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Wileńskie życie kulturalne 
w świetle 

Niezmiernie pożyteczną i bardzo cie- 
kawą publikacją jest Rocznik Statystycz- 
ny Wilna, redagowany przez p. Teodora 

Nagurskiego. Ukazał się w tych dniach 
trzeci tom Rocznika, uwzględniający dane 
do roku 1931 włącznie. 

Jak w świetle cyłr wygląda życie kul- 
turalne? 

Przedewszystkiem: jaki jest stosunek 
wilnian do książki i wogóle do słowa dru- 
kowanego? 

Bibljoteki wileńskie w liczbie około 40 
(brak w wykazie bibljatek Instytutu Ba- 

dań Europy Wschodniej, Warsz. T-wa 

Ubezpieczeń i, prawdopodobnie, wielu in 
nych) — miały w roku 1931 — 1.180.751 
książek. Liczba imponująca. Nad'wszy- 
stkiemi Bibljotekami góruje Bibljot. Uni- 
wersytecka, posiadająca 508.402 tomów. 
Dalej idą: Bibl. im. Wróblewskich — 150 
852 t., Zakładowe i seminaryjne USB — 
85.131 t., T-wa Przyjaciół Nauk —- 77. 
321 t, Rzym. - kat. Seminarjum Duck. — 
65.000 i t. d. Najmniejszą z zarejestrowa-* 
nych bibljotek jest Bibł. T-wa Uniwersy- 
tetu Robotniczego, posiadająca zaledwie 
395 & 

Sprawa księgozbiorów nie jest należy 
cie uporządkowana. 

Są dość znaczne bibijoteki, wcale nie 
zarejestrowane. Nie uwzględnia się wcale 
bibljotek prywatnych, nieraz wielkiej war 
toŚCi. 

Jak wielka jest liczba abonentów, ko- 
szystających z publicznych i społecznych 
bibliotek? Rocznik nas informuje: 11.892. 

Tego jest slanowczo za mało!.. Rzecz 
jasna, iż statystyka nie imoże udzielić da- 
nych bezwzględnie ścisłycii, wahania ma- 
szą być, ale nawet jeżeli podaną liczbę 
zwiększyć dwukrotnie, i wówczas jeszcze 
będzie za mało stałych czytelników ksi5- 
żek, korzystających z bibijotek. 

Zastanawiająca jest statystyka, doty- 
cząca Bibljoteki ' Uniwersyiecki>i. W 1. 
1931 Bibljoteka ta miała 2.635 aboncn- 
tów. Byli nimi studenci i profesuruwie 
USB oraz osoby bezpośrednio z Uuiwersy 
tetem nie związane. Ale wyobrażmy so- 
bie nawet, że abonentami Bibljot. Uniwer 
syteckiej byli sami akademicy, — i wów- 

czas obraz będzie mało budujący, gdyż 
w r. 1930 /31 na Uniwersytecie było 3618 
studentów, w roku zaś 1931 /32 — 3.887. 
Bardzo pokaźna ilość studentów do Bibl- 
joteki Uniwersyteckiej nie zagląda wcale: 
wystarczą jej bibljoteki zakładów, a może 
tylko kilkanaście podręczników!... 

Zaznaczmy wreszcie, iż w liczbie 11. 

892 abonentów wszystkich bibijotek wi- 

leńskich jest młodzieży szkolnej 3.391 

osób, a stan naszego czytelnictwa nie oka 

że się zbyt świetny!... 
Czy wilnianie nie czytają książek? — 

Ach, skądże takie przypuszczenie! Nietyl- 
ko czytają, ale nawet wydają! W r. 1931 
wydano w Wilnie 1096 publikacyj!.. 

Możnaby było cieszyć się z tego, ale 
cóż, kiedy w tej liczbie jest 433 ulotki, 
405 broszur i tylko 162 książki, zawiera- 

jące ponad 64 stron. Wilno jest poważne: 
na jedną publikację literacką przypada 
(w przybkiżeniu) jedna charakteru religij 
nego, dwie naukowe i pięć polityczno - 
społeczno - informacyjnych !... 

Czem Wilno może zadziwić, to ilością 
czasopism: było ich w r. 1931 aż dzie- 
więćdziesiąt sześć!. W tem dziesięć dzien 

ników polskich, jeden rosyjski i pięć ży- 
dowskich i hebrajskich; — jeden litew- 
ski dwutygodnik; — tygodników: pol- 

skich — 4, białoruskich — 2, żyd. i heb- 
rajskich — 3; dwutygodników:: polskich, 

białoruskich i żydowskich po 2, litewski 
— 1, miesięczników: polskich 24 (skąd- 

by się aż tyle było?), białoruskich — 5, 
żyd. i hebr. — 3, litewskich — 2, rosyj- 
skich — 1; wreszcie czasopism, ukazują- 
cych się co dwa miesiące, co kwartał i 
nieperjodycznych było: polskich — 19, 
białoruskich — 4, rosyjskich — ! oraa 
żyd. i hebr. — 3. 

Możnaby urządzić konkurs zawodo- 
wych dziennikarzy i literatów: kto potra- 

statystyki 
ii wymienić chociażby czwartą tylko 

część tych tajemniczych czasopism, zasłu 

guje na złoty medal. Pod względem ilości 

czasopism, Wilno wygląda imponująco, 

pod względem jakości...... 

Nie zanadto korzysta Wilno z bibljo- 

tek, czytuje czasopisma, o których nawet 

zawodowcy nie wiedzą, no i..... słuchają 

radja... 
   

Jak jest z tem radjem, na które musi- 

my wciąż narzekać? W r. 1931 było 6083 
abonentów. Ludności w Wilnie w r. 1931 
było — 193.337. Nawet dziesiąta część 
mieszkańców nie posiada taniutkich radjo 
odbiorników... Čo gorsze, ilość radjoabo 
nentów stale się zmniejsza, choć właśnie 

w r. 1931 przybyło 39 nowych abonen- 

tów. W roku 1926, w roku założenia rad- 

jostacji, było 268 abonentów, w r. 1927 - 

— 1.273, w r. 1928 — 6.644. Od tego 

czasu zaczyna się spadek: w r. 1929 jest 
6.365 abon., w r. 1930 — 6.044, w r. 

1931 — 6.083. 

Jak jest w roku bieżącym?... O tem do 
wiemy się za dwa lata!... Przypuszczać 

jednak można, iż sytuacja nie zmieniła się 

nia lepsze...... 

Iz radjosłuchaczami w Wilnie nie jest 
świetnie, jeżeli nie uwzględniać nigdzie 

nie zarejestrowanych radjopajęczarzy, — 

może więc teatr jest w Wilnie benjamin- 

kiem? 

Teatry wileńskie pracują intensywnie. 
W r. 1930 Pohulanka z Letnim dały 374 
przedstawień, Lutnia — 78, w r. 1931 

Pohulanka i Letni — 405 przedstawień, 

Lutnia — 34. Liczba widzów na Pohulan 

ce i w Letnim w r. 1930 — 143.771, w r. 

1931 — 139.098. W Lutni w r. 1930 — 
123.770, w r. 1931 — 94,208. z 

Ponieważ teatry wiłeńskie wówczas 
znajdowały się pod wspólną dyrekcją, na- 
leży uwzględniać tylko liczby ogólne i 
nad niemi się zastanawiać. Nasuwają się 

ciekawe spostrzeżenia. Oto w r. 1930 we 
wszystkich wileńskich teatrach było 267. 

541 widzów, z nich 24.894 korzystało z 
ulgowych biletów, zaś 4.579 z biletów 

bezpłatnych.! 

W roku 1931 było 233.306 widzów, — 
a więc mniej, niż w roku poprzednim, na- 
tomiast liczba biletów: ulgowych wzrosła 
niepomiernie, bo stanowiła 90.945. Bez- 

płatnych biletów w tym roku wydano —- 
13.694. 

Bezpłatne bilety w tak wielkiej ilości 
dowodzą filantropijnej działalności tea- 

trów, które całe przedstawienie ofiarowy 

wały na rzecz różnych instytucyj, na bez- 

robotnych i t. d. 

Tak czy owak, wilnianie lubią teatr, 
szczególnie, jeżeli możma otrzymać biłet 

ulgowy lub bezpłatny. 

W roku 1931 trzy 'wileńskie teatry 

miały więc ogółem 233.306 widzów. W 

tymże roku jedenaście wileńskich kin, mia 

Tak wygląda wileńskie życie kulturai- 

ne w świetle statystyki!... 

W. Charkiewicz. 
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Rozruchy w Hiszpanii 

  

W następstwie ostatnich wyborów doszło 
w całej Hiszpanji do krwawych rozruchów. Na 
zdjęciu kośció? św. Jana w Los Panetes, w któ- 
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cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmikszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — uł Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

(GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”, 
BORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
HŁECK — Skiep , 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Maieski. 
ŁUNINIEC -— Księgarnia Kol. „Ruch“, 
MOLODECZNO — Ksiegarnis T-wa „Ruch“ 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwióswiego. 

KOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R..SWIĘCIANY -— Księgarnia T-wa „Rach” 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowtia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółóz. Nancz. 

— ©& Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY —- Keięgzrnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

| 

| SŁONIM — 

WOŁOŻYN — 

u. Mickiewicza 16. Księgarnia |. Ryppa 
SMORGONIE — Leia © Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —. 
SZARROWSZCZYZNA, M. Mindei, skiad apte czny, Й 

Lewin — Bwro gazetowe uł 3 Majs 

Liberman, Kiosk 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol „Ruch“. 
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Przeciwko inflacji w St. Zjedneczonych 
DEKLARACJA PROFESORÓW UNIWERSYTETU 

NUWY YORK. PAT. — Opinja pu- 
bliczna stanów Zjednoczonych bardzo 
żywo reaguje na eksperymenty gospodar 
cze prezydenta Roosevelta. 

Ocena jednak jego posunięć gospo- 
darczych i finansowych jest różnolita, a 
czasem nawet biegunowo przeciwna. O- 
statnio 10 proiesorów uniwersytetu w 
Princetówn pod przewodnictwem  proi. 
Kemmerera podpisało deklarację, prote- 
stującą przeciwko ewentualnej  inilacji 

W proteście tym stwierdza się mię- 
dzy innemu, że inilacja byłaby szkodliwa 
dła kraju, że z powodu inilacji ucierpieli- 
by nawet robotnicy, których zarobki wzra 
stałyby o wiele wolniej, niż ceny, dalej 
straciliby posiadacze polis ubezpieczenio 
wycn, zakłady naukowe, instytucje spo- 

W PRINCETOWN. 

ieczne, szpitale posiadające fundusze ulo- 
kowane w ob.gacjach i t.d.; że aczkoł- 
wiek standart złota nie jest idealnym mier 
mie, to jednak stanowi on najlepszy 
system, jaki świat dotąd wynalazł, wre- 
szcie, że rychły powrót do standartu zło- 
tai współpraca z innemi narodami w ce 
lu udoskonalenia tego standartu są wy- 
soce pożądane w interesie przywrócenia 
ogólnego zauiania i trwałej odbudowy 
gospodarczej. A 

Zgoła inną opinię wypowiedział pro- 
iesor słynnego uniwersytetu Columbia dr. 
Seligmann na zebraniu ekonomistów te- 
goż uniwersytetu. Prof. Seligmann oświad 
czył, że powrót do standartu złota na da- 
wnej podstawie byłby dziś katastroia eko 
nomiczną i społeczną. 
  

Fuzja organizacyj polskich w Ameryce 
NOWY YORK PAT. — Sprawa połączenia 

dwóch wielkich organizacyj polskich: Stowa- 
rzyszenia Synów Polski i Zjednoczenia Polskie- 
go Narodowego została nareszcie pomyślnie za- 
iatwiona, 

w Polskim Domu w Nowym Yorku podpi- 

wy odbędzie się w Nowym Yorku w dniu 3 lu- 
tego przyszłego roku. W ten sposób z dwóch 

związków powstaje jedna nowa organizacja pol 

ska we wschodnich stanach, która niezawodnie 

będzie mogła z większą sprawnością j skutecz- 
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„ANGRIFF* © MARSZAŁKU  PIŁSUD- 
SKIM 

BERLIN PAT. — „Angrifi* ogłasza obszer- 
ny artykuł, poświęcony Marszałkowi Piłsud- 
skiemu. -Autor artykułu podkreśla znaczenie 
przewrotu majowego dla ukształtowania się pol 

skiej myśli politycznej. Mówiąc o okresie przed 
majowym, autor zaznacza, że czynniki destruk- 

cyjne były wówczas dość silne, by skrępować 

lub rozbić państwowo-twórcze siły narodu.— 

Konstytucja marcowa była tylko kopją komp- 

leksów, wyrosłych na obcym gruncie, nie ma- 
jących nic wspólnego z narodowo-politycznym 
bytem państwa i charakterem narodu. 

KONIEC LOTU ESKADRY GEN. 
VUILLEMIN 

PARYŻ. rAT. — Eskadra gen. Vuille- 
min, składająca się z 28 samolotów, wyłądo- 
wała dziś szczęśliwie w Algierze, kończąc swą 
40-dniową podróż nad posiadłościami Francji 
w Afryce. Eskadra przeleciała ogółem 20.000 
kilometrów. Raid odbył się naogół bez poważ- 
niejszych strat. 

Jedynie dwa aparaty w czasie drogi do- 

znały drobnych uszkodzeń przy lądowaniu. 
Eskadra dokonała dwukrotnego przelotu nad 
Saharą. . 

BRAT KREUGERA SKAZANY NA CIĘŻ- 
KIE ROBOTY 

STOKHOLM PAT. — Sąd najwyższy ska- 

zał Torstena Kreugera, brata słynnego króła za- 
pałczanego lvara Kreugera na 12 miesięcy cięż- 
kich robót za oszustwa i narażenie na straty 
w. wysokości półtora miljona koron posiadaczy 
obligacyj jednego z przedsiębiorstw Kreugera. 

  

OBRADY KOMISYJ SEJMOWYCH 
r wyborów gromadzkich. Cały szereg rzekomych 

peri y nie gromadzkich faktów nadużyć i niewłaściwości, podnoszo- 
w komisji administracyjnej  >ych w tej prasie, jak również wiele z tych, 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 b.m. które przytoczył pos. Wierczak, nie wytrzy- 

pod przewodnictwem wicemarszałka Polakie- muje po ich skonfrontowaniu z rzeczywisto- 
wicza odbyło się posiedzenie sejmowej komi- ścią najlżejszej krytyki i okazuje się nieraz 

sji administracyjnej, na którem poseł Wier- zwykłemi insynuacjami. Cyfry ustalone pro- 
cząk złożył sprawozdanie o wniosku posłów wizorycznie dla województwa warszawskiego 
Stronnictwa Narodowego i Ludowego w spra wskazują, że w olbrzymiej większości wypad- 
wie wyborów do rad gromadzkich. Referent ków, gdzie wybory się odbywały na podsta- 
specjalnie zajął się wyborami w powiecie To- wie list kompromisowych, na listach tych zna 
maszowskim województwa. luhelskiego i w 41i,się lndzie, sympatyzujący z rozmaitemi 
kilku innych powiatach, oraz przytoczył sze- ki ami politycznemi. — Wiceminister za- 
reg przykładów rzekomych nadużyć wybor- strzega się przeciwko dyskredytowaniu wybo- 
czych. «o wysłuchaniu referatu przystąpio- rów gromadzkich i jak najostrzej piętnuje 
no do dyskusji. zarzuty, imputujące układanie list z samych 

-ierwszy zabrał głos pos. Wrona ze str. Sympatyków obozu prorządowego. 
Ludowego, który omówił wybory w powiecie Na tem przewodniczący wicemarszałek Po 
krasnysławskim. Mówca wyraził ubolewanie lakiewicz odroczył posiedzenie do godziny 15. 
z powodu używania nauczycielstwa do prowa- WARSZAWA PAT. — Na popołudnio- 
dzenia wyborów. Poseł zrócił się do wicemi- wem posiedzeniu sejmowej komisji administra 
nistra ..orsaka z apelem, aby ukrócił nadu- cyjnej w dalszym ciągu odbywała się dysku- 
życi sja, w której przeciwko wnioskowi Klubu Na- 

Z kolei przemawiał wiceminister Korsak, rodowego i шЪ Ludowego wypowiadali się 
który scharakteryzował rozmiary aktów wy- posłowie Świeżawski, Długosz i  Kleszczyń- 
borczych, podkreślając, że wybory odbyły się ski — wszyscy z B.B., za wnioskiem zaś po- 
w zgórą 33.000 gromad i okręgów. Przy wy- słowie Bogusławski ze Str. Lud., Piotrowski 
borach tych działało ponad 100.000 członków z PPS i Dzierżawski ze Str. Nar. Przemawiał 
komisji wyborczej. Wśród tak dużego zespo- również jeszcze raz wiceminister Korsak, zbi- 
łu ludzi, rzecz prosta, mogły się trafić jedno- jając zarzuty opozycji. Po tem przemówieniu 
stki, które niecałkowicie opanowały zadania, w głosowaniu wnioski St. Narodowego i Str. 
wiążące się ze stanowiskiem przewodniczących Ludowego odrzucono. Wobec tego pos. Wier- 
względnie członków komisji. To też w po- czak z Kl. Nar. zrzekł się referatu na pienum. 

W komisji rolniczej 
WARSZAWA. PAT. Sejmowa komisja 

budżetowa obradowała w poniedziałek nad pre 
liminarzem budżetowym Ministerstwa rolni- 
ctwa i reform rolnych i funduszu obrotowe- 
go reformy rolnej na rok 1934 — 35. 

Sprawozdanie wygłosił pos. Stroynowski 
(w wit), poczem pos. Kamiński (BBWR) 
referował budżet funduszu obrotowego refor- 
my rolnej. 

Dłuższą mowę wygłosił p. ministęr rolni- 
ctwa i reform rolnych Nakoniecznikoff-Kla- 
kowski, zwracając m. in. uwagę na fakt, że 
walkę z kryzysem opieraliśmy wyłącznie na 
własnych siłach, a posiadając aparat produk 
cyjny, dostosowany do nowych warunków i 
niezniszczony przesileniem, oraz dzięki zale- 
tom i postawie ludności rolniczej, — można 
mieć pełną nadzieję, że polskie gospodarstwo 
rolne wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Róźąd 
zwrócił szczególną uwagę na ceny zbóż, zwła- 
szcza żyta. Dzięki tej polityce rolnicy nasi о- 
trzymują za zboże w Polsce ceny przewyższa- 
jące ceny światowe średnio o 6 — 10 zł. 

