15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30 
Giełda roln. 15.40: Muzyka żydowska (płyty) 
16.00: Pogadanka LOPP. 16.10. Koneert dla 
młodzieży (płyty). 16.40: „Co się dzieje w 
Wilnie'* pogadanka prof. Limanowskiego. 

16.55: Koncert kameralny. 17.50: Codz. ode. 
pow. 18.00: „O książce naukowej w Polsce'* 
-— odczyt. 18.20: Muzyka. 19.00: Program na 
sobotę. 19.05: Ze spraw litewskich. 19.20: Roz 
maitości. 19.25: Feljeton aktnalny. 19.40: 
sport. 19.45: Rozmait. 19.47: Dziennik wieczor 
ny 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: 
cert symfoniczny. 21.00: „Kobieta i 
— feljeton. £ szy ciąg koneertu. 
Muzyka z pły ; a taneczna. 
Komun. meteor. 3.05: Muzyka taneczna. 

     

    

  

     

    

  

  

  

"22.40 
23.48       

„PAPIER $POLKĄ AKCYJNA" 
Wilno, ul. ZAWALNA 13. Tel. 501. 

Kalendarze na rek 1934, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i ncworoczne, księgi 
rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Bio A B 

i Materjatow Pišmiennych 

A
J
 
A
A
 

bietūa warszawska 
WARSZAWA PAT. — Gietia. DEWIZY: 
Belgja 123,80 — 124,11 — 123,49 
Holandja 357,85 — 358,75 — 356,95 
Kopenhaga 131,00 — 131,65 — 130,35 
Londyn 29,33 — 29,47 — 29,19 
Nowy York czek 5,58 — 5,61 — 5,55 
Nowy York. kabel 5,60 — 5,63 — 5,57 

Paryż 34,86 — 3495 — 34,77 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38 

Stokholm 151,25 — 152,00 — 150,50 
" Szwajcarja 172,35 — 172,78 — 171,92. 

Włochy 46,85 — 46,97 — 46,73 
żerlin w obr. nieof. 212,55 * 
Tendencja niejednolita. 

DOLAR w obrotach prywatnych 5,50 
RUBEL zioty 4,695. 

ESEE ZWEZZWAOOCA | 

ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach apiecznych rzana 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
apa nn: 

Lekarze Lokale 

MIESZKANIE Br. Janina 

PIOTROWICZ- „Š;,POKOJOWE 
JURCZENKOWA mi do wynajęcia — 

Ordynator szpit. Sierakowskiego 21 

ВАча = A TAS оо 
Choroby skėrne, 

weneryczne, kobiece 

    

  

Do odstąpienia 
dwa daže, jasne pokoje 

WILEŃSKA 34, na piętrze, z używal- 
Od 5 — 7 wiecz. nością kuchni. — Ulice 

„ Artyleryjska 1 m 3 

Dr. Ginsberg = 5 = 

Choroby skórne, wene- otrzebny z k. = 
tyczne i moczopłciowe. IO PRS) Wesa e rum Zz prawem korzy- 
Wileńska 3, od 8 — 1 i 5 14 8. Tel. 567. stania z łazienki i ku 

chni Łatkawe ofert: 
= TDOKTOR — do Administracji dle 

Zeldowicz ;, и OSZUK 
Choroby skórne, wene- MIESZKA 
ryczne, narządów mo- ciepłego suchego 

czowych. słonecznego z wy- 
od 9 do 1 i od 5 do 8 godami, 4—5 pokejo- 

DOKTOR wego. Zgłoszenia de 

ZELDOWICZOWA Adi. „Siova“ dia A. B. 
kobiece, weneryczne — 19" WYNAJĘCIA 
od iż — zi od 4 GMIESZEANIE 
przeprowadzili się z 

Mickiewicza 24 
na Wileńską 28 

      

E 
A 

i 

pokojowe 
z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

  

I SPRZEDAŻ — — — — — — —- 
Na Kursy Ereje PEYTWTYTOESEWTWY WN 

*OR TEPIA N iszycia przyjmię e- 
w dobrym stanie doGzenice za 
sprzedania — ul, Kele- płatą. Nauka 
jowa 8164 m. 2 — obok Królewska 5 —11. 
dworca cd 2—5 0 

obeznany z rolnictwem 
sznka administracji 
większego objektu, — 
Ejszyszki sk. 13, 

Pianina 
„Т. BETTING“ 

i K. i A. FIBIGER ' 
— a Pas w Rai 

ju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — Studentki 
Kijowska 4, H. Abelow Poszutnje posady, то- 

że wyjechać, Zawilna 
  11—16 

Młoda osoba 
A“ 

setkom tabrykantow. Našladuia oni markę 
naszego światosławnego pudru, nie mogą 
jednak podrobić jego gatunku i zapachu. 

Zwracajcie uwagę na pudełko 
i konieczny napis: 

5 FLEURS FORVIi.-Paris 
Puder ten est wyrabiany edynie w Paryżu 

TRYUMFALNY POCHÓD 
przez cały świat odbywają 

„PERFUMY i WODY TOALETOWE 
POoUDRE? FLEURS FORVIL-Paris. 

FORVIL Dia uniknięcia  naśladownictw. 

             

sprzedawane są tylko w orygica:- 

Drukarnia „Słowa” Wiino Zamkowa 2, 

nych buielkach, a nie na wagę. 

a Niro 44 

A BLIOTE J 

"RESTAURACJA „EUROP 
przy Hotelu „Europa” Dominikańska 1. 
Zarząd Restauracji powiadamia stałych bywalców i sympatyków, 

9е z duiem I grudnia b. r" wprowadza codziennie 
DANCING TOWARZYSKI od g 21 do g.2 w nocy. 
Przy współudziale zaangażowan. spacjalnie 

Tancerek Zawodowych. 
Kachnia pi: rwszorzędne, Butet oblicie zaopatrzony. 
Bastn z żywemi rybsmi, Specjslność potrawy rybne. 

    
@ "LICYTACJA 

Wileński Lombard „Kresowia” 
Wilno, Hetmsūska 1 (róg Wielkiej 53) tel, 722 

podaje do ogólaej wiadomości, że 11 i 12 grudnia r.h. o gońz. 
4ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku- 
pionychi nieprolongowanych zastawów od Nr. 50 003 do 
Nr. 100030 i od Kr 1 do Nr 40890 

UWAGA: w dnia licytacji prolongat N-rów licytacy nych 
lombard zła bedrie or-vimowač 

  

Redaktor w.-2. 

z ukoficzonem fred- 
niem wykształceniem i 
szkołą zawodową przyj- 
mie wszelką posadę do 
dzieci, Może p:zygoto- 
wać do szkoły — umie 
dobrze szyć i haftować 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Słowa* sub 

„M. 
  

  

Modystka 
przyjmaje wsz re 
botę w zakres po 
sznictwa wch: - 
Wykonaje tanie I ele- 
gancko, Wielka 53 m, 16 

LOR KO ZEROWY TOO PK OOOST W R YSKOEEOÓŃ "TAB KEESES AST TIT S SERIO TAC TSS O STENNTNTASTEK VII 

Witold Tatarzyńską, | 
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