Wywóz zboża ulega coraz ściślejszej re- 
glamentacji. Podstawy traktatowe w nego- 
cjacjach handlowych zostały wzmocnione na 
zasadzie nowej taryfy celnej. Przypuszczać 

można, że wywóz rolniczy dokonywać się bę- 
dzie na niewspółmiernie pewniejszych pod- 
stawach, niż dotąd. 

Po mowie p. ministra rozwinęła się obszer 
szczególnych wypadkach mogły istotnie za- Referat ten przydzielono posłowi „Długoszowi na dyskusja. m į 
chodzić pewne niewłaściwości, które jednak (BB). — Na tem posiedzenie komisji admini- Ministerstwa Roln. i fund. 
są, lub były przedmiotem badań i w razie stracyjnej zakończono. obr. przyjęto w drugiem czytaniu . : 
stwierdzenią tych niewłaściwości, odnośne wy 7755 
bory podlegały unieważnieniu.  Naogół wpły 
nęło na całym obszarze 9 województw około 
3.600 protestów wyborczych. a: 
dotychczas ponad 460, a w 109 wypadkac : 
ыы unieważniły z urzędu wynik wyborów, _ PARYŻ PAT. — W sobotę przed połud. 
naskutek stwierdzonych poważniejszych nie- niem pod przewodnictwem ministra wojny Da- 
właściwości. Powyższę cyfry świadczą o tem, ladier odbyło się posiedzenie Francuskiej Naj. 
że w olbrzymiej większości, bo sięgającej $6 wyższej Rady Wojennej. O przebiegu posiedze- 
proc. ogółu wypadków, wybory nie zostały nia nie wydano żadnego komunikatu, gdyż z na 
przez nikogo zakwestjonowane, : tury rzeczy obrady były poufne. 

Wobec tego niema żadnego uzesadnienia Niemniej „La Liberte“ twierdzi, že dysku- 
wniosek, zgłoszony przez Stronnictwo Naro- Sja na zebraniu dotyczyła efektywów wojsko- 

dowe i Str. Ludowe co do generalnego unie- wych w ciągu najbliższych lat. Dziennik zazna- 
ważnienia wszystkich aktów wyborczych na cza, że roczniki1935—1938 należą do generacji 
całym obszarze, na którym one się odbyły. urodzonej w latach 1914—1918. 
Wniosek ten zmierza do uogólnienia stosunko W tym okresie stan urodzin był bardzo ni- 
wo nielicznych wypadków nadużyć na całym 
terenie działalności wszystkich komisyj. Nie 
jest on niczem innem, jak Kontynuacją tej 
akcji prasowej, którą wszczęła prasa opozy- 
cyjna już w pierwszej chwili po zarządzenia 

LONDYN PAT. — W dniu 18 bm. odbyło 

się publiczne dochodzenie śledcze przeciwka 
komendantowi londyńskiej straży pożarnej kpt. 
Milesowi, oskarżonemu o współudział z baadą 
podpalaczy i pobieranie od nich wynagrodzeń 
za zdradę tajemnic urzędowych. 

Przed sędzią śłedczym zeznawał przywód- 

ca bandy podpalaczy, niejaki Harris, pokątny 
doradca, który stał na czełe specjalnej instytu- 
cji inkasowania odszkodowań za straty, za ja- 
kie odpowiadaly towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Harris jeszcze dawniej skazany został na i4 
lat więzienia i obecnie na zeznania został przy- 
wieziony z więzienia. Harris zeznał, że londyń- 
ska straż ochrony mienia jest cała przekupiona. 
Zeznając, Harris wymienił wypadek, kiedy tran 

sport whisky, uratowany w czasie pożera w 
jednej z destylarni, znalazł się potem w pry- 

rze    
PARYŻ PAT. — Z Hawanny donoszą © 

Posiedzenie francuskiej Rady Obrony Narod. 
ski. W takich warunkach wspomniane eiekty- 
wy będą znacznie niższe od normalnych. Aby 
zaradzić temu brakowi, wysunięto kilka projek- 
tów. 

Wedhug dziennika, duże szanse powodze- 
nia ma projekt dep. Bernier, członka komisji 
wojskowej lzby Dep. — Deputowany Bernier 
zaproponował Gpóźnienie rekrutacji o 4 mie- 

Ssiące. Pozatem uważa, że należy przywrócić 
zawieszone dotychczas dawne prawo, pozwa- 

łające na werbowanie do służby wojskowej 0- 
chotników na okres 3, 4 1 5 lat. 

Sensacyjna afera w Londynie 
KOMENDANT STRAŻY OGNIOWEJ OSKARŻONY 0 UDZIAŁ W BANDZIE 

: PODPALACZY 

watnem mieszkaniu jednego z członków straży. 

Świadek podkreślił, że gdy jako 16-letni chło- 
piec, rozpoczął swą pracę w biurze inkasowa- 
nia odszkodowań za straty przy pożarze, odra- 
za natknął się na łapownictwo straży ochrony 
mienia. Członkowie straży londyńskiej przycho- 
dzili po łapówki do biura Harrisa nawet w mum 
durach. Łapownictwo to i przekupstwo straży 

ma już za sobą 50-letnią tradycję. 
Rewelacyjne te zeznania wzbudziły w Loa- 

dynie zrozumiałą sensację. Porttszenie, jakie ta 
sprawa wywołała, jest zrozumiałe, bowiem nie- 

tylko zachwiane jest zauianie do jednej z naj- 
ważniejszych instytucyj społecznych w Londy- 
nie, ale także niepokój wywołuje fakt, że przy- 
słowiowa uczciwość Anglików narażona jest na 
szwank. 

Krwawe demonstracje w Hawannie 
nika poprzedziła regularna strzelanina pomię- 

zmieniane dowołnie. 

rym ukryli się anarchiści i dookoła którego to- 
czyła się w tych dniach zacięta walka. 

krwawej demonstracji przed lokaiem dziennika dzy atakującymi a personelem redakcyjnym pi- 

„EJ Pais". Kilkutysięczny tłum wdarł się do sma. Wiele osób poniosło śmierć podczas wal- 
gmachu tego dziennika, zdemolował go, a na- ki. Szkody materjalne sięgają kilkuset tysięcy 

stępnie podłożył ogień. Zdobycie gmachu dzien dolarów. 

prowincji o 25 proc „drożej, 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżuń 
dostarczenie n-ru dowodowego 29 gr. 

CROSS NSA 

TELEGRAMY 
GENERAŁ POTIOREK ZMARŁ. 

WIEDEŃ PAT. — W Cełowcu (Klagenfurt) 
zmart wczoraj, przeżywszy lat 81, emerytowa- 

ny feldmarszałek byłej armji austrjackiej Oskar 
Potiorek. — Zmarły znany był z tego, że w r. 
1914, jako szef rządu Bośni i Hercegowiny, 0- 

skarżony był przez koła wiedeńskie o przyczy- 

nienie się wskutek niedbalstwa do udania się 

zamachu na arcyksięcia Franciszka w Seraje- 

wie Na początku wielkiej wojny Potiorek do- 

wodził armją austrjacką, operującą na Bałka- 

nach. Armia Potiorka poniosła tam wiele pora- 

pek. Ostatecznie Potiorek został zdymisjono- 
wany, gdyż wykazał poważne zaburzenia umy- 
słowe. |. 

10 WYROKÓW ŚMIERCI. 

LIPSK PAT. — Trybunał Rzeszy w Lipsku 
zatwierdził w dniu wczorajszym 10 wyroków 
śmierci, wydanych na oskarżonych o napad na 
schronisko hitlerowców w  Dnuesseldoriie. Po- 
nadto trybunał zatwierdził karę 15-letniego wię 

zienia dla pewnego murarza, oskarżonego o u- 
siłowanie zabójstwa. 

PRÓBNA JAZDA POCIĄGU MOTOROWEGO. 

WARSZAWA PAT. — W dniu 18 bm. na 
linji kolejowej Warszawa — Skierniewice oraz 
Warszawa— Grodzisk odbyła się próbna jazda 

włoskiego wagonu silnikowego firmy Fiat. — 

Wagon ten odbywa próbne podróże w' róż- 
nych państwach europejskich. 

W jeździe próbnej wzięli udzjał przedstawi 

ciele Ministerstwa Komunikacji z p. ministrem 
Butkiewiczem na czele, ambasador włoski p. 
Bastanini, wyżsi urzędnicy Ministerstwa Komu- 
'mikacji, inžynierowie-specjalšci oraz  przedsta- 
wiciele firmy Fiat. Próba wypadła pomyślnie. 
Maksymalna szybkość jaką wagon mógł roz- 
winąć, sięgała 147 km. na godzinę. 

ZNOWU WINNI „SPECE*. 
MOSKWA PAT. — Pociągnięto tu ostat- 

nio do odpowiedzialności sądowej wielu dy- 
rektorów fabryk i odpowiedzialnych inżynierów 
w myśl opublikowanego dekretu, każącego wię- 
zieniem od lat 5-ciu wzwyż za. wypuszczanie 
na rynek produktów w niskim gatunku. Nieba- 
wem odbyć się ma proces pracowników fabry. 
ki wyrobów jedwabnych w Moskwie oraz gar- 
barni w Symferopolu. 

SAMOCHÓD WPADŁ DO ROWU. 

GDAŃSK PAT. — Wczoraj na szosie w 
pobliżu miejscowości Straszyn, na terenie . w. 
m. Gdańska, wydarzyła się katastrofa samocho- 
dowa. Samochód w którym jechało trzech sztur 
mowców narodowo - socjalistycznych, wskutek 
śliskiej jezdni po 2-krotnem przewróceniu się 
wpadł do rowu przydrożnego. Wskutek wypad- 
ku jeden z jadących szturmowców zginął na 
miejscu, dwóch zaś jest ciężko rannych. 

SAMOBÓJSTWO URZĘDNIKA KOSULATU 
POLSKIEGO W LIŁLE. 

PARYŻ PAT. — W dniu 18 bm. popełnił 
samobójswto urzędnik konsulatu Rzeczypospo- 
litej w Lille 37-letni Władysław Grechowicz.— 
Zmarły był wysoce cenionym pracownikiem — 
Brał żywy udział w życiu miejscowej emigracji 
polskiej. Zagrożony gruźlicą, od dłuższego cza- 
su cierpiał na neurastenję, która popchnęła go 
do rozpaczliwego kroku. 

  

  

Proces o zniesławienie woj. 
Lamota 

WARSZAWA PAT. — W Sądzie Apela- 
cyjnym w Warszawie został ogłoszory wyrok 
w sprawie Adama Niemojewskiego, o zniesła- 
wienie b. wojewody Wiktora Lamota. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 2ł 
marca br. skazał Niemojewskiego za zniesta- 
wienie w druku na 7 miesięcy aresztu i na ka- 
rę grzywny 2132 zł. 50 gr., uniewinniając go 
wszakże z zarzutów, dotyczących zniesiawienia 
p. Wiktora Lamota w związku ze sprawą te- 
goż, toczącą się między nim a ks. Włodzyń- 
skim. 

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia WCZOJS> 
szego wyrok Sądu Okręgowego w części u- 
niewinniającej Niemojewskiego uchylił, skązu- 
jąc go za wszystkie wymienione w akcie oskar- 
żenia czyny na łączną karę 6 miesięcy aresztu 
i karę pieniężną w wysokości 2132 zł. 50 gr. 
Kara wymierzona Niemojewskiemu podpada 
pod ustawę amnestyjną. Sąd Apelacyjny w krót 
kich motywach ustalił, że wszystkie ogłoszone 
w druku zarzuty Niemojewskiego skierowane 
przeciwko osobie b. wojewody Lamota były z 
gruntu fałszywe. | 

Wyrok w procesie koła 
wolnomyślicieli 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 18 b.m. 
w Sądzie Okręgowym ogłoszony został wyrok 
w sprawie 22 osób, oskarżonych o zorganizo- 
wanie na terenie Rembertowa pod Warszawą 
Koła Wolnomyślicieli, którego zadaniem „było 
werbowanie osób dla akcji o charakterze anty 
państwowym. 

Łącznie z tą sprawą rozpatrywana była 
sprawa o zamach bombowy, dokonany na tram 
waj podczas strajku tramwjowego w Wazsza 
wie w listopadzie 1931 roku. Na mocy wyro- 
ku główni oskarżeni Jan Pajewski, Ryszard 
Siudalski i Edward Jakubiak, zostali skaza- 

ni za działalność wywrotową i udział w na- 
padzie bombowym na tramwaj na karę 6 lat 
więzienia każdy i pozbawienie praw obywa- 
telskich na przeciąg lat 8. 

Pozostali oskarżeni zostali skazani na ka 
rę więzienia od 6 lat do 1 roku i 9 miesię- 
cy. 4 oskarżonych sad uniewinnił. Skazani po- 
zbawieni zostali ponadto praw obywatelskich 
na przeciąg od 5 — 8 lat.



SILVA RERUK 
NIESPEŁNIONE 'VOTUM. 

W półtora wieku naród polski nie może 
się zdobyć na spełnienie votum, złożonego 
prze Sejm Wielki, który ślubował rozpoczęcie 
budowy świątyni Opatrzności w celu upamię*- 
nienia konstytucji 3 Maja. 

Kurjer Poranny (349) pisze o tem: 

Wotywna świątynia Rzeczypospolitej niia- 
ła stać się widomym znakiem, symbolem tej 
wielkiej w dziejach narodu duchowej i poli- 
tycznej przemiany, jakiej dokonano na Sejmie 
Wielkim w dziele majowego przewrotu roku 
1791 — konstytucji Trzeciomajowej. 

Miała być równocześnie reprezentacyjne 

dziełem sztuki architektonicznej, stylu epoki 

tak bujnej, tak ciekawej i tak silnie z naszą 
związanej. Jednakże realizacji uchwały nie da- 
ło się przeprowadzić tak spontanicznie, jak 
uchwały samej. 

„Przejęcie się ogółu sprawą pamiątkowe- 
go kościoła było znacznie słabsze, niż zapał sej 
mowej zgody i niż oczekiwania axtystów, w 
których wyobraźni dzieło to grało żywo jako 
zdarzenie pierwszorzędnej wagi — cytujemy 
słowa prof. Zygmunta 'Batowskiego, świetnego 
znawcy sztuki ośmnastowiecznej, monografis- 

ty sprawy „Świątyni Opatrzności'* z r. 1791 
według streszczenia Sprawozdań Tow. Nauko- 

wego Warszawskiego. Dopiero w pięć miesięcy 
od pamiętnej „deklaracji Stanów zgromadzo- 

nych wnosi na Sejmie posel łęczycki, Jerzma- 
nowski,.o wyznaczenie „suiny na zaczęcie bu- 
dowy Kościoła Opatrzności''. Wyprzedzili go 
czujfością i dobrym przykładem obywatele 
ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszewskiego, 
zarządzając wśród siebie samorzutnie składkę 
na kościół. Generał - major Sol - Dónhoff da- 
roważ dzwon, ulany. w Miedzianej Górze. Hoj- 

_ mością zaś wyróżniło się województwo kijow- 
skie, gdyż ono jedyne — co podkreślono w 
dniu uroczystości założenia pierwszego kainie- 
nia — deklarowało na wniosek sędziego Chojec 

kiego ,dobrowolna przez sześć lat ofiarę na 

"tenże kościół'* (po osiemnaście gr. z dymu) 
Na sesji 15 marca 1792 r., oznaczając o tej da 

ninie, marszałek Sejmu przypomniai przyże- 
czenie wystawienia kościoła i zarządał położe 
nia pierwszego kamienia w rocznicę „ustawy 

rządowey'', czego wynikiem była natychmias- 
towa w tej mierze zapowiedź króla, iż dopełni 

votum '* 

Uroczystości wstępne odbyły się w kościc- 
le Świętokrzyskim w obecności Króła, dostojni 
ków państwowych, posłów sejmowych i wiel- 

„kiej ilości osób. Podczas nobeżeństwa, w cza- 

„się kazania zaszedł dziwny wypadek, jakby 
'zwiastujący okres klęski, która przeszkodzi 
spełnieniu votum : 

Po zakończeniu: ceremonji dopuszczeniem 
deputowanych do ucałowania ręki królewskiej, 

" wysłuchano nabożeństwa, odprawionego przez! 
"biskupa poznańskiego i kazania, które wygło- 
sił proboszcz parafji N. M. Panny, biskup 

cynneński Malinowski. „A ten dzień — mówił 
kaznodzieja — będziecie mieli na pamiątkę i 
będziecie go obchodzić za święto uroczyste w 
rodzajach waszych czcią wierną''. 

Nagle w czasie kazania ściemniało w koś- 
ciele tak, jakby noc zapadła. Burza z wichrem | 

„, i gradem uderzała o mury i okna kościelne. 
Nawałnica jednak minęła prędko, rozległo się 
„Te Deum'' i zagrzmiało sto wystrzałów ar- 

„, matnich z Pragi. r 

: Pradziadowie nasi nie mogli wykonać ślu- 
* bowania, nie mogli wznieść pomnika potęgi i 
* chwały, bo miał to być. : 

Nie kościół, jak inne, okazalszy tylko i 
° ой innych wspanialszy, ale Świątynia narodo- 

wa, Wielkie Mauzoleum chwały i potęgi Rze- 
czypospolitej. . 

Na nas więc spada ohbowiązek wykonania 

„ ślubowania przodków. . 

Tuż miejsce; gdzie ma stanąć świątynia; 
zostało wyznaczone, — już projekt przyjęty: 
Ale ćzy nasze traktowanie tej sprawy nie jest 

5 pomniejszeniem pierwotnej idei? ; # 

W Polsce odrodzonej potwierdzono nową 
uroczystą sejmową uchwałą dpełnienie żłubu 
wystawienia Świątyni Opatrzności. Ale w rię- 

nawet kamienia węgielnego pod Jej būdovyę. 
Sprawę Świątyni Opatrzności potraktowano 
jak sprawę budowy jeszcze jednego kościoła, 
wspanialszego, większego od innych ktory 
zbudować trzeba będzie kiedyś tam, w Czasze 

' nieokreślonym, kiedy starie się może potrzeb- 
ny dla obsłużenia nowej parafji, jaka powstą- 

  

: |; Czy trzeba wciąż powtarzać, iż książka 
- jest najlepszym prezentem świątecznym, gdyż: 

zadowolenie, które ona daje czytelnikowi, jest 

trwałe i twórcze? Dobra książka wzbogaca wy 
obraźnię, rozszerza horyzonty myślowe i 

„ uszlachetnia duszę! 

„Dobra książka** W dobie kryzysu, ре- 
symiżmu i ogólnej nieufności, kwestjonujemy 

- dobroć wszystkich zjawisk i przedmiotów. Na 
| literaturę współczesną narzekamy chętnie i 

„ nie bez racji. Ale to jednak należy stwierdzić, 
że właśnie literatura dla dzieci i młodzieży nie 

uznaje kryzysu i nie daje powodu do narze- 

kań. Książka, przeznaczona dla młodego czytel 

nika, jest wytworna pod względem zewnętrz- 

nym, jest pełna szlachetnej i zajmującej treś- 

"ci, no i jest bardzo tania. 

Wszystko to nieraz nasuwa pytanie, dla- 

czego starsi są mniej szczęśliwi od własnych 

dzieci, bo książki literackie dla dorosłych prze 
ważnie są pisane przez grafomanów, których 

w dziale poezji jest chyba najmniej 90 %. 

_ Książki dla dzieci przykuwają do siebie uwa- 

_gę już nazwiskami autorów. Najwierniejszy 

1 najbardziej oddany przyjaciel młodzieży — 

Kornel Makuszyński, zawsze serdeczna Kazi- 

|, miera Iłłakowiczówna, głęboka nawet w żar- 

tobliwych wierszykach Ewa Szelburg - Zare- 

bina, Jim Poker, mający tyle do powiedzenia, 

Wacław Gąsiorowski, kontynuator idei twór- 

czej Sienkiewieza, i tylu tylu innych... 
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Nie wymióniam pisarzy, calkowicie odda- 

nych pracy dla młodzieży, jak wileńska literat 

| ka Marja Reutt, jak Wacława „Grodzieka a 

Czechowska, H. Zakrzewska, M. Buyno - Arct 

towa, Kazimierz Rosinkiewicz i inni, SĘ ale 

- właśnie pisarze „dla dorosłych'* są może naj- 

ciekawsi, pod tym przynajmniej względem, że 

pozwalają zaobserwować zmianę, jaka w nieh 

  ORCS ок ŽD AP 

tnastolecie odbudowania Paistwa nie požožono | 

UROCZYSTE OTWARCIE 

W .sobotę odbyła się w Warszawie uroczy 
stość otwarcia Muzeum Przemysłu i Techniki. 
Otwarcia wystawy dokonał p. Prezydent R 
czypospolitej w obecności pana premjera Ję- 
drzejewicza, ministrów Zarzyckiego, Butkiewi- 
cza, ks. kardynała Kakowskiego, podsekretarza 

   

  

Peżar gmachu 6 
BERLIN. Dopiero teraz nadeszły z Moskwy 

sensacyjne szczegóły o wielkim pożarze w gma 
chu moskiewskiego, G. P. U. na Łubiance, któ- 

ry miał miejsce 3 bm. 
Pożar wybuchł nad ranem i został uga- 

szorty dopiero około południa, przy czem w ak- 

cji ratunkowej wzięły udział wszystkie oddziały 
woskiewskiej straży ogniowej. 

Cała dzielnica przylegia do gmachu G. P. 
U. była otoczoga gęstym kordonem milicji. Na 
miejsce pożaru przybyło kilkadziesiąt karetek 
pogotowia. Według pogłosek miało zginąć w o- 
gniu wiełu uwięzionych, których pomimo poża- 
ru nie wypuszczono z więzienia GPU w oba- 
wie przed ich ucieczką. Kiłkakrotnie z płonące- 
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FABR. ODDZIAŁ: MICKIEWICZA 4 
  

nię w.nowobudującej się, 
„nej dopisro dzielnicy, ° 
...Dlą nas, którzęńśmy w, chłodne jeszcze 
wczesne n.ajowę ranki, © „w'cie nier.al nieraz 

stawali wzruszeni i skuvicn: w Ogrodzie Bo- 

tanicznym przed rumowtsz «m vegiel | kamie- 

5 raczej zamierzo- 

ni przed tym widowyjm znakieje niespałnionc- 
go ślubowania narodu, dla nas ta spiawa nia 
imnę treść ut:i'iową i więczza O Wieje vna-- 

  

ego tau przypomniec cheem7 nieuwień/ 
czone nies'*y rezultatem dzieje zwnuierzcnej 

w końcu XV£FL wieku budowy świiiyni Opa- 
trzności, dla::yc też p.zypomnieć chzony i 
długie już aam współczsn: dzieje poraz drugi 
już w odbudbwauej Rzeczypospolitej nirdopeł 
nionego votum naroaowego. Lector. 

  

ECI i MŁODZIEŻY 
zachodzi, gdy zaczynają przemawiać do mło- 

dzieży. - 

Makuszyński staje się sobą tylko, gdy 
mówi do dzieci lub do żołnierzy (to też: dzieci 
tylko bardzo duże!), E. Szelburg > Zarėmbina, 
którą tak dręczą zagadnienia społeczne, znaj- 

duje odrazu pogodny uśmiech, gdy widzi przed 
sobą małego czytelnika, i t. d. 

„Na obcowaniu z dziećmi dobrze wycho- 
dzą pisarze, bo się doskonale odświeżają, — 

dobrze też dzieje się i dzieciom, które otrzy- 
miją nieraz pierwszorzędne utwory literackie! 

"A więc jeszcze raz: nie można narzekać 

na literaturę dla dzieci i młodzieży, — jest 

ona dobra, bogata, oryginalna i pełna serdecz- 
nego ciepła. 

Dzieciom nałeży się na choinkę dobra 
książka, — taka książka, któraby zachęciła 
młodego czytelnika do stałego obcowania z 
ulubionym pisarzem, do uważnego przygląda- 
nia się nowościom wydawniczym, do poszuki- 

wania corazto uowych i coraz bogatszych w 

treść dzieł literackich, popularno - naukowych, 
naukowych wreszcje..... 

1. KSIĄŻKI DLA DZIECI 

Co damy? Ano — mamy wybór nawet i 

pośród książek, leżących na biurku recenzen- 
ta. Dzieciom nieco starszym (około 10 lat), 

szczególnie zaś elitopcom, należy się „Siwek 

pana pulkownika““ Marji Rentt (B.K.R.) *). 
Jest to bardzo zajmujice opowiadimie o ko- 
niach, ich roli w życiu człowieka i o legen- 

„dach, których są bohaterawi. Ranny pod Ra- 

dzyminem pułkownik Rogiński, wyjeżdżając 
do Warszawy, zostawił wiernego swego konia 
w majątku Rudowskich pod opieką swoich 

chrzestniaków, Jasia i Marysi. Gdy po pew- 
nym czasie pułkownik przyjechał w odwiedzi- 
ny, dzieci zwróciły się do niego z prośbą, aby 
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stanu w Prezydjum Rady Min. p. Lechnickiego, 
wojew .jaroszewicza, prezydenta miasta Sło- 
mińskiego oraz licznych przedstawicieli świata 
naukowego i przemysłowego stolicy. 

Na zdjęciu Pan Prezydent Rzplitej doko- 
nywa otwarcia Muzeum przez przecięcie wstęgi 

na Łubiance 
go gmachu dochodziły odgłosy lekkich deto- 
nacyj. 

Pożar w gmachu GPU wywarł w Moskwie 
olbrzymie wrażenie, Wybuch pożaru łączą z ak- 
cją sanacyjną, czyli tzw. „czystką* wśród 
iunkcjonarjuszy GPU, wszczętą przez wszech- 
związkowego prokuratora Акиюма, 

W wyniku tej „czystki* kilkunastu funkcjo- 
narjuszy GPU za najrozmaitsze nadużycia i mal 
wersacje zostato aresztowanych. Wediug pier. 
wiastkowego dochodzenia pożar miał być 
wzniecony przez kilku urzędników GPU, którzy 
pozostali w biurach GPU, by spałić dokumen- 
ty, mogące skompromitować ich, względnie ich 
protektorów. 

Cenzura sowiecka kategorycznie zabroniła 
korespondertom zagranicznym nadawanie wia- 
domości o samym fakcie pożaru, wskutek czego 
wiadomość o pożarze w moskiewskiem GPU 
nadeszła do Berlina drogą okrężną i jest żywo 
komentowana w niemieckich kołach politycz- 

nych. 3 

Rada społeczna przy ks. Prymasie Polski 
Ooraz więcej w czasach naszych uwydat- 

niająca się doniosłość problemów społecznych 

nasunęła J.E. ks. kardynałowi Prymasowi 

myśl stworzenia Rady Społecznej, którahy 

miała za zadanie  oświetlać społeczeństwu 
polskiemu te problemy na podstawie encyklik 

pieskich i torować w niem drogę dla prze- 
budowy społecznej, jak ją ujmuje encyklika 

Quadragesimo anno''. Myśl ta znalazła jak 
najżywsze uznanie u Ojca św., który zarówno 

w liście swego kardynała Sekretarza Stanu, z 
dnia 17 maja 1933 r., jak i w osobistych roz- 

mowach z ks. Prymasem odniósł się do niej 

jak najbardziej przychylnie i Sam wykreślił 

ogólny program prac tej przyszłej Rady 5po- 
łecznej, powołując do niej szereg specjalistów 

zarówno duchownych jak i świeckich, z dzie- 
dziny katolickich nank społecznych. 

Do pierwszego składu Rady powołał J.E. 

Ks. Kardynał Prymas dekretem swym z dnia 

30 listopada r.b. ks. rektora Szymańskiego z 
Lublina, p. prof. dr. Caro ze ILiwowa, ks. prof. 

dr. Mytkowicza z Krakowa, ks. prof. dr. Wój- 

cickiego z Wilna, p. prof. Górskiego z Lu- 

błina, ks. prof. dr. Piwowarczyka z Krakowa, 

ks. dyr. Kozłowskiego z Poznania. Pozatem 
jest członkiem czynnym Rady J.E. ks. biskupa 

Kubina z Częstochowy. Prezesem Rady jest 

ks. rektor Szymański, sekretarzem ks. dyr. 
Kozłowski. Przewidziane jest uzupełnienie Ra 

dy o dalszych członków. 
W myśl specjalnych życzeń Ojca św. zaj- 

muje się Rada Społeczna przedewszystkiem 
przygotowaniem i wydaniem publikacyj z 
dziedziny katolickich nauk społecznych, za- 

równo o charakterze naukowym, jak i popu- 

larnym. Przewiduje się ogłoszenie konkursu 
w przyszłym roku na najlepsze prace z tego 

zakresu wiedzy. (KAP) 

  

Faszyzacja Litwy 
PRZEKSZTAŁCENIE PARTJI TAUTININKÓW NA WSZECHLITEWSKĄ ORGA- 

NIZACJĘ 
Dnia 15 grudnia w Kownie rozpoczął się 

doroczny zjazd związku tautiników. W zjeździe 
wzięło udział około 700. dełegatów i gości. Zjazd 
trwał cały dzień. Zainaugurował zjazd premier 
Tubelis, który oświadczył, że najważniejszem 

zadaniem zjazdu jest przyjęcie nowego zmie- 
nionego statutu związku tautininków w celu 

rozszerzenia i pogłębienia zadań związku we 
wszystkich dziedzinach życia wewnętrznego i 

zewnętrznego Republiki Litewskiej. 
Po wybraniu prezydjum przybył na zjazd 

prezydent republiki Smetona. Wygłósił on wieł- 
kie przemówienie programowe. Następnie zjazd 

przyjąt projekt zmiany statutu związku tauti- 
ninków. Zmiany statutu polegają na tem, że 
związek tautininków traci odtąd cechy partji po 
fitycznej, a przekształca się we wszechiitew:ską 

organizację narodową. W skład tej organizacji 

wejść mają wszystkie istniejące już oddziaty i 
organizacje tautininków, jak związek miodzie- 
ży, związek nauczycieli, związek strzełców itd. 
Prezes i generalny sekretarz związku mianowa- 
ni zostają przez wodza tautininków. Prezesowie 

oddziałów prowincjonalnych również będą 0d- 

tąd mianowani. 

Na zakończenie zjazdu premjer Tubelis wy 
giosit obszerne sprawozdanie z gospodarczej 
sytuacji Litwy. 

Charakterystyczaym jest szczegół, że z 303 
przedstawicieli tautininków, którzy jednomyśi- 

nie głosowali za zmianą statutu partji, przeciw- 

ko zmianie głosował jedynie były redaktor na- 

czelny „Liet. Aidasa“ Gustainis. Ošwiadezyi on 
następnie, że występuje z partji tautininków, 

pozostając nadal narodowcem ideowym. 
— 

Ofiary mordu rabunk 
RZESZÓW. PAT. We wsi Świlczy pod 

Rzeszowem rozegrała się w poniedziałek stra- 
szna tragedja. Rano mieszkańcy wsi zostali 
obudzeni łuną pożaru. Spalił się dom miesz- 
kańca Swilczy — niejakiego Gniewka. 

Po wyłamaniu drzwi płonącego domu, któ 
re były zamknięte z zewnątrz, zauważono w 
Izbie okrwawione ciała żony Qniewka, leżą- 
cej z rozbitą czaszką, oraz dwu córek 8-letniej 
i 3-letniej. Samego Jana Gniewka po dłu- 

ILUMINACJA W RZYMIE 
Po kanonizacji Bernadetty  Soubirous, 

Rzym znowu był widownią wspaniałych uro- 
czystości, odprawianych na cześć Najświętszej 
Panny z Gwadelupy, patronki Ameryki łaciń- 
Skaej. 

By zanaczyć jaknajwyraźniej swe współ- 
czucie nieszczęśliwym katolikom Meksyku, Oj- 

ciec św. uczestniczył w uroczystem nabożeń- 
stwie, odprawionem przez biskupa Guadila- 
jary, Monsignora Oroscho Jimeneza. 

Bajeczna iluminacja bazyliki św. Piotra, 
odkładana przez dni cztery z powodu fatalnej 
pogody, miała miejsce 12 grudnia. W czasie 

deszczu Watykan zabrania iluminowania ko- 
ścioła, gdyż ściany jego stają się tak oślizgłe 
iż zagrażają bezpieczeństwu robotników, urzą 
dzających instalację, których było obecnie 
890 i którzy noszą nazwę „Sampietrini'*. 

©О godzinie 5 po poł. błysnęły pierwsze 
światła. Tysiąc pięćset olbrzymich lampionów 
rozbłysło na wszystkich rogach bazyliki i 
gzymśach Kolumnady Berniniego. Z nadej- 
ściem ciemności wszystkie linje wspaniałego 
gmachu zarysowały się wyraziście. Z uderze- 
miem godziny szóstej zajaśniały girlandy о- 

  

Rekordowy skok 
„NOWY YORK PAT. — W: krytej hali zł- 

mowej, wobec 16.000 widzów odbyły się zawo- 

dy lelckoatletyczne, na których skoczek Brown 

uzyskał w skoku o tyczce nadzwyczajny wynik 

4 metry 31 cm. Drugi skolei, dotychczas nie- 

znany zawodnik Tompson osiągnął 4 metry 29 

cm. Trzej następni skoczkowie mieli wynik po- 

wyżej 4 metry 11 cm. 

opówiedział im, skąd się wzięły konie, jakie 

były dawniej, jak żyty i w jaki sposób ezło- 
wiek je ujarzmił. 3 ( 

Co opowiedział im pułkownik, który nie- 
tylko miał bogate przeżycia wojenne, ale do- 
skonale znał dzieje konia i iegendy, związa- 
ne z koniem, — o tem niech się dowiedzą mło 

dzi czytelnicy. 
Dzieciom młodszym, rozmiłowanym w 

nieszmowitych przygodach, można śmiało dać 
„Cudowne wakacje Janka — szewczyka'* Se- 
weryna Romina (G. i W.) ze wspaniałemi 
ilustracjami E. Kanarka. й 

Janek-szewczyk został wystauy przez о)- 

ca na wakacje do skąpca-wuja, którego chło- 
pak nie znał wcale. Dzielny szewczyk wy- 

brał się w podróż, ale w drodze, zmęcźony, za- 
snął i we śnie odbył podróż o wiele ciekaw. 
szą, bo pełną tak niezwykłych przygód, że te- 
go dokładnie powtórzyć nie sposób. Dość za- 
znaczyć, że był w państwie kotów, pływał na 
oceanie, mając wieloryba za okręt, latał na 
latawcu, — słowem miał przygód tak wiele, 
że później z nieufnością spoglądał na praw- 
dziwego wuja, który był tak niepodobny do 
tego, którego poznał w swej dziwnej podróży. 

„Przygody Basi i Krzysia'* Wacławy 
Grodzickiej-Czechowskiej (Arct) wierszem i 

prozą zazmajamiają czytelnika z tem, co wi- 

działy i przeżyły dzieci, które były i we 

wroniem gnieździe, i w mysiej norce, i kwiat 

paproci znalazły... 

Ewa Szelburg-Zarembina dała dzieciou na 
gwiazdkę dwie książki: „Nasi braciszkowie'* 
i „Podróż po mieście'* (G.i W.) W pierw- 
szej opowiada autorka, jak żyją chłopcy róż- 
nych naródów na całym świecie: - Eskimosi, 
Chińczycy, Murzyni... Cićkiw tego był boha- 

ter opowiadania, harcerz Janek, który po in- 

formacje udał się do Gdyni („Chcąc świat po 

znać, dobrze czyni, kto wędruje wprost do 

Gdyni'*) i tam dowiedział się wiele giekawe- 
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gniste i otoczyły bazylikę trzema świetliste- 
mi koronami. Wielka iluminacja polega na 

rózpalaniu spocjalnych piecyków, napełnio- 

ńych drzewkami i pakuławmi. 

Jeden z „sampietrinich'* zdobył swą sza- 

leńczą odwagą ogólny poklask tłumu, rozpa- 
iając ogień na krzyżu na samym szczycie ko- 
puły. Cała bazylika była otoczona jakby lśnią 
cą atmosferą blasku, niezapomnianą dla oczn, 
co raz ujrzały to bajóczne widowisko. LL. 

OWEgO CZy szału ojca 
gich poszukiwaniach znaleziono w sieni obok 
obory. «arówno trupy dzieci, jak żony Gniew 
ka miały na głowie ślady licznych uderzeń 
siekierą. 

ма miejsce tragicznego zajścia przybył 

naczelnik wydziału śledczego z Rzeszowa oraz 
komisja sądowo-lekarska. Pierwsze wyniki 
śledztwa, oraz sekcja zwłok nie zdołały usta- 
s ostatecznej przyczyny zagadkowej trage- 

ja, 

i Według zebranych dotychczas informa- 

cyj, popełnione zostało morderstwo rabunko- 
we, gdyż Gniewek miał podjąć w ostatnich 
dniach spadek w wysokości 200 dołarów. Żad- 
nych pieniędzy w domu nie znaleziono. Nie. 

wyłączone jest też, że w przystępie jakiejś 
nagłej depresji Gniewek pozabijał żonę i 

dzieci, a sam popełnił samobójstwo, podpala- 

385 się naftą. 
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IESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ. — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

  

Wstrząsająca katastrofa pod Pozn    

Powietrzne olbrzymy 
W związku z ostatnim przełotem atlantyc- 

kim Lindbergha z małżonką, dzienniki angiel- 
skie i amerykańskie unoszą dyskretnie zasłony 
nad tajemniczemi przygotowaniami stałej nad- 
oceanicznej komunikacji lotniczej. 

W jednej z fabryk w Miami (Kalifornja) 
zbliżą się ku końcowi budowa sześciu olbrzy- 

mich samolotów, prowadzona w skrytości od 
dwóch łat przez najlepszych inżynierów Ате- 
ryki dła panamerykańskiego towarzystwa komu 
nikacji powietrznej, które projektuje stworzenie 
wszechświatowej obsługi lotniczej. 

Do budowy aparatów użyto specjalnego 
Ek © składzie trzymanym w głębokiej ta- 
jemnicy, a wytrzymałości 6 30 i 
od duraluminium. Wysokość a wół 
23 metry, waga przy pełnem obciążeniu 17 ty- 
sięcy kilogramów. Zaopatrzone w motory o Sile 

czterech tysięcy koni, samoloty te mają rozwi- 
jać przeciętną szybkość 185 km. na godzinę. 
Obliczone są na 50 pasażerów, a konstrukcja 
ich pozwala im na wodowanie na morzu nawet 
podczas największej niepogody, jak również na 

start 4 morza w powietrze. 
jektowane są loty przez oba ocearry, 

zarówno Atlantycki jak Spokojny. Lindbergh 
z żoną wypróbowali już szlaki powietrzne na 
półkuli północnej. W ten sposób 150 miljonów 
ludzi będzie związanych nowemi więzami, zaś 
handeł zagraniczny Ameryki będzie miał wielce 

ułatwione wanuaki, Nad przygotowaniem obsiu- 
£gi powietrznej pracują pilnie w Waszyngtonie 
ministerstwa: spraw zagranicznych, handlu. 
wojny i marynarki. AWR 

  

Portret malowany krwią 
? Cesarz Jeponji przyjął ostatnio na specjal. 

nej audjencji skromnego, nieznanego obywątełą 
swego kraju, Obywatel ten jednak dał dowód 
oryginalnego przywiązania do swego władcy. 
Wymalował mianowicie portret Mikada naturzi- 
nej wielkości, jako farb używając własnej krwi, 
a teraz przyniósł mu go w podarunku. 

Twórca portretu oświadczył, że dzieło swe 
tworzył przez przeszło 12 lat. W ciągu tych 

długich lat dwunastu, dzień w dzień upuszczał 
sobie nieco krwi i dawał nowe pociągnięcie pew 
dzlem. Raz tylko zmuszony był przerwać swą 
nieludzką pracę na przeciąg kilku tygodni, by 
udać się do szpitala, tak był wycieńczony swą 
„metodą“. Odpoczawszy nieco, wytrwały arty- 
sta doprowadził swe dzieło do końca. L. 

Zbi6r drogocennešci 
Dom licytacyjny Christie w Londynie о- 

głosił licytację na wielki zbiór klejnotów, wśród 
których znajdują się okazy o historycznem zna- 
czeniu. Jednym z najwspanialszych eksponatów 
jest naszyjnik z 57 brylantów czystej wody, na- 
leżący ongiś do cesarzowej Elżbiety austrjac- 
kiej, Kto dostarczył owego naszyjnika — nie- wiadomo, gdyż przy licytacjach na 
podaje nigdy nazwiska właścicieła. 

Innym historycznym okazem jest nasz 
z 41 brylantów, podarowany e czasu ma 
cesarzową Józelinę córce swej Hortensji. Pięk- 
= e naramiennik wysadzany wiełkiemi bry- 
autami nałeżał ongiś do księżnej Au. A- 
malji Leuchtenberskiej, Getto | MIR Fo, : 
harnais, wicekrėla ltalji, Inny naramiennik bry- 
łantowy z wielkim szafirem, ofiarował swego 
czasu car Aleksander Il córce swej Ołdze, kró- 
lowej Wiirtemberskiej. Cudowny naszyjnik z 
ametystów zdobił kiedyś szyję księżnej Wołkoń 
skiej, również jej własnością była bajeczna tja. 
ra brylantowa na głowę. Zdobi ja olbrzymi 
szmaragd griszkowego kształtu. | с 

  

Šamolotem na bal 
16 grudnia odbył się w poselstwie brytyj- 

skiem w Paryżu wielki bal. Gia ik 
cel szpitali angielskich w Paryżu. Mrs. Hol- 
man, córka ambasadora angielskiego we Fran 
cji, Lorda Tyrella jako główna organizatorka 
balu, postanowiła ściągnać dnia tego do Pary- 
ża jaknajwiększą ilość bogatych współziom- 
ków. Ponieważ a z nich bardzo jest 
ograniczony, pomyś o nad i - łatwieniach w podróży. Rz ы 

Goście zostali mianowicie zaopatrzeni w 
bilet na podróż samolotem linji Imperial Air 
ways z Londynu do Paryża i z powrotem 
prócz tego w kartę na Śniadanie i na postój 
w jednym z hoteli paryskich, kartę wstępu 
na bal i kartę kolacyjną. Wszystkie te przy- 

Miejsce strasznej katastrofy kolejowej, któ W katastrofie tej zginęło jak wiadomo 7 osób, jemności «osztowały tylko 10 funtów szterl. 
ra wydarzyła się w piątek rano w Poznaniu. 

go, a przedewszystkiem, — „że uajsiłniej - 
dzi brata praca dla całego świata'' !.. 

W drugiej książce odbywa autorka razem 
z młodym czytelnikiem podróż tramwajem po 

"Warszawie, zatrzymując się w różnych miej- 
sench, przyglądając się ludziom na ulicy, wstę 
pująe wreszcie do rozmaitych instytucyj, ta- 

bryki, szkoły i t.d. Wierszyk zgrabny, opo- 
wiadanie żywe, pewne zastrzeżenia budzą tyl- 
ko ilustracje (A. Wajwoda, J. Hladkowej i 
E. Manteuffela), naśladujące dziecięcy pry- 
mitywizm. Czy takie rysunki będą się podo- 
bały dzieciom, trudno osądzić, — człowiek 
dorosły niezawsze może zrozumieć, co te ry- 
sunki wyobrażają. Gdyby i autorka chcia- 
ła zachować podobny „styl* w tekście, mu 

siałaby gryzmolić w sposób przeraż za 

  

   У 
Czy nie żałować błędów ortograficznych !... 

te jest potrzebne?.. Książeczki są wydane 

bardzo ładnie, 
Kazimiera Iłłakowiczówna złożyła dzie- 

ciom w darze „Wesołe wierszyki** (G.i W.), 
ilustrowane przez Wandę Wóycicką. Życie 
kochającej się rodziny, święta doroczne, — 

Oto główne motywy wierszyków, nietyle we 

sołych, ile serdecznych i bardzo pogodnych. 

Wierszyki o motywach religijnych („Matka 

Boska QGromniczna'', „Pieśń Wielkanocna'*) 

są doskonałe pod względem prostoty i siły 
uczucia. Nie można tego powiedzieć o dość 
dziwnem w swej koncepcji wierszyku „Na 

święty Józef'', który ze względu na swoją 
treść zasługuje na przytoczenie w całości: 

Święty Józef i Pan Marszałek 
mają imieniny. 

Ubraliśmy ich portrety 
zieloną choiną. 

Na pagórach leżą chmury, 
na równinie — woda. 

Pan Marszałek nosi wąsy, 

Święty Józef — brodę. 

kilkadziesiąt zaś odniosło rany i kontuzje. 

Po równinie rzeka płynie, 
a na rzece żagle. 

Święty Józef trzyma lilję, 
Pan Marszałek szablę! 

Zatarcie wszelkich granie pomiędzy kul 
tem bohaterów narodowych, a kultem świę- 
tych Pańskich nie jest pomysłem szczęśliwym, 
tembardziej, że święty Józet, który nawet na 

swoje „imieniny'* nie chce pójść do fryzjera, 
wyglada na „portrecie'* bez porównania mniej 
sympatycznie, niż zawsze pełen czara Pan 
Marszałek. Więc pocóż ośmieszać niedołężne- 
go starnszka z brodą i liliją?... 

I. PODRÓŻE 

Małe bąki odbywają niezwykłe podróże 
tylko we Śnie, — młodzież może dzielnie się 
przygotowywać do podróży prawdziwych. ba, 
— nietylko się przygotowywać, ale i odbywać 
podróże, pełne przygód, jak w bajee. Kto 
chce, wzorem ojeów, doznać wzruszeń, zdo- 

bywając dla kultury europejskiej dzikie ste- 

py amerykańskie, ten niezawodnie z zapałem 
przeczyta „Prawo pustyni** Zane Grey'a 

(Aret). Autor powieści „Karawany walezące'* 
i „Człowiek lasu'* jest dobrze znany mło- 
dym polskim czytelnikom, — nie wymaga 
więc specjalnej prezentacji. Nowa książka 
o niemal pierwotnem życiu pierwszych osad- 
ników amerykańskich, seeny z życia Tndjan, 
wspaniałe opisy przyrody, — wszystko to 
przykuwa uwagę czytelnika. 

Młody czytelnik, szukający książki po- 

dróżniczej, któraby była jednocześnie niemal 
przewodnikiem, znajdzie takie książki! Gdzie 

szukać przygód turystycznych w Polsce? Ano 
— w górach, lub na morzu!... 

Młodzi taterniey lub kandydaci na tater- 
ników dostaną dwie doprawdy niezwykłe 

książki, łączące wątek powieściowy z dokład- 

nym opisem terenu, a w ilustracjach rysunki 

obok fotografi. 
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J. M. Rytard i H. Roj-Rytardowa w 
książee p.t. „Koleba na Hliniku' (G. i W.) 
opowiadają o przygodach czterech uczniów 
wyższych klas gimnazjum warszawskiego, któ- 

rzy odbyli wycieczkę górską i doznali nieby- 
le jakich przygód. Jadwiga  Rogulska-Cybul- 
ska w powieści „Tajemnica Tatr'* (Ks. $. 

W.) opisała również niezmiernie ciekawe przy 
gody chłopca, który zgubił drogę w Tatrach 
i doznał wielu wrażeń. Autorka — znana i 
zasłużona taterniezka, tak żywo i z takiem 
uczuciem opisuje potęgę i czar naszych gór, 
że nie można nie przyznać racji prof. W. (ioe- 
tlowi, który w przedmowie zaznacza, iż — 
„młode pokolenie polskie, biorąc tę książkę do 

ręki, zyska w niej dobre i piękne wprowa- 
dzenie we wspaniały świat gór**.. 

Nasi młodzi marynarze niewątpliwie bar- 
dzo się zainteresują książką Gen. Marjusza 
Zaruskiego „Na skrzydłach jachtów'* (Atlas), 
w której autor dokładnie a żywo i barwnie 
opisuje swe morskie podróże jachtowe. Na 

jachcie „Witeź'* odbył generał cztery podró- 
że, na jachcie „Junak'* —' jedną, — wszyst- 
kie w okresie 1925 — 1931 r. Bardziej zaa- 

wansowani w sporcie żaglowym czytelnicy 
zwrócą uwagę na broszurkę tegoż autora p.t. 

„Zasadnicze komendy i rozkazy przy mane- 
wrach na statkach żaglowych, uzgodnione z 
komendami marynarki  wojennej'* (Ks. 
Wojsk). : 

A więc w góry ałbo na morze!... 

W.  Oharkiewicz 

  

*) Skróty na oznaczenie tirm wydawni 

czych: B.K.R. -- Bibljoteka Książek Różo- 
wych, — G. i W. Gebethner i Wolf, —- 
Ks. Ś. W. — Księgarnia Św. Wojciecha, — 

Atlas — Książniea Atlas, Arect — M. Arot, 

DKP. — Dom Książki Polskiej, Ks. Wojsk. 

— Księgarnia Wojskowa, W.LN.W. — Woi- 

skowy Instytut Naukowo-Wydawniezy. 

  

  



Wybory do rad gmin- 
nych w woj. wileńskiem 

W związku z zakończeniem wyborów а- 

zupełniających do Rad Gromadzkich, oraz wy 
borów sołtysów i podsołtysów w dniu 15 b.m. 
na terenie powiatu wileńsko-trockiego i osz- 

miańslciego rozpoczęły się wybory do rad gmin 
nych. 

Z terenu powiatu wileńsko-trockiego na- 
deszły konkretne dane o przebiegu i wyni- 
kach wyborów do rad gminnych w Oranach, 

Gierwiatach i Mickunach. 
W Oranach na 20 radnych wszystkie man 

daty przypadły. liście zgłoszonej z ramienia 

BBWR. Zgłoszona również była druga lista o 
zabarwieniu politycznem przez jednego z 
działaczy litewskich. Lista ta nie posiadała 
wymaganej ustawowo iłości kandydatów na 

radnych i podpisów zgłaszających. Mimo za- 
rządzonej przerwy przez przewodniczącego w 

celu dania możności psłnomocnikowi listy nzu- 
pełnienia podpisów, zgłaszający listę nie mógł 

zadość uczynić tym formalnościom, bowiem 
nie znalazł wśród wyborców dostatecznej ilo- 

ści zwolenników. Lista jego podpisana dwo- 

ma nazwiskami została, rzecz naturalna, unie- 

wazniona. Zaznaczyć należy, iż z pośród 20 

wybranych radnych z listy BB 8 mandatów 

przypadło przedstawiciełom lūdnošci litew- 

skiej, Wynik wyborów spotkał się z ogólnem 

zaaowoleniem i uznaniem wyborców i ludno 

ści. 
W Gierwiatach zgłoszono 4 listy. Ofi- 

cjalna Hista BBWR otrzymała 10 mandatów. 

Również tyle przypadło na 3 pozostałe listy, 

zgłoszone indywidualnie, i nie z pobudek po- 

litycznych. Kandydaci z tych list rekrutują 

się z pośród elementów współpracujących z 

BBWR na odcinku gospodarczym i samorzą- 

dowym. Н 
W  Mickunach wszystkie mandaty w ilo- 

ści 20 przypadły BBWR. Zgłoszona dr li- 

sta indywidualnie była nieformalna i z tego 

względu komisja wyborcza musiała ją unie- 

ważnić. AA 
Podając narazie powyższe wyniki, wypa- 

dnie podkreślić, iż w wyżej wymienionych 

gminach frekwencja wyborców dochodziła do 

160 proc. Inteligencji wiejskiej przypadło od 

25 do 40 proc. mandatów, zależnie od warun- 

ków lokalnych. 

Z Akademickiego Koła 
Macierzy 

W dniu 10 grudnia r. b. odbyło się Zwy- 

czajne Walne Zebranie Członków Akademic- 

kiego Koła  Połskiej Macierzy Szkołnej w 

Wilnie, na którem .wybrano nowe Władze Ko- 

ta w składzie następującym: я 

Zarząd — prezes — kol. Mirosław  Bań- 

Jkowski, wiceprezes — Adolf Richter, sekre- 

tarz Zofja Marjachinówna, skarbnik Regina Cie- 
chanowska, kierownik sekcji propagandowej—- 

Przemysław Papuziński, prelekcyjnej — Sta- 

tmisław Braun, bibljotecznej Leopold: Ciszkie- 

wicz, kursów wieczorowych — Daniel Stem- 

pień. Ruchomego Uniw. Ludowego — Richter 

Adolf. Komisja rewizyjna: Witold Gloksin, W1- 
told Odrowąż - Mieszkowski Władysław Gie- 
drojć - Juraha. 

— Z oświatą na wieś. W pogodną ałe nie- 

bywale mroźną noc z 13-go na 14-ро grudnia 
cicho bez rozgłosu, żegnani przez najbliższych 

przyjaciół wyjechali z dworca wileńskiego — 
dwaj studenci U. S. B. — członkowie Akade- 
mitkiego Koła Macierzy — Richter Adolf i Bra- 
un Stanisław z odczytami na wieś kresową. 
Studenci ci wygłaszać będą odczyty w Drui 

i okolicznych gminach pow.  Brasławskiego, 

   

    

w postaci t. zw. Ruchomego Uniwersytetu 
Ludowego, którego zadaniem jest wzbudzić 
zainteresowanie i przedstawić w najbardziej 
syntetyczny sposób główne zagadnienia  ży- 
cia współczesnego i minionego. 

"Z podziwem należy przyjąć tego rodzaju 
akcję. Może ci cisi społecznicy swoją wy- 

trwałością przełamią. inercję społeczną bier- 
niej naogół masy akademickiej ?.... 

- Poranek Szkoły Po- 
wszechnej Nr. 20 

„Parę dni temu mieliśmy możność spędzić 
kiika przemiłych godzin w Małej Sali Miej 
skiej na Poranku, urządzonym przez Komi- 
tet. Rodzicielski Szkoły Powszechnej Nr. 20. 

Na szezególną uwagę zasłużył kulturalny, 
o wysokim poziomie charakter tej imprezy 
„dochodowej**, której dochód został przezna- 
стопу na urządzenie choinki dla biednych 
dzieci szkoły Nr. 20. Do stworzenia atmosfe- 
ry serdecznego porozumienia z dziećmi, umo- 
źliwiającego szczere głębokie przeżycie este- 

tyczne, przyczynił się zarówno wysoki poziom 
produkcyj wokalno-muzycznych, jak i dobór 
wybitnych sił artystycznych. 

Pan kapitan Reszke, który sam ofiarnie 
dyrygował orkiestrą 6 pułku Piechoty Leg., 

zaofiarowaną przez p. pułkownika  Biestka, 
niezrównaną pogawędką z dziećmi potrafił 
zbliżyć ich odczuciu trudne i piękne utwory 
najlepszych muzyków. 
й Ciocia, Hala, biorąca chętnie udział w tej 
"nprezie, mimo przepracowania i zmęczenia, 
recytację ślicznych bajeczek  okrasiła miłą 
rozmówką z młodziutkimi słuchaczami, a po- 
zatera miezwykle udane produkcje chóru szkol 
nego pod kierunkiem p. Moczulskiej, nauezy- 
cielki Szkoły Powszochnoj. Nr. 20, jak i tań- 
ce uczenie tejże szkoły, pełne wdzięku i har- 
monji i dystynkeji zachwyciły zarówno młod 

- szą, jak i starszą publiczność, a wysiłki p. 
Ehrenberga W kieranku dobrego odrecytowa- 
nia utworów Ujejskiego, Konopniekiej i Hła- 
kowiezówny zostały należycie ocenione. 

Należy tylko życzyć wileńskiej publicz 
ności aby częściej miała możność podobnie 
kulturalnej rozrywki. Wo. 

OP 
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Wschód słeńca g, 7,40 

Zschóń słeńca g. 2,50 

  

Temperatura najmższa — 14., 

Wiat południowo-zachodni. 
barom.: wzrost 

; pochmurno. 

PROGNOZA. 

Chmurno į mglisto. Temperatura bez więk- 

szych zmian, Słabe wiatry miejscowe, 

"ŽALOBNA 
„ Ks. dr. Zygmun- 

    

  

    
KOŚCIELNA 

— Ks Metropolita wyjechał do Woikowy- 

  

ska, j. E. Ks. Metropolita jałbrzykowski wyje 

chał wczoraj w sprawach archidjecezjalnych 

do Wołkowyska 
URZEDOWA 

— Opłaty notarjalne. Ustalona została ш- 

rzędowa taksa dla notarjuszów, prowadzących 

licytacje nieruchomości na rzecz towarzystw 

lub banków. Za przeprowadzenie licytacji otrzy 

muje notarjusz od instytucji od sumy nabycia 

do tysiąca .zł. — 8 zł., od dalszych każdych 

napoczętych tysięcy zł. — 3 zł. 
Przy cenie nabycia ponad 5 tysięcy zł. do 

10 tysięcy zł. — za pierwsze 5 tysięcy — 2а 
Przy cenie nabycia ponad 10 tysięcy do 

100 tysięcy: za pierwsze 10 tys. — 30 zł., od 
dalszych napoczętych tysięcy zł. — 1 zł. 

Przy cenie nabycia ponad 100 tysięcy zł.: 
za pierwsze 100 tysięcy — 120 zł., od nadwyż- 

ki za każde 10 tys. zł. — 5 zł ; 
Opłata stempiowa. Z dniem 1 stycznia 

zostanie obniżona stopa stemplowa od obrotu 

papierami wartościowemi z 0,2 procent na 0,1 
procent. х 

— Zezwolenia na prawo noszenia Ddroni— 
Przypominamy, że podania o przedłużenie waż- 
ności na rok przyszły zezwoleń na broń składać 
należy w Starostwie Grcdzkiem (okienko Nr. 

1) w terminie do dnia 1 stycznia 1934 r. 
—. Urzędy i komunikacja w dniu wigilij- 

nym. W sobotę urzędy państwowe i samorzą- 

dowe czynne będą do godziny 12 w południe. 
Komunikacja autobusowa w mieście trwać bę- 
dzie jeszcze godzinę po zamknięciu sklepów, 
tj. do godziny 7 7 wieczór. 

<= Handel w tygodniu przedświątecznym. 
Ze Starostwa Grodzkiego dowiadujemy się, że 
w roku bieżącym Ministerstwo Spraw Wewnę- 
trznych zarządziło, iż w dniu 23 bm. w sobotę 
jako w dzień wigilijny, sklepy mogą być o- 
twarte jedynie do godziny 18-tej. W niedzielę 
24 bm. dozwolone jest otwarcie sklepów 5ро- 
żywczych od 7—10 rano. Natomiast w okresie 
między 18 a 22 bm. włącznie, godziny handlu 
trwać mogą do 21-szej. 

г MIEJSKA. 
— Dowody samochodowe. Z dniem 1-go 

stycznia tracą ważność dowody samochodowe, 
wydane niektórym autowozom prywatnym i za 
robkowym. Posiadacze tych dowodów winni je 
przedłużyć ną rok 1934 jeszcze w tym tygodniu 

— Wyrąb jodełek. _ Magistrat wzmocnił 
nadzór w lasach miejskich, w celu niedopusz- 
mia do wycinania jodełek, co zwykle miało 
miejsce przed Świętami. 

— Małżeństwa i urodziny. W listopadzie 
zawarto w Wilnie 165 małżeństw, w tem chrze- 
ścijańskich 115. Urodziło się dzieci żywych 183, 
w tem chrześcijańskich 129. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora kolei. Wczoraj wie- 

czorem wyjechał do Warszawy dyrektor kolei 
w Wilnie inż. Falkowski. Zastępstwo objął wice 
dyrektor inż. Mazurowski. Dyrektor Falkowski 
powróci w sobotę. 

— Koszta przewozu kolejowego do Gdyni 
i Gdańska, Poważna ilość kupców i przemys- 
łowców polskich nie jest dostatecznie poinfor- 
mowana o zrównaniu Gdyni i Gdańska pod 
względem taryf kolejowych i pozostaje w błęd- 
nem mniemaniu, jakoby opłaty za przewóz ko- 
leją do Gdyni były droższe, niż do Gdańska, 
który jest bliżej położony. 

Wobec powyższego Izba podaje do pow- 
szechnej wiadomości, że oba porty są pod 
względem taryfowym zrównane. Technika zró- 
wnania polega na tem, że przy obliczaniu opłat 
kolejowych za przewóz z portów w Gdańsku 
lub Gdyni, lub w odwrotnym kierunku, stosuje 
się zawsze największą odległość, o ile ma być 
stosowana ulga portowa. Natomiast przy sto- 
sowaniu normalnych taryf stosuje się dla oba 
portów w Gdańsku i Gdyni odległości od lub 
do najbliżej położonej stacji portowej. 

Zatem przy wyborze pomiędzy Gdynią a 
Gdańskiem kierowanie się rzekomo niższym 
kosztem przewozu kolejowego do lub z Gdań- 
ska w porównaniu z Gdynią było zupełnie błę- 
dnem i bezpodstawnem. 

6 — ns kurs kolejowy. W Ognisku 
KPW zakończył się wczoraj iais kurs 
fachowy dla członków KPW, którzy złożyli od- 
powiednie egzaminy z dziedziny wiedzy kole- 
jowej. 

AKADEMICKA 
ZARZ Koła Zagłębiau i Ślą- 

zaków. Podaje się do wiadomości, że na AE 
niem walnem zebraniu Koła wybrano władze 
koła na rok akademicki 1933-34 w składzie na. 
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Targi futrzane w roku 1934 
WILNO. Projekt zorganizowania w Wilnie 

Pierwszych Ogólnopolskich Targów Fuirzanych 
spotkał się z przychylną opinią w šrodowiskach 

wytwósczych i kupieckich. Onegdaj w sprawie 
tej odbyło się zebranie zainieresowiinych osób 

z branży futrzanej, na którzn postanowiono u- 
rządzić Targi łatem roku przyszłeżo w okresie 
Targów Północnych w ogrodzie Bernardyń- 
skim. 

  

Śmiertelne zaczadzenie 
WILNO. Wczoraj w nocy uległy zatruciu 

<zadem, wydostającym się ze źle zamkniętego 
pieca dwie staruszki, zamieszkałe razem przy 

ul, Senatorskiej 43: Helena Wielikowska į E. 
mjija Wysocka. 3 

Gdy rano wypadek zauwažono, do zatru- 

tych wezwano lekarza. Pomoc jeśli chodzi « 
Wielikowską, okazała się spóźrfoną, bowiem 
nieszczęśliwa była już martwa, natomiast Wy- 
socką zdołano uratować i skierować do szpitała 
Sawicz. Stan jej jest bardzo ciężki, 

  

stępującym: prezes Bronisław Tomecki, wice- 
prezes Henryk Głąbik, sekretarz Zygmunt Smał 
ski, skarbnik Edmund Tomecki. Do konnisji re- 
wizyjnej weszli: przewodniczący Stefan Paty- 
czek, członkowie: Władysław Ryńca, Rainołd 
Kaczy. Do sądu kołeżeńskiego weszli: przewod 
niczący Kazimierz Piechowicz, członkowie He- 
lena Franiówna i Stanisław Wawrzyńczyk. 

— Połączenie się korporacyj akademickich, 
Prezydjum K. Concordia - Filomatiae podaje do 
wiadomości, iż z dniem 30 listopada 1933 r. 
K. Concordia Vilsensis i K. Filomatia połączyły 
się, tworząc jedną korporację pod nazwą Con- 
cordia-Filomatiae. 

Na barwach b. K. Concordia Vilnensis u- 
mieszczono herb b. K. Filomatiae. Kwatera 
mieści się przy ul. Zygmuntowskiej 8 m. 1 

— Opłatek w Mensie Akademickiej, Zwy- 
czajem lat ubiegłych w dniu 23 bm. Mensa A- 
kademicka urządza tradycyjny opłatek dla kole- 
gów, pozostających w Wilnie, Koledzy, życzą- 
cy wziąć udział w Opłatku, proszeni są o zapi- 
sanie się w kancelarji Mensy (Bakszta 15) w 
dniach od 20 do 22 bm. włącznie w godzinach 
12—13. Wstęp bezpłatny. 

    

  

WOJSKOWA 
— Rocznik 1913. Mix referat wojsko 

wy sporządził tisty kilkudziesięciu  poboro- 
  wyeh rocznika 1913, którzy w okresie od 1 paź 

ika do 30 listopada nić zgłosili się do 

cji przedpoborowej. 

az ten zostanie skierowany do Sia- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

dzien 

   
_ rostwa. 

   

    
    

NIEUDANA WYPRAWA PO SKARB 
DOZORCZYNI 

Była niedziela.  Dozorczyni domu Nr. 5 
przy ul. Wiełkiej, udała się do kościoła a 

wychodząc drzwi od mieszkania zamknęła na 

dużą kłódkę. — 

Czy długo się modliła — nie wiadomo. -— 
Gdy jednak wróciła została kłódkę złamaną, 

a drzwi nawpół już tyłko przymknięte. ' ' 

Domyślając się przeto, iż w mieszkaniu 

muszą być złodzieje, sprytna baba zamknęła 

drzwi pocichu ponownie na klamkę a sama 

zawezwała paru sąsiadów. 

Dopiero wtedy uzbrojeni w pogrzebacze 

wkroczyli do środka. 

Ale w tej chwili sytuacja się zmieniła 

w sposób zupełnie przez nich nieprzewidza- 

ny. Oto dwóch drabów, którzy istotnie plą- 

drowałi w tym czasie mieszkanie,  zasko- 

czeni pojawieniem się właścicielki, odepchnęli 

gwałtownie przybyłych i pomimo razów zada- 

nych im  żelaznemi drągami rzucili się do u- 

cieczki. 
Powstał ałarm i rozpoczęłą się pogoń. Za 

uciekającymi puścili się co sił dozorczyni, są- KĘ 

siedzi no i oczywiście uliczna gawiedź. 

W rezultacie złodziei ujął policjant, przy- 

czem okazało się iż są to zawodowi wła- 

mywacze niejaki . Czerniakow i Nemik. 

Badani w urzędzie śłedczym  zeznali, iż 
włamali się do mieszkania dozorczyni, gdyż 

doszła ich wieść, że jest ona w posiadaniu 

większej ilości gotówki. 

  

     

  

Jak się okazało istotnie pod łóżkiem w 
— Władze Stowarzyszenia Lekarzy Poła- kuierku znajdowało się ukrytych 2.800 zł. 

ków w Wilnie, W wyniku wyborów na walnem п па szczęście złodzieje nie zdążyli 
zebraniu stowarzys: :nia w dniu 30 listopada b. i se odnależć, 3 

;а ГЕЁЁПЬ;;Ё(Ё;“Ё{ RW o A Onegdaj . odbyła się w całej tej sprawie 

dr. Z. .Matynowski. skatbnik ur: W! Bi « rozprawa w sądzie, przyczem każdego Z 
к ; Ww Szpile . niebezpiecznych włamywaczy sąd skazał na sekretarz dr. 5. Załuska i dr. 

gospodarz dr. L. Butkiewicz. Rada: 
Dobaczewski, W. Giedgowd, A. Safarew 
M. Świda i B. Szniolis. 

  

RÓŻNE 
— Ustalenie cen na ryby. W dniu 18 bm. 

pod przewodnictwem Starosty Grodzkiego p. 
Kowalskiego odbyła się konferencja z przedsta- 
wicielami branży rybnej, na której ustalono na 
okres przedświąteczny: (od 18 do 24 bm.) na- 
stępujące maksymalne ceny. na ryby w Wilnie: 

Karpie drobne do 2,00 zł. za kg., karpie 
średnie do 2,20, karpie duże do 2,50, szczupaki 
duże do 3,00, szczupaki małe (3—4 wa kg. 
2,50, leszcze duże 3,00, ieszcze małe 2,50, san- 
dacze mrożone .(rosyjskie) 2,80, sandacze świe- 
że (krajowe) do 3 i 3,50. 

Ceny te mogą ulec dalszej zniżce, jeśli za- 
leżnie od warunków atmosferycznych zwiększy 
się podaż ryb na rynek wileński. 

— Protokuły za nieodkażanie aparatów te- 
iefonicznych. W tych dniach lekarz Starostwa 
Grodzkiego w Wilnie sporządził szereg proto- 
kułów na posiadaczy aparatów telefonicznych, 
którzy nie stosowali się do rozporządzenia Wo- 
jewody Wileńskiego z dnia 4 lipca 1933 r. o 
utrzymywaniu aparatów telefonicznych w sta- 
nie, zabezpieczającym zdrowie publiczne, to 
znaczy nie odkażali posiadanych przez siebie 
aparatów telefonicznych. 

— Miejski Komitet LOPP. W dniu !5 bm. 
Komitet Miejski LOPP m. Wilna przejął agendy 
od Komitetu Wojewódzkiego i rozp: t urzę- 
dowanie. Komitet Miejski LOPP mieš<i się w 
gmachu Starostwa Grodzkiego (Żeligowskiego 
4) — godziny urzędowe od 8 do 15, 

W związku z ukonstytuowaniem się Komi- 
tetu Miejskiego LOPP, w dniu 20 grudnia о @. 
20 w Starostwie Grodzkiem odbędzie się zebra- 
nie, na które, ze względu na doniosłość sprawy, 
obowiązkowe jest stawiennictwo prezesa wzglę 
dnie opiekuna lub delegata każdego z kół L. 
O. P. P. na terenie m. Wilna: 

— Hallo Czartorysianki! Wobec zamknię 
cia nam wstępu do lokalu szkoły, zwołujemy 
zebranie maturzystek zm 1931 +. (IV matura) 
do tokalu prywatnego przy ul. Węglowej 21—- 
2-a na środę 20 b.m. godz. 5-ta (17-ta). 

— Zakłady fryzjerskie. 0 zezwolenie u: 
pracę w najbliższą niedzielę (od 12 do 6 
czór) wszczęli starania fryzjerzy, z uwag: 
to, że 26 zakłady fryzjerskie są nie- 
czynne: : 

— Dožywianie w szkołach podczas feryj. 
Władze szkolne zarządziły, aby mimo teryj 
świątecznych akeja dożywiania dzieci w szko- 
łach była utrzymana w całej rozeiągłości. 

— Towarzystwo ogródków domowych. W 
Wilnie organizuje się towarzystwo popierania 
ogródków domowych, które poza względami 
estetycznemi, będą miały za zadanie podnie- 
sienie stanu zdrowotnego miasta. 
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wach. Wileńskie T-wo Łyżwiarskie po zakoń- 
czeniu kursów suchej zaprawy na łyżwach i do 
czasu sprowadzenia specjalnego trenera, uru- 
chamia w najbliższym czasie dla amatorów ja- 
zdy szybkiej i figurowej na łyżwach kursa, któ- 
re będą prowadzone przez fachowe siły Towa- 
rzystwa. Zapisy osób życzących ćwiczyć się, 
przyjmuje i udziela wszelkich informacyj Sekre 
tarjat T-wa od godz. 17 (biuro šlizgawki). 

— Mikrofoń na gwiazdce w szkole „Pro- 
mień* będzie w poniedziałek dnia 18 bm. o 
godz. 16,55 (4,55 pop.) Słuchajcie dzieci! 

TEATR | MUZYKA 
,.— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dzi- 

siaj 19 bm. o godz. 8,30 wiecz. premjera sztuki 
Falka Halperina pt. „Królowa Miriam*, vsnutej 
na motywach historycznych z okresu panowa- 
nia Heroda Wielkiego w I wieku przed Nar. 
Chrystusa. Specialna ilustracja muzyczna, tańce 
i stylowa oprawa dekoracyjna — składają się 
na interesującą i pełną życia całość przedstawie 
nia, które reżyserował W. Czengery. Ułówne 
role odtwarzają: Wilińska, Jasińska-Detkowska, 
Skrzydłowska, Tatarkiewicz, Gliński, Dejuno- 
wicz, Neubelt. 

— TEATR MUZYCZNY „„LUTNIA*, Dziś 
z powodu próby generalnej widowisko zawie- 
szone. 

Najbliższa premjera w „Lutni* — „Targ 
na dziewczęta”, Jutro wchodzi na repertuar 0- 
peretka Jacobi'ego „Targ na dziewczęta”. — 
W przedstaweniu bierze udział cały zespół m- 
tystyczny pod režyserją K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego. Balet wystąpi w tańcu cowboyów i w 
rewji floty. Tańce i ewolucje w układzie balet- 
mistrza J. Ciesielskiego. Do operetki tej przy- 
gotowano nową efektowną wystawę. t 

CO GRAJĄ W KINACH? 

НЕГЛОВ — Kapitan Dreyfus 
PAN — Dziwolągi. : 
ROXY — Maleńka z Montparnasse 
CASINO — Dzika dziewczyna. 
LUX — Gehenna kobiety 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Skradli pieniądze i ubranie. Jasiń mu 

Pawłowi, zamieszkałemu przy ul. Kijowskiej 2, 
skradziono z niezamkniętego mieszkania 600 zł. 
w gotówce. 

— Z mieszkania Polaczonka Bronisława 
(Trakt Batorego 43) skradziono garderobę dam 
ską, męską oraz bieliznę pościełową, łącznej 
wartości 50 zł. Kradzieży dokonał Tomaszewski 

   

  

— Kursa jazdy figurowej i szybkiej na łyż- 

że nie tylko poczucie 

3 lata więzienia. 

SZEŚĆ MIESIĘCY ZA ZŁAMANIE RĘKI 

W dniu 7 marca r.b. na ul. Dzielnej 

buchła bójka pomiędzy dorożkarzami: Wincen 
tym Soroką a Stanisławem Chmielewskim. 

Być może zajście to nie oparioby się je- 

dnak o sąd, gdyby nie maleńki wypadek. 
Oto w trakcie bójki Chmielewski złamał 

Soroce rękę. 

Posługiwał się przytem łopatą i to wła- 
śnie zadecydowało, że wczoraj sąd wymierzył 

mu karę w wysokości 6 miesięcy więzienia. 
Przyczyna bójki była konkureneja zawo- 

dn. 

  

dowa. 
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Kurs obrony przeciw- 
gazowe| 

We środę 13-go grudnią został zakończony 

popularny kurs z dziedziny obrony  przeciw- 

gazowej, zorganizowany przez Czerwony 

Krzyż we własnej sali przy ul. Tatarskiej 

Nr. 5. 
Prof. Singalewicz, dr. med. de Rosset 

i major Kamiński kolejno wygłosili trzy dwu- 
godzinne wykłady 11, 12 i 13 grudnia. 

Prof. Singalewicz w swoim wykładzie z 
taksykologji z właściwą mu barwnością i ora- 

torską swadą przedstawił obraz  grożącego 

Wiebezpieczeństwa, wyłuszczając naturę i ja- 

kość poważniejszych trucizn, z któremi — рга- 

wdopodobnie przypadnie mieć do czynienia w 

przyszłej walce. Były demonstrowane i same 

trucizny, tak zupełnie nie straszne w sło- 

ikach, a które mogłyby wywołać śmierć ol- 

brzymiej ilości ludzi.  Wzmiankował profe- 
sor Singalewicz i o możliwości  bakterjologi- 
cznej walki, której on jednakże nie nadaje 
większego znaczenia ze względu na postępy 
osiągnięte w ostatnich czasach w walce z róż- 

norodnemi bakterjami. 

Doskonale się wywiązał ze swego trudne- 
go zadania i Dr. de Rosset, któremu przypadło 
przedstawić kliniczny szkic cierpień, -wywoła- 
nych zastosowanemi w walce gazami, — $ро- 
soby pielęgnowania nieszczęśliwych zatrutych 

i istniejące sposoby leczenia. Naprężona uwa- 
ga słuchaczy, notujących starannie. pozy- 

cje, formuły i wskazówki, świadczyły o tem 
zainteresowaniu, które prelegent w nich zbu- 

dził. 
Maj. Kamiński, w nadzwyczaj sympatycz- 

nym i żywym referacie mającym charakter ży- 

wej gawędy, przedstawił różnorodne sposoby 
obrony indywidualnej i masowej,  demonstru- 

jąc przytem maskę i kostjum, broniące przed 

zatruciem,  duszeniem i oparzeniem. Mówca 

uwrócł szczególną uwagę słuchaczy na to, 
ile sukces obrony przeciwko atakom  gazo- 

wym zależy od Stopnia obznajmienia — ри- 

'bliczności z przyszłem  niebezpieczenstwem, 
od jej energji i samodzilności przy pracach 
przygotowawczych jeszcze przed wybuchem 

wojny. Szkoda, że sala tym razem nie prze- 
pełniona świadczyła o istniejącej do tego cza- 
su obojętności i apatji publiczności. 

Będziemy więc mieli nadzieję, że wspom- 
niany kurs nie był ostatni. Zdawało by się, 

patrjotyzmu, lecz dą- 
żenie do własnego bezpieczeństwa powinno 
wzbudzić u publiczności chęć podtrzymania 
rozmaitych poczynań Czerwonego Krzyża, 
który dopomaga nie tylko podczas wojny, 
ale i w czasie pokoju, w rozmaitych klęskach 
i katastrofach. Jeden ze słuchaczy. 

  

Naciągać ale w m'arę 
Jak zarobić w czasach kryzysowych? 

Nabierać ludzi — to najprostszy i niezawod- 
ny sposób. Wielu jest dzisiaj takich, eo szu- 
kają posady i gotowi oddać ostatnie, na czar 
ną godzinę odłożone grosze, za pośrednictwo, 
za bylejakie zajęcie. 

Lewko Kruk chwycił się tego właśnie spo 
sobn. Otworzył przy ul. Krakowskiej Nr. 9 
firmę pod nazwą „Orjent**: handel herbatą, 
delikatesami i naiwnością ludzką. Potrzebo- 
wał zaraz kasjerki, buchaltera, ekspedytora i 
kilkunastu innych pracowników, bo „Orjent“* 
to wielka firma, prowadząca interesy z Ho- 
landją i Brazylją. Na pracownikach zebrał 
7 tysięcy kaucji. Zebrawszy powinien był u- 
ciekać. Ale nie znał umiaru, chciwość owład- 

nęła nim. Przeciągnął strunę, i cały perso- 
nel „Orjentu'', pobiwszy szefa, oddał go wczo 
raj policji. 

  

VATTER TAS KOTRYNA 
Bronisław (Trakt Batorego 43), którego ze 
skradzionemi rzeczami zatrzymano. 

WILNO—TROKI. 
POŻAR. We wsi Podklasztor gminy ołkie- 

nickiej, na szkodę Czyronisa jana, Spalił się 
dach domu rmieszkałnego i znajdujące się na 
strychu żyto i gryka, Poszkodowany oblicza 
straty na 500 zł. Pożar powstał wskutek wadli- 
wej budowy komina. 

  

JÓZEF RYCHLEWICZ 
PREZES KOMISJI SZACUNKOWEJ WILEŃSKIEGO BANKU 

ZIEMSniŁG0 
opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

dnia 17 gruania 1933 roku 

Eksportacją zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 62 do kościoła 

Św. Jakóba nastąpi we wtorek 19 b. m. o godz. 5-tej po południu 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę dnia 20 b.m. o godz. 9 i pół 
rano, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bernardyński 

O czem z głębokim żalem zawiadamiają 
ZARZĄD I KOMISJA SZACUNKOWA 
WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO 

+ BAE 
JÓZEF RYCHLEWICZ 

"FILISTER KORPORACJI ARKONJA 

opatrzony Św. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

dnia 17 grudnia 1938 roku 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 62 do Kościoła 

św. Jakóba nastąpi we wtorek 19 b. m. o godz. 5-tej 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę dnia 20 b.m. o godz. 9 i 

po południu 
pół 

rano, poczem nastąpi wyprowadzenie.zwłok na- cmentarz Bernardyński 
Q czem z głębokim żalem zawiadamiają 

KRULEDZY I FILISTRZY KORPORACJI ARKONJA у 
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KŁADKA 

Kto nie znał, chociażby tylko przygodnie, 

śp. ks. dr. Zygmunta Lewickiego, ten nie wie, 
jaką stratę poniosło społeczeństwo polskie i poi 

ski Kościół katolicki. 
Ale kto znat Zmarłego, kto zawarł z nim 

choćby tyłko przelotną znajomość, kto zetknął 

się z Nim choćby tylko raz jeden, — ten zdaje 

sobie sprawę z wielkości straty, bo niezawodnie 

miał sposobność odczucia mocnego intelektu i 

głębokiego doświadczenia życiowego, połączo- 

nych z niezwykłą słodyczą serca, które cecho- 

wały zacnego Człowieka i Kapłana z powołania 

Śp. ks. dr. Lewicki ujmował swoją dobro- 

cią i szczerością, a jednocześnie imponował 

głębokim, mądrym poglądem na życie i ludzi. 

Znał i życie i ludzi. Umiał więc wybaczać lu- 

dziam ich ułomności, — doceniał ich wysiłki 

w celu doskonalenia się... Ale — czysty, skrom 

ny i cichy, — wołał obcowanie z młodzieżą, 

bo sam był młody młodością jasnej duszy i do- 

brego serca. Hałaśliwy, brutalny, egoistyczny 
świat odstraszał go... 

Kresową miał naturę Śp. ksiądz Zygmunt: 

miłością szczerą, rzewną umiał ogarniać wiel- 

kie obszary i różnych łudzi, zamieszkujących 

te žiemie, — był nieodrodnym synem tych 
wielkich Polaków, którzy całą swą istotą odczu 

wali wielkość i wspaniałość herbu Rzeczypos- 

politej ze znakiem Orła, Pogoni i Archanioła z 

mieczamil... 
Był Polakiem, prawym, miłującym Ojczy- 

znę, — Polakiem, który nie zna co to jest szo- 

winizm narodowy i wie dobrze, jaką potęgą 
jest miłość!... 

Urodzony 1 l. 1877 w Kiszyniewie, jako 
syn adwokata Karoła Lewickiego i Ludwiki z 
-Berezowskich, šp. ks. Zygmunt nauki gimna- 
zjałlne pobierał w Kiszyniewie, na studja zaś 

wyższe udał się do Rygi, gdzie wstąpił do słyn- 
nej wówczas, bo wysokim odznaczającej się 

poziomem, politechniki ryskiej.. 

W r. 1903 skończył tę politechnikę ze stop- 

niem inżyniera-technologa i rozpoczął pracę w 

tym charakterze w Petersburgu. Ale już po 

dwóch latach, zerwał ze Światem, wstąpił do 
seminarjum duchownego w Wilnie i w r. 1907 
otrzymał święcenia kapłańskie. 

Po otrzymaniu Święceń nie zaniedbał dał- 
szej pracy naukowej z zakresu teologji, więc 
wyjechał zagranicę i w ciągu czterech lat stu- 
Kuował teologję dogmatyczną w. Innsbruku, 
wieńcząc te studja zdobyciem stopnia doktora 
św. teologii. 

„W r. 1913 stopień doktorski nostryfikował 
w Petersburskiej Akademji Duchownej, poczem 
wyjechał do Wilna, gdzie przez pewien czas 

był wikarjuszem przy kościele Ostrobramskim, 
a od r. 1914 — profesorem Seminarjum Du- 
chownego, wykładając historję kościoła. 

Z Wilnem już się nie rozstawał wcałe, je- 
żeli nie liczyć okresu walk z bolszewikami, 

  

‚ dr. Zygmunt Lewicki | 
  

kiedy, jako kapelan wojskowy znalazł się w sze 

regach żołnierskich i szczególnie się zaznaczyt, 

jako niestrudzony kapłan szpitala Ujazdowskie 

go w Warszawie. 

Przybył więc do Wilna tuż przed wojną 

światową i najcięższe chwile dzielił razem z 

całem miastem. Pracował na swym posterunku, 

— pogodny, wytrwały. Ori właśnie był organi- 

zatoreni nowej wiłeńskiej paratji Serca Jezu- 
sowego, — on w szeregu innych ofiarnych, gię 

boko przeorywał grunt pod radosny posiew 
wolności... i 

Doczekał się zwycięstwa prawdy, — do. 
czekał się powrotu swej młodości, kiedy kor- 

poracja Arkonią. której członkiem -niegdyś był. 
z dalekiej Rygi przybyła do odrodzonej Polski 

i kiedy on — harcerz z ducha i czynów został 

kapelanem harcerstwa wileńskiego. 

Nagrody, tytuły i wybitne stanowiska nie 

były jego udziałem. Nie wiele osób wiedziało, 

iż śp. ks. Zygmunt Lewicki posiada dwa wyż- 

sze stopnie naukowe, — nigdy się niemi nie 

popisywał, jak nigdy nie zaznaczał swego ty- 
tułu kanonika honorowego. 

Nie szukał wyróżnień, nie pragnąi zaszczy- 

tów. Ale tem większy się stawał na tle łudzi 

małych i ambitnych, pyszniących się błyskot- 

kami szunmnych tytułów. ы 
Dla siebie nie pragnął wiele: chciałby tyi- 

ko mieć więcej sił, aby móc napisać podręcznik 
historji kościoła z uwzględnieniem dziejów Ko- 
ścioła katolickiego w Polsce. O tem tylko ma- 
rzył w ciągu ostatnich łat, widząc, jak sami 
Polacy nie są świadomi świetnej przeszłości 
swego kościoła, — cóż już mówić o ludziach 
obcych, a nieraz wrogich Polsce. Bolało go, że 
w niepamięć poszły świetlane postacie polskich 

świętych, którzy nigdy już mie doczekają się 
kanonizacji, — że nikt nie zdaje sobie sprawy 
z bohaterstwa i niezwykłych trudów setek poi- 
skich kapłanów, którzy w okresie niewoli pro- 
wadzili nierówną wałkę z zaborcami, — że jest 

niedoceniany ofiarny, płomienny wysiłek niezna 
nych rzesz unitów, nietylko na Podlasiu składa- 
jących ofiarę na ołtarzu wiary, — unitów i ła- 
cinników, takich, jak w Krożach... 

Tak szczerze pragnął Śp. ks. Zygmunt Le- 
wicki, aby cały świat katolicki, aby sami Po- 
Jacy, a przedewszystkiem młodzi kapłani wie- 
dzieli dokładnie, jak wiele zrobiły Polska kato- 
licka i katolicyzm polski... 

Nie dokonał tej pracy: nie napisał dzieła, 
o którem marzył. Ale dokonał dzieła większego: 
własnem życiem dowiódł, czem jest polski ka- 
płan katolicki!... 

To Jego wielkie dzieło nie zginie,— znaj- 
dzie naśladowców... 

Niech więc śpi spokojnie po pracy ciężkiej 
i zbożnej. 

A my pamięć o Nim we wdzięcznych ser- 
cach na długo zachowamy i czcić ją będziemy 

szczerze |... W. Ch. 

   

  

O kredyty budowlane dla Wilna 
„WILNO. W dniach najblizszych Komitet 

Rozbudowy podejmuje akcje o kredyty na przy 
szły rok budowlany, a szczególnie na przeróbkę 
większych mieszkań. 

© większych kredytach narazie nie może 

być mowy z uwagi na to, że pożyczki będą u- 
dzielane jedynie na wykończeniie domów i re. 
monty, niemniej jednak Komitet liczy, że nie- 
zbędne sumy da się uzyskać. 

— 4 
' 

Dodatkowe pociągi w okresie šwiąteczrym 
Dyrekcja Okręgowa K. P. w Wilnie podaje 

do wiadomości, że w związku z przewidywa- 
nym napływem podróżnych w okresie świąt 
Bożego Narodzenia zostaną uruchomione na- 
stępujące dodatkowe pociągi pasażerskie: 
MIĘDZY WILNEM A WARSZAWĄ: w dn 

22 grudnia o godzinie 20,10 odejdzie z Wilna 
specjałny pociąg: Grodno przyjazd 23,16, Od- 
jazd 23,26, Białystok przyjazd 1,15, odjazd 1,30, 
dnia 23 bm. Warszawa przyjazd 5,20. 

MIĘDZY WARSZAWĄ A WILNEM: War- 
szawa Wileńska odjazd 23 bm. godz. 21,20, 

Białystok przyjazd 0,30, odjazd 24 bm. 0,40, 
Grodno przyjazd 2,26, odjazd 2,40, Wilno przy- 
jazd o godzinie 6 rano. 

Ponadto w dniach 23 i 24 grudnia oraz 15 
i 16 stycznia 1934 r. między Słonimem a Bara- 
nowiczami będą kursować dodatkowe pociągi 
pasażerskie według poniższego rozkładu: . 

Słonim odjazd 1,40, Baranowicze przyjazd 
3,25, między Baranowiczami a Słonimem: Ba- 
ranowicze odjazd 23,30 dnia 22 i 23 bm., oraz 
14 i 15 stycznia 1934, Słonim przyjazd 1,15. 

dnia 23 i 24 bm. oraz 15 i 16 stycznia 1934 r. 

  

Potworny rekord zwyrodniałej matki 
__ Udusiła pięcioro nieś'ubny h dzieci : 

Marja Kirkiewiczówna jest młodą jeszcze jak tylko pięcioro noworodków. Byt to zaiem 
i tęgo zbudowaną dziewuchą wiejską gdzieś z 

pod Mickun, 
Odznacza się również niepowszednim tem- 

peramentem. Wiedział o tem każdy parobek w 
okolicy i każdy z nich pokolei zabiegał o wzgie 
dy wesołej dziewczyny. Aż jednego razu stała 
się rzecz niespodziewana. 

Kirkiewiczówna powiła nieślubne dziecko, 
zadusiła je, a zwłoki porzuciła w. lesie. 

Wszczęte dochodzenie ustaliło, że w podo- 
bny sposób pozbyła się ona ni mniej ni więcej, 

swego rodzaju rekord przestępstwa. 

przed sądem w Wilnie. : r 
Tłumaczyła się przytem, iż wszystkie dzie- 

ci rodząc się, były już nieżywe i dlatego tak, 
bez żadnych skrupułów porzucała je w łesie. 

Ostatecznie sąd skazał Kirkiewiczównę ua 
3 lata więzienia. Wobec tego, iż odpowiadała 
ona z wolnej stopy, bezpośrednio po odczyta- 
niu wyroku skazana aresztowano i osadzono 
na Łukiszkach. 

` 

м 

       



  

Kolonje wypoczynkowe d'a mto- 
dzieży w Trokach i Druskieni- 

kach 
W związku z dłuższym okresem nadcho- 

dzących feryj zimowych Centrala O. R. or- 
ganizuje dla młodzieży szkół średnich wszy- 
stkich typów w czasie od 27. XII. 33 r. do 

„13. 1. 34 r.  Kołonje wypoczynkowe, — @@ 

dziewcząt w Trokach, dla chłopców w Dru- 

skienikach 
Młodzież pomieszczona będzie w inter- 

natach szkoinych lub w willach,  przystoso- 

wanych naležycie pod względem urządzeń do 

zamieszkania w zimie, pod opieką . wykwalifi- 

kowanych sił wychowawczych przebywać 

będzie dużo na świeżem powietrzu, oddając 

się wszelkim sportom zimowym, 

wyni, zabawom, grom towarz m z tem, 

że na racjonalne, treściwe odżywianie kłaść 
się będzie największy nacisk. 

Z uwagi na to, iż charakter takich kolo- 

nji nadaje się w zupełności do zorganizo- 
wania specjalnie na tut. terenie, że cieszy 
się pełnem poparciem miejscowych władz 

szkolnych i wojewódzkich, które przyrzekły 

wydatną pomoc, że pełny koszt utrzyma- 

nia za okres od 27. XII 33 r. do 13. I. 1934 r., 

t.j. 18 dni, obejmujący koszty wyżywienia, 

nociegów, światła, opału, obsługi, użycie 

sprzętu sportowego i wydatków  administra- 

cyjno - gospodarczych jest b. niski, bo wyno- 

szący za cały ten okres zaledwie 40 zł. od 

dziecka. Zarząd Centrali O. R. apeluje do 
rodziców o korzystanie z tej sprzyjającej spo- 

sobności. 

Zgłoszenia i zapisy przyjmują Zarządy O- 

piek poszczególnych zakładów do 19 XII 1933 r 

Ułgi w opłatach (na 3 raty) zniżki 
względnie zupełne zwolnienia od opłat będą 

   

  

w miarę możności przez Zarząd Centrali 
uwzględniane. 

BA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KAPITAN DREYFUS' — „HELJOS'' 

Temat wypompowany. Dreyfus w litere- 
turze, w teatrze i w kinie ma setki pozycyj. 
femat mimo to ciekawy. Obok Panamy (z 

„którą zmesztą sprawa Dreyfusa ma  pewien 
związek na tle rywalizacji monarchistów i 
republikanów we Francji) — otóż obok Pana- 
my, jest sprawa Dreyfusa największym bo- 

daj skandalem o światowym rozgłosie. 
Film p.t. „Kapitan Dreyfus'* jest wła- 

ściwie sfilnowanym teatrem, & raczej repor- 
tażem teatralnym, utrwalonym, na taśmie. 
Szczegółowo krok za krokiem posuwa się 
akcja, jakby według protokuła śledztwa. 
Widzowi, rzecz jasna, sugeruje się odpowied- 
nie nastawienie uczuciowe.  Skrzywdzony i 
zdegradowany Dreyfus, powrócony zostaje do 
CZU. 

Film ogłąda się z zainteresowaniem, acz- 
kolwiek są w nim zbyteczne dhužyznys 

Dodatki przeciętne. 
W zapowiedziach duży gwiazdkowy film 

„Obiad o ósmej'*, coś w rodzaju „Grand — 
Hotelu'', gdzie podobnie występowało kilka 
gwiazd pierwszej wielkości. System gwiazd 
jeszcze się trżyma, ale coraz mocniejsze musi 
stosować dawki. Nie wystarcza jedna gwiaz- 
da, więc się daje trzy lub dziesięć. Kwestja, 
czy to właściwa droga. Tad. C. 

WTOREK, 19 grudnia 1933 r. 

7,00 Ozas, Gimnastyka, Muzyka, dziennik 
poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom. 11,40 
Przegląn pr?<,, i144 Verdi — wuja 1 2 «". 
„Otello“ +plyty), 11,57 Czas, 12,05 Koncert, 
1230 Dziennik poł., Kom. meteor, 12.28 Pro- 
gram dzienny, 15, 15 „Praca kulturalno-oświato- 
wa wśród młodzieży na wsi* pogad. 15,25 Wia- 
domości o eksporcie, 15,36 Uiełda rolnicza, 

15,40 „Poczytajmy sobie'* (o książkach dla dzie 
ci) 15,50 Koncert symfoniczny (płyty), 16,25 
Skrzynka PKO, 16,40 „Mała skrzyneczka”, 16,55 
Koncert, 17,50 Program na środę i rozm. 18,00 
„W wiełkich odlewniach stali“ odczyt. 18, 20 
Skrzynka muzyczna, 18,35 Pieśni polskie, 19,00 
„Stosunki narodowościowe ną Litwie w poło- 

      

„wie 19-go w.* odczyt litewski, 19,15. Codzien- 
ny odc. pow, 19,25 Feljeton aktualny, 19,40 
Sport, 19,45 Mil. kom. sport., 19,47 Dziennik 
wieczorny, 20,00 Operetka „Młodociany król”, 
21,00 Kwadrans literacki, 21,15 d. c. operetki, 
22,30 Muzyka taneczna, 123,00 Kom. mieteorol., 

23,05 Wos ka taneczna. 

  

JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAO 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

| WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk 
ROZDZIAŁ XVII. 

Kilka minut przed dziesiątą, Lorton zja- 
wił się przed Chanem. Twarz jego miała wy- 

raz człowieka wyzyskiwanego i obrażonego. 
— Otóż, Inspektorze, — rzekł, — zebra- 

łem „moich ludzi** wszystkich razem do pa- 
larni. Wybrałem to miejsce, ponieważ w tym 
«zasie jest tam zawsze pusto. Może trochę 

zapowietrzone, ale mam nadzieję, że nie zech 

«e pan nas trzymać tam bez końca. Może pan 
pójdzie tam zaraz? Utrzymanie takiego towa 
rzystwa przez, czas dłuższy na jednem riej- 
sen nie jest rzeczą łatwa! 

Chan wstał. 
— Czy zechce pani pójść ze mną, Miss 

Pamelo? — Gdy szli razem, zwrócił się do 

doktora Loftona — Więc udało się panu ze- 

brać wszystkich uczęstników wycieczki ? 
— Za wyjątkiem Mrs. Luce. Ta pani sy- 

ma bardzo długo. Ale mogę kazać zbudzić 

Ja, jeżeli panu na tem zależy! 

— Bynajmniej, doskonale wiem, gdzie 
Mrs, Luce spędziła wieczór wczorajszy. Krót 

ko mówiąc, była w moim domu na obiedzie. 

— Nie może być? — krzyknął doktór, 4 
niezbyt pochlebnem zdumieniem. 

— Pan byłby również miłym zościem, -— 
uśmiechnął się Chińczyk. 

Weszli w obręb ciężkiej atmosfery pa- 

Jarmi. Oczekujący tam pasażerowie przyglą- 
dali się Chińczykowi z nieukrywanem zacie- 
kawieniem. On zaś stał dłaższą chwilę, wpa- 
trując się w każdego z osobna. Sądził, że po- 

rozrywko- | 

  

— Posiedzenie Rady Wojewódzkiej. Dnia 
16 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Wo- 
jewódzkiego odbyło się pod przewodnictwem 
p. wojewody Świderskiego doroczne posiedze- 
nie Rady Wojewódzkiej, poświęcone zapozna- 
niu się z całokształtem dokonanych w ciągu 
roku 1933 prac samorządowych, oraz omówie- 
niu bieżących spraw samorządów. 

— Zjazd szefów władz Il instancji Dnia 
15 bm. odbyła się pod przewodnictwem p. wo- 
jewody Świderskiego konferencja szefów władz 
niezespolonych Il instancji. 

Podczas kontierencji dłuższy referat, po- 
Święcony zagadnieniu budowy linji kolejowej 
Lida—Druja, wygłosił wicedyrektor Okręgowej 
Dyrekcji Kolejowej w Wlinie p. inż. Mazurow- 
ski. Sprawa ta wywołała zrozumiałe zaintere- 
sowanie z wwagi na możliwość zatrudnienia 
podczs budowy większej ilości bezrobotnych, 
oraz na korzyści gospodarcze dla tej połaci kra 
ju, wobec uzyskania połączenia kolejowego. 

  

— Budowa szkoły z Funduszu Pracy. Ma- 
gistrat m. Baranowicz otrzymał pożyczkę z 

Funduszu Pracy w wysokości 20.000 zł. na u- 
kończenie lokalu szkoły powszechnej w kolonii 

urzędniczej. 
Sądzimy, że magistrat zużyje wszystkie 

swoje wpływy, by ukończyć gmach szkoły, al- 
bowiem gnieżdżenie się dzieci w dotychczaso- 
wych warunkach jest ostatecznością. 

Z działalności Koła Gospodyń Wiejskich. 
W dniu 12 bm. odbyło się w Leśnej organiza- 
cyjne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. Po 
wysłuchaniu referatu p. Bojarskiej i Bochnico- 
wej uchwalono założyć Koło Gospodyń Wiej- 

skich w Leśnej. Do zarządu wybrano pp.: An- 
toninę Alchimowiczową, Marję Krulewicz i An- 
toninę Žukowską. 

Wdniu 13 bm. takie samo zebranie i z ta- 
kim samym porządkiem dziennym odbyło się 
we wsi Tartak gm. Nowo-Mysz. Do zarządu 
wybrane zostały pp: Anastazja Zdanowiczowa, 
Adela Siewukowa i Nadzieja Ciechanowiczowa. 

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu 14 gru 
dnia przy ulicy Szosowej, konie nałeżące do Ja- 
na Zacharewicza, właścicieła folwarku Roma- 
szki spłoszyły się sygnału samochodowego i po 
niosły, wpadając z furmanką na zaporę przy 
przejeździe kolejowym. Na szczęście furman i 
konie wyszły bez szwanku, jedynie uszkodzona 
została zapora kolejowa. 

  

— Konduktor pod pociągiem. Na stacji ko- 
lejowej w Słonimie podczas spinania pociągu 
towarowego Nr. 174 wpadł pod koła pociagu 
konduktor Jan Dalecki, lat 41, zam. w Wołko- 
wysku. Koła zmiażdżyły Daleckiemu prawą rę- 
kę poniżej łokcia. Daleckiego odwieziono do 
szpitala w Wiłnie. 

— Śmierć od atkohołu. Onegdaj wieczorem 
powracał ze Słonima szosą Białostocką 50-letni 
Marcin Chłoń ze wsi Jarniewa, zatrudniony 

przy tłuczeniu kamieni na szosie. Koło wsi Cze- 
mery Chłoń nagle zasłabł. Przewieziono go do 
mieszkania miejscowego sołtysa - Dziemiesze- 
wicza, gdzie po upływie 5 godzin zmart. Docho- 
dzenie ustaliio, że Śmierć nastąpiła w następ- 
stwie spożycia nadmiernej ilości alkoholu. 

— Koła młodzieży krajoznawczej. Wczoraj 
odbyto się zebranie przedstawicieli kół młodzie- 
krajoznawczej przy słonimskich Średnich zakła- 
dach naukowych, z udziałem reprezentantów 
PTK, w sprawie "udziału młodzieży w pracach, 
związanych z urządzeniem wystawy PTK. Po 
wygłoszeniu przez przewodniczącego zebrania 
insp. A. Mianowskiego referatu o zadaniach, 
jakie przypadłyby do spełnienia młodzieży, о- 
becni chętnie zgłosili swój akces do pracy. 

Następnie odbyło się zebranie sekcji wysta- 
wowej, na którem omówiono płan urządzenia 
działów: krajoznawczego, turystycznego, kół 
młodzieży krajoznawczej i szkolnictwa. Prze- 
wodniczący sekcji insp. Mianowski zreferował 
sprawę pomięszczęnia poszczególnych działów 
wystawy, która ma być ułokowana w gmachu 
zajmowanym poprzednio przez Sąd Grodzki, a 
stanowiącym własność magistratu, 

Jak nas informują, jeszcze w tygodniu 
przedświątecznym sekcja wykona szereg waż- 

' nych prac przygotowawczych. 

— Posiedzenie Zarządu Ligi Morskiej i Ko- 
tonjalnej w Słonimie, Dnia So rzemi 
nictwem prezesa oddziału p. inż. K, Michalskie- 
go odbyło się posiedzenie zarządu Ligi Mor- 
skiej i Kołonjałnej. Po omówieniu spraw wew- 
nętrzno-organizacyjnych — postanowiono о- 

44) 

Zwyciezca 
— Chciałbym najpierw powitać państwa 

a potem zaznaczyć, że jestem niemniej zasko- 
czony moją obecnością na tym okręcie, aniżeli 
wy. Przykro mi, że muszę narzucać państwu 

swoją osobę, ale los chciał, widać, inaczej. 
Inspektor Duff, jak państwo wiecie, oczekiwał 

waszego przybycia w Honolulu — w tym Raja 

na Pacyfiku, — z zamiarem towarzyszenia - 
państwu w dalszej podróży na Wschód. Wezo- 

raj wieczorem powtórzyła się historja Raju: 
zjawił się wąż, iugryzł Duffa — człowieka 
wielkiej wartości. Na szczęście, dziś Duff czu-. 
je się lepiej i może wkrótce zobaczycie go zno 
wu. W międzyczasie, ja nieudolny zastępca me 
go kolegi, zostałem wysunięty na jego miejsce, 
aezkolwiek brak mi ku temu rozumu, sprytu i 

* doświadczenia. 

Uśmiechnął się słodko i usiadł. 
— Wszystkie nieszczęścia pochodzą ze 

zbyt częstego otwierania ust. Mimo tej świado 
mości jestem zmuszony przemawiać. Musimy 
dojść jakoś do ładu. Moją pierwszą próbą bę- 

dzie ustalić, gdzie każdy z państwa był pomię- 
dzy... powiedzmy.. ósmą wieczór, a odejściem 

statku z Honolulu. Proszę mi wybaczyć, tę 

przykrą dygresję, ale muszę zaznaczyć, że 
      

  

050- 

ba, któraby minęła się z prawdą, mogłaby te- 
go ciężko pożałować! Jak zaznaczyłem na po- 

czątku, jestem tępy i głupi i to jest faktem, 
ale bogowie opiekują się zwykle takiemi właś- 
nie. W nagrodę dają mi oni ezasem zdumiewa 

jące szczęście. 

Patrick Tait wstał gwałtownie i zawołał 

zirytowany : 
— Mój panie, ja stanowczo kwestjonuję 

  

żywić działałność oddziału i w tym celu nakce- 
ślon połan pracy na najbliższą przyszłość. 

ieczór w Sfonimie. Sta- 
raniem miejscowego Komitetu „Dni Chopinow- 
skich”, w dniu 17 bm. odbył się koncert wo- 
kalno-muzykalny ku czci twórczości Chopina. 

Na program złożyło się: połonez As-dur 
i wale Chopina w wykonaniu połączonych or- 
kiestr 79 i 80 pp. pod batutą ppor. kapelmistrza 

Kleszczyńskiego, „Pieśń wojenną* Moniuszki i 
„Wypara“ odśpiewał chór semin. nauczyciels. 
męskiego przy akompanjamencie p. L. Zagitzó- 
wny; Tartini — koncert skrzypcowy i „Ober- 
tasy' Wineiawskiego odegrał p. Dziwiłł, nau- 
czyciel semoinarjum państw., „Ostatni mazur* 
Marji Majchrowiczówny — melodeklamacja w 
wykonaniu uczenicy gimn. p. Janiny Bohdano- 
wiczówny; „Chór parobków* z dramatu „Cha- 
ta za wsią”, pieśń ludową „Turnie* oraz „Cześć 
polskiej ziemi, cześć* odśpiewał chór Dyw. 
Kursu Podchor.; „Stach Noskowskiego” i „Se- 
renada“ odśpiewał p. mjr. Dudziński; Mazurek 
Chopina i wiązankę melodyj chopinowskich -- 
wykonały połączone orkiestry 79 i 80 pp., pod 
batutą ppor. kapelm. Kleszczyń iego. Na ten 
wieczorek przybyła licznie miejscowa publicz- 
ność, około 200 osób, przeważnie młodzieży. 

  

  

  

WŁADYSŁAW MICKIEWICZ — Pa- 
miętniki, tom III. Ukazał się nakładem Ge- 
bethnera i Wolffa dawno oczekiwany  3-ci 
(ostatni) tom  „Pamiętników'* Władysława 
Mickiewicza, przynoszący szereg rewelacyj na 

temat emigracji naszej jak i, w szcezególno- 
Ści, rozstrząsanych obecnie zagadnień miekie- 

  

wychowany w kole przyjaciół ojca, widział i 

  

pamiętał rok 1848 na ulicach Paryża, przemie- 

rzył Polskę od Żytomierza do Wilna w roku 
1861 był emisarjuszem Rządu Narodowego do 
Szwecji w roku 1863-im, świadkiem komuny 

    
paryskiej w roku 1871, wreszcie księgarzem, 

publicystą, wydaweą dzieł swego ojca i jego 
biografem, a nadewszystko czołowym przed-    

w 

  

stawicielem emigracji polskiej we Fran 

czasie wielkiej wojny był or ędownikiem | 
wy polskiej na Zachodzie i opiekunem jeńców 
wojennych Polaków na, całym obszarze Fran- 

cji. 

  

„Pamiętniki** jego wspomnieniami o Ada 
nie Miekiewiezu sięgają początku XIX wieku 

a kończą się, w świeżo wydanym tomie II-m, 

około roku 1925. Tom ten obejmuje ezasy ko- 

muy, ostatnie trzydziestolecie XTX wieku i 

pierw: ćwierć XX-go; przesuwają się w 

nim setki historycznych postaci — od pol- 

skich jenerałów komuny do Edwarda Herrio- 

te'a włącznie. 
Opatrzony indeksem nazwisk wymienio- 

nych w tizech tomach „Pamietnikėw“ i Za- 

kończony wspomnieniem pośmiertnem o Wła- 

dysławie Miekiewiezu, tom ten zamyka dzieło, 

będące najcenniejszym i najciekaw zym. po- 

mnikicm dziejów naszej emigracji i Polski 

w okresie niewoli. 

— Kalendarz Iskier na rok 1934 wyszedł 

z druku. jest to już zeszyt.X-ty tej znakomitej 

podręcznej małej encyklopedji w me oe (2 

z kalencdarzem terminewym i doskonałe opra- 

cowanym notatnikiem. Kalendarz opracował 

redaktor „Iskier*, Władysław Kopczewski.. Na- 

kładem Iskier. Warszawa, 1934 Stron: 128. 

Cena egzemplarza w miękkiej płóciennej op- 

rawie 2 zł. 60 gr. 

Kalendarz lskier zdołał w ciągu 9 lat usta- 

fić o sobie doskonałą opinię — jako niezbędnej BB 

na każdem biurku i dla każdego encyklopedji 

podręcznej i niezastąpionego, podług najnow- 

szych wskazań ułożonego notatnika. Przyno- 

si całkowicie nowy materjał, to też jest do- 

skonałem uzupełnieniem roczników poprzed- 

nich. 
Uwagę zwraca przedewszystkiem / wiele 

wiadomości i -zestawień statystycznych, — 90- 
tyczących Polski współczesnej, zwłaszcza spra 

wy morza. Oto kilka tytułów: Flota han- 
dlowa połska, Gdynia i jej rozwój, Historja 

dostępu do morza, Granice Polski, Ludność w 
Polsce, Miasta w Polsce, Przemysł polski, 
Wywóż i przywóz Polski i wiele innych. 

Dotychczasowe roczniki kalendarza są w 
rbkach młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, 
Įnauczycieli, ziennikarzy, oficerów i t. d., 
i t. d. Niewątpliwie i rocznik 1934  rozejdzie« 

się szybko wśród szerokich warstw społeczeń- 
stwa. Wydanie kalendarza przed końcem 

grudnia umożliwi danie go bliskim jako pre- 
zentu gwiazdkowego. Niewielka cena a pre- 
zent miły, pożyteczny i co b. ważne w „dzi- 
siejszych czasach — praktyczny. 

   

pańskie: prawo do prowadzenia Śledztwa! Nie 

jesteśmy już w Honolulu... 

— Przepraszam, że przerywam, ale to, 50 

pan mówi jest prawdą, — wtrącił Chan. — 
Prawna strona tej sprawy jest taka, że poważ 

ny prawnik może dostać ataku furji. Jednakże 
mam. za sobą jedno poważne oparcie: kapitan 

okrętu stoi poza mną niby niewzruszońa ska- 

ła. Zresztą przypuszczam, że wszyscy chcieliby 
widzieć mordercę w rękach sprawiedliwości. 

jeżeli zaś chcecie ukrywać... 
— 0, chwileczkę! — krzyknął Tait. — 

Nie pozwolę insynuować sobie, że mam coś 
do ukrywania. Chciałem tylko przypomnieć pa 
nu, że istnieje coś, eo się nazywa. procedurą 

prawną. 
— Która to jest zazwyczaj najlepszą przy 

jaciółką kryminalistów, — pokiwał głową. 
Chan. — My obaj wiemy o tem dobrze. Czyż 
mie, Mr. Tait? — Prawnik zatonął znów w 
swym fotelu. — Ale odjechaliśmy nieco od na- 

szego tematu, — ciągnął dalej Chan, — Jesi 
my tu wszysey przyjaciółmi, sprawiedliw« 

jestem tego pewien. Nie będą więc państwo 
upierać się przy formalistyce. Idźmy więc na- 

przód. Pam doktór Loftou, jako prowadzący 
partję, zechce zacząć. Jak spędził pan te dwie 
godziny, o których mówiłem. 

— Od ósmej do wpół do dziesiątej, — 
odrzekł kwaśno, — byłem w biurze Nomad 

Travel Company, które organizuje mi wyciecz 
ki. Miałem tam mnóstwo rachunków i parę li- M: 
stów. 

— Zapewne był tam ktoś z panem? 
— Żywej duszy. Dyrektor musiał pójść do 

miejscowego klubu na dancing i zostawił mnie 
samego. Drzwi mają zatrzask, więc mogłem 
tylko zatrzasnąć drzwi za sobą. Wróciłem na 

okręt przed dziesiątą. 
—- Biuro Nomad Travel Company znajda 

   

    

— — 
  

  

LIJ" 
Dzś! U * AGA! Film, który entuzjazmuje cały świat 

KAPITAN DREYFU$ 
arcydzieło, osnute ma tle słyn. szpiegowSkiej zfery we Francji. — W rol, 

nałwyb. artyści europ. Koncert gry. niespot. w żadnym filmie Ka*dy pow. widzieć. Nadpr.: 
głów. 

Atrakcje 

  

Pan 
Dzis premjeral Pudwojny program|- Po raz pierwszy w Wilniel 

1) Potężny, pełen napięcia dramat dzi» ów i niesamowitości p. t. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 15 
BL ITTEEN GKATIKALI OY NSI TDO KINO RSE I 

GIEŁDA ZBOZOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 18 grudnia 1933. 

CENY TRANZAKCY JNE: 

Za 100 kg. parytet Wilno. 

Jęczmień na kaszę zbierany 14,50 
Mąka pszenna 0000 A luks. -33,375—37,50 
Mąka żytnia do 55 proc. = 
Mąka żytnia do 65 proc. 20—21 — 
Mąka sitkowa 17.— 
Mąka razowa 1750 
Kasza gryczana 1-1 palona 42.— 
Kasza gryczana 1-2 palona 40.— 

CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto I stand. 15,75—16.— 
Žyto II stand. 14,75—15.— 
Pszenica zbierana 21.— 
Owies stand. 13,50—14.— 
Owies zadeszczony 12—12,50 
Mąka żytnia razowa szatrow.  18—18,50 
Otręby żytnie 10,50—11.— 
Otręby pszenne grube 12,50—13.— 
Otręby pszenne cienkie 11—11,50 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kasza gryczana 1-1 biała 40.— 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 
Kasza perłowa Nr. 3 30.— 
Kasza owsiana 41 — 
Gryka zbierana 18,50—19.— 
Ziemniaki jadalne 6—7.— 
Siano 6—6.50 
Stoma 5—5,50 
Siemię Iniane 35—35,50 

LEN trzepany za 1000 kg. f-co stacja zał.: 

Wołożyn 1190,75—2213,22 
Druja 1015,55—1048.— 
Traby 1234,05—1266,52 
Kądziel horodziejska 995,90—1017,54 
Targaniec (asort.) 70-30  736,10—768,57 
Len czesany (bas. I sk. 303,10) 2078,40— 

2100,05 
  

ofiary 
Bezimiennie na Dom Dzieciątka Jezus 2ł. 5 

nosląsk. konc, 
T EIO 
WĘGIEL ©° „Progress" 
poleca M+ DEULL 

Jagiellnńska 3, tel, 8 11. 

Giełda warszawska 
Z dni 16 grudnia 

Gdańsk 173,15 — 173,58 — 172.7: 

Holandja 357,95 — 358,85 — 357. 
Kopenhaga 130,00 — 130.65 — 129.35 
Londyn 29.02 — 29.16 — 28.88. 
Nowy York czek 5.64 — 5.67 — 5.61. 
Nowy York kabel 5.65 — 5.65 — 5.62, 
Paryż 34,87 — 34.96 — 34.78. 
Praga 26.43 — 26,49 — 26.37 

Stokhołm 149.95 — 150.70 149.20 
Szwajcarja 172.18 — 172.61 — 171.75 
Włochy 46.85 — 46.95 — 46.71 
Berlin w obr. prywatnych 212,30 Tend. 

przeważnie słabsza. 
Dolar w obrotach pryw. 
Rubel złoty 4.67 — 4.05 

  

   

5.64 

  

LECZNICA 
Litewskiego Stow Pcemocy Sanitarnej 

ul. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-17 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia ch< rych ambulatoryjnych przez le 
karzy specjalis ów w godninach w dzień od 
9—2 wieczorem 5—7 oraz obłożnie chorych 

© każdej porze dnia i nocy. 
  

  

Już czes pomyśleć 

o cgłoszeniach świątecznych 
Ogłoszenia do „SŁOWA'* i innych pism — 
przyjmu'e na bardzo dogodnych warunkach 

BIUR” REKLAMOWE 
‚ STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, G:rbarska 1, tel. 82. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

Śńredka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

    
  

    

    
    

PRZYJEZDNY 
wieku, kult malny, na powažnem stanowisku, 

gentleman, w średnim 

pozna. wwodziwą, interesującą Panią do lat 30. 
Zgłoszenia z fotograiją, której zwrot zarę- 
czam. Anonimy bezcelowe. Adres: 
cja 136. Poste Restante, Wilno. 

    

  

  

S la 

Dr. Janina 
PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

  

WILEŃSKA 34. 
Od 5 — 7 wiect. 

- EBGREOR © 
Blumowicz 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 

od 9—1 i 3—8 
W. Z. P. 23. 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
tyczne i moczowe 
Wileńska 3, od 8 — 

i 4 — 8. Tel. 567. 
  

"Lokale 
FETYTYWTOTYWYWTUCJHE 

  

MIESZKANIE 
do wyneję:ia z 6 pokoi 
z elektrycznością. Róg 
Witoldowej i Mon:ns2- 
ki 5 od 12—1 pp. Do- 
wiedn+č się Montwile 
łowska 14 m. 1. Tutaj 
pokój do wynajęcia do 
12—1 i 3—5 pp. 0 

Potrzebne 
ewentu'lnie od zaraz 

5-POKOJOWE 
MIESZKANIE 
snche, słoneczne, cie” 
płe, z wszelkiemi vy- 

g dami, przy spokojnej 
ulicy śródmieścia, — 

  

  

  
  

  

  
  

[ NA GWIAZDKĘ ] 
POLECAMY 

wszelką BIELIZNĘ TRYKOTOWĄ dla pań, panów, dziasi i miemowiąt 
BIELIZNĘ damską, jedwabną znanej j 

PO CENACH FABRYCZNY CH 

  

pod marką „SILKANA““ 

BIELIZNĘ damską wełnianą i bawełnianą 

pod marką „ELASTICANA““ 

Pozatem: pończochy, skarpetki, 

| Ee PLIEAL , $-KA 
FABRYKA WYROBÓW TRYKOTOWYCH ! DZIANYCH w ŁODZI. 

ODDZIAŁ w WILNIE 

rękawiezki, kostjumy ńarciarskie, pulowery, szaliki i t.p. 

WIELKA 56. Tel. 14-75. 
  

  

  

  

  

  

je się przy Fort Street? Tylko kilka kroków 

dzieli je od wylotu alei, prowadzącej do binra 

policji! — zauważył Chan. 
— Tak, jest przy Fort Street, ale nie nie 

wiem o waszem biurze policyjnem ! 

— Tak to jasne, że pan nie wie, — pow- 

tórzył Chan, — Czy spotkał pam kogo że 

swych towarzyszy podróży na sąsiednich uli- 

cach ? 

— Nie wiem, o jakich ulicach pan mówi. 

Zresztą nikogo nie spotkałem, dopóki nie zna- 

lazłem się na okręcie. Mam nadzieję, że to pa- 

nu wystarezy. Nie mamy czasu! 

— Któż z nas niema czasu? — zapytał 

słodko Chan. Co do mnie, mam sześć dni i 

nocy do stracenia. Mr. Tait, czy pan chce przy 

trzymać się względów formalnych, czy rnoże 

będzie pan łaskaw powiedzieć niegodnemu te- 

go zaszczytu policjantowi, gdzie spędził pan 

ostatni wieczór? 
— 0, nie mam nie przeciw temu, — Tait 

usiłował być uprzejmym. — Wezoraj, koło 

dziewiątej graliśmy w karty, ot, taka próź- 

niacza gra! Prócz mnie, wzięłi udział w grze: 

Mrs. Spicer, Mr. Vivian i Mr. Kennaway. 

Stanowimy czwórkę, która odbyła jnż sporo 

walk dookoła stolika, w ciągu tej podróży. 

— A, tak — podróże kształcą! — skinął 

poważnie Chan. — Więc państwo grali aż do 

wyjazdn ? 
— Niezupełnie, Koło wpół do dziewiątej 

Ms. Vivian zerwał się, beżbożnie przerywając 

  

— Przepraszam bardzo, — przerwał Vi- 

vian, — Miałem dostateczny powód do tego. 

by przestać grać. Pan sam słyszał, dh moja 

partnerka wyrażała się o mojej grze! 

— Pn mówił mi też tysiąc razy rozmaite 

takie rzeczy! — zawołała Mrs. Spicer, — A 

właściwie mitjon razy. Ja tylko tłomaczyłam, 

  

że wie mogłam licytować, kiedy nie miałam 

kart. Ale z panem to się ma zawsze awantury! 

— Przepraszam, że przerwę, — wtrącił 

się Chan, — Ale ta rozmowa staje się zbyt 

techniczną dla mojej tępej głowy. Zatrzymaj- 
my się na fakcie, że gra została przerwana.,. 

— Przerwana w kłótni, — powtórzył Tait. 
— Wyszedłem z Mr. Kennawayem na pokład. 

Deszcz lał strumieniami. Marek miaś ochotę 

prz u się ostatni raz po mieście w swem nie 

przemakalnem palecie. Widziałem jak wycho- 

dził dziesięć minut później. Powiedziałem mu, 

że wolę zostać. 
„— I pan został na okręcie? 

— Nie. Po wyjściu Marka, przypomnia- 

łem sobie, że widziałem New York Sunday Ti- 

mes w kiosku na King Street, Postanowiłem 

kupić to pismo. Nie widziałem go od 

wieków i byłem wprost spragniony czegoś w 

tym rodzaju. Deszcz trochę ustawał. Wziąłem 

więc płaszez i stiek.... 
— Malaeca - stick? 

— Tak, zdaje się, że to tak się nazywa. 

Przed dziewiątą wyszedłem do miasta, kupi- 

łem pismo i wróciłem na okręt. Chodzę bardzo 

wolno więc, zdaje mi się, że spędziłem pół go- 

dziny na tym spacerze. 

Chan wyjął zegarek z kieszonki. 

— Która jest teraz godzina Mr. Tait? — 

zapytał nagle. 

Tait sięgnął machinalnie prawą ręką do 

kieszonki w kamizelee, ale natychmiast opuś- 

cił ją. na twarzy jego odbiło się zmieszanie. 

Spojrzał na lewą rekę, na której miał zegarek 

    
   
  

  

  

  
    

   

i odpowiedział: 
— Dwadzieścia pięć po dziesiątej. 
— Zgadza się, — uśmiechnął się Chan. — 

Zawsze to robię i zawsze mi się to udaje! 
Gęste brwi Taita podniosły się do góry. 

— Zawsze? — powtórzył z ironją. 

  

  
ZZ4 

„DZIWOLAGI* 
2) 19 żywiołowa KOMEDJ * jaka przyszła do nas p. t. 

NABIERALS$KI , $-ка 
jest dobrze o grzana 

  

Buchalter 
dokładnie obeznany z 
rachnnkowością prze- 
mysłową, rolną, ke 
piecką, samorządową i 
państwową, przysięgły 
rzeczoznawca sądowy— 
przyjmie pracę wieczc. 

rową w Wił.ie. Prze- 
prowadza rewizjebilsz= 
sów i rachunkowości 
Zgłoszenia do Admint- 
stzcji „Słowa* — роф 
„Rzeczoznawca” 

Wy: howawczyni 
wyjedzie do sterszycie 
d.ieci, lnb w mieście, 
S=iad-ctwa b dobre 
Reterencje s-lidne. — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Slowa“ pod „Wyche- 

1 wawczyni* 

ROLNiK 
w starszym wieku z 
dłagoletnią przktyką i 
szkołą ukoń zeną rel- 
niczą, znajdujący się w 

  

ę krytycznych wa naukach 
materjalaych, szaka ja- 
kiegokolwiek miejsce 
na wsi za najskremwiej- 
szą ordynację. Łaskawę 
cterty proszę składeć 
do red:kcji pob.ikryty- 
czny rolnik* 

  

-— 

Inteligentny 
rządca 1  kilkoleinią. 
praktyką rołaą i ze 
Skończ. szsiołą poszE- 
knuje posady w majątka 
jako rządca, równieź 
może prowadzić ksiąźki 
gosp darsta roinego. — 
Ewentualnie zna się 
dobrze w leśnictwie. — 
Nieświeska 22 mieszk. 7 

  

Zgłoszenia przyjmuje 
: Administracja „Słowa* Wilno. 

Legityma- pod W. M. — — — — m ma pm 

RESIDENZ 

= Lekcje 
BGERRERGEWWSY HRARGJARZNW 

  

Na Kursy Kreju 
i szycia przyjmię w- 

  

czenice ха @ LŽ 
płatą. Nauka 
Królewska 5 —11. 
casa = 

Różne 

DO LITWY 
przesyła listy szybko t 
sumiannie B.uro L. Taic 
Ryg», Skr. poczt, 51i. 
Przy zapytaniach dołą: - 
czyć znaczek pocztowy 
na odpowiedź za se 

Modystka 
przyjmuje wszelką 1e- 
botę w zakres kapela- 
sznictwa wch; 
Wykonaje tanio i cie 
gancko. Wielka 5 m, 16 
— — — — оее 

Uczeń 
ostatniego kursu Szkoży 
Zawodowej pozbawiony 
wszelaich środków pre- 
si o pomoc maierjalną 
ua opłatę czesnego. — 
Ofiary dla „K.G * przyj- 
muje Admin. „Słowa” 

  

  

  

  

— W tego rodzaju rzeczach — zawsze! — 

przez chwilę patrzyli sobie głęboko w oczy. 
Wreszcie Cham odwrócił głowę. 

— (óż pan nam powie, Mr. Vivianie? 
— Wyszedłem również na wybrzeże, cheia 

łem się ochłodzić! 
— W kapeluszu, paleie i ze 'stickiem, — 

podpowiedział Chan. 

— Mamy wszyscy 
sportow — Nie 

kręcić, gdy est w 
    

  

takie same stieki, mrux 

można od tego się wy- 
Singapore! Spacerowa- 

łem po mieście i wróciłem przed samem odpły 

niąciem okrętu. 

— Maus. Spicer? — Chan zwrócił się do 
niej uprzejmie. 

Wyglądała na bardzo zmęczoną i zwiędłą. 

— Położyłam się zaraz do łóżka. Czułam 

się bardzo zmęczona. Bridž jest tylko wtedy 

   

  

jemny, 

— O Mr. 

Taita. — 
szmął głową : 

Kennawayu już wiemy 

kiedy się ma gentlemana za par- 

od Mr. 

— Tak wyszedłem na miasto, ale nie spa- 

cerowałem długo. Myślałem, że Mr. Tait ocze- 

kuje mnie, więc Śpieszyłem się. Byłem na po- 

kładzie, zaraz po dziewiątej. 
ku memu zdumieniu, nie znałaziem. Wrócił 

Times'em pod pachą, trochę później. Poszii 

my do naszej kajuty 

nie zasnął. 

Ale Mr. Taita, 

    
i czytałem mu, dopóki 

Chaxlie obejrzał pozostałych: 

— A pan? 
— Mity Minehin, 

cia, sėdi pan wierzy! 

Chan ukłonił się. 
— W takim razie opowie nam pan z 

jemnością wszystkie szezegóły 

wieczoru! 

Chicago. Nie do ukry- 

przy- 
wezorajszega 

(D. ©. N.) 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz irukarola „Sia ia“ 

“a i wu 

Wiino Zamkowa 2 

  

Redaktor w.-z. Witołd Tatarzyżaii


