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Sprawy młodzieżo 
Teren akademicki przeżywa  bez- 

sprzecznie w ostatnich 8-miu latach sil- 

ny kryzys. Stronnictwo narodowo-demo 

kratyczne, utraciwszy po maju 1926 roku 

wpływy wśród szerszych warstw spole- 

czeństwa, wycofało się po części siłą fa- 
któw, po części świadomie z masowej. ro- 

boty społecznej i zrezygnowawszy z 

pracy na terenie włościańskim i robotni- 

czym, ograniczyło się do warstw inteli- 

gencji, mając szczególnie na uwadze od- 

cinek młodzieży akademickiej. Obóz Mar 
szałka Piłsudskiego ze względu na sytua- 

cję ogółno-państwową zwrócił uwagę na 

iakt ten dopiero w latach 1929 — 1930. 

Powstały wtenczas „Legjon Młodych* 

był wyrazem tegoż zainteresowania się. 

Jako oficjalna reprezeniacja obozu na 
Wyższych Uczelniach, miał on odegrać 

10% przeciwstawienia się wpływom ideo- 

wyin stronniotwa narodowo-demokratycz 

nego. 

Wiele osób ze starszego społeczenń- 

stwa nie rozumie różnicy, jaka zaszła w 

nastawiemu psychicznem młodzieży na- 

rodowo-demokratycznej w tym okresie. 

W latach 1926 — 1930, a w latach 1939 
-— 1933 członek „Młodzieży Wszechpoł- 

skiej” nie. jest tym samym człowiekiem. 

W akresie pierwszym jest nastawiony 

pozytywnie, entuzjastycznie, jest pełnym 

wiary w przyszłość. Opozycja wtedy w 

Polsce jest silna, a na Wyższych Uczel- 
niach najsilniejsza, dzięki świetnie posta- 

wiomej Stronie organizacyjnej, opinja a- 

kademicka wydaje się nierąz nawet nie- 

mał jednomyślnie opozycyjna. W roku 

1930 przychodzi kryzys opozycji w Pol- 

sce. Dziwnym zbiegiem okoliczności kry- 

zys opozycji w starszem społeczeństwie 
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ganizacyj konserwatywnych: w Pols i 
dochodzi do wniosku, że mimo, iż oficjal- 
ne organizacje zachowawcze są 
słabe, jednak konserwatystów właściwie 
jest w Polsce b. dużo. Zastanawia się 
nad cyframi 'wyborów w latach 1922, 
1928 i 1930, porównywuje cyfry, któ- 

re padły w roku 1922 na ówczesną ósem- 

kę, a te, które w 1928 # 1930 r. padły 

na BB i dochodzi do wniosku, że te 3, 

czy 4 miljony głosów przeszły do Błoku 

kosztem endecji. Są to więc ludzie, któ- 
rzy pozostali: 1) prawicowcami, 2) ka- 

tolikami, uznali tylko autorytet Marszał- 

ka Piłsudskiego. 

To samo dziś winno zajść i na Uni- 
wersytetach, Endecja — z wymienionych 
wyżej poiwodów -— zacznie coraz silniej 

tracić wpływy. Te masy akademickie, 
które jeszcze dwa lata temu byłyby w sze 

regach endecji, jutro przejdą w orbitę 

obozu Marszałka Piłsudskiego. Organiza- 
cyjnie, jak to się wyrazi. 

Będą mieli do wyboru dwie organiza- 

cje: „Legjon Miodych“, lub „Myśl Mo- 
carstwowa'. Otóż naszem zdaniem do 

Legjonu Młodych nie pójdą, Legjon Mło- 

dych bowiem jest ideowo organizacją: 
1) skrajnie lewicową, 
2) antykierykalną. 
Myśi Mocarstwowa zaś jest społecz- 

mie organizacją centrową, umiarkowaną, 
która skupia w swem gronie i prawico- 

we elementa. Dalej .jest organizacją, 
stojącą mocno na gruncie etyki katolic- 

kiej. A z tem wszystkiem wchodzi w 
skład obozu Marszałka Piłsudskiego. 
Tem samem ma wszelkie szanse, by w 

najbliższych latach 'wysunąć się w ży- 

ciu akademickiem na miejsce, które do- 
(brześć) zbiega się z kryzysem opozycji tychczas zajmowała młodzież narodowo- 
narodowo-demokratycznej na Wyższych 

Uczełniach (pierwsze duże defraudacje w 

Bratnich Pomocach, pozostających pod 
wpływem nar. dem.). To jest pierwszy 
cios. Począwszy od roku 1930 akade- 

mik — endek traci tę pewność siebie i 
entuzjazm, jaki cechował go w pierw- 

szym okresie. Składają się na to: 

a) upadek wiary w zwycięstwo opo- 
zycji w Polsce, 

b) .momenta psychiczne, nrianowicie: 

zasadnicza niechęć do negacji, zrozuinia- 

ła najzupełniej u niłodego, entuzjastycz- 

nie nastawionego człowieka: przez rok, 

dwa, mógł być w opozycji — stała opo- 

życia jednak go zniechęciła; w dodatku 

Rządu, przedewszyst- 
kiem w dziedzinie polityki międzynaro- 
dowej działało na niego atrakcyjnie, 

c) oportunizm, choć nawet w małym 
stoperiu, przykład starszych kolegów, któ- 
rzy mimo 'wielkich nawet nieraz zdołno- 
ści (w latach 1925 — 1930 cała elita in- 
telektuałna Wyższych Uczelni bezwzględ 

nie znajduje się pod wpływami narodo- 

wej demokracji) marnują je, nie mogąc 

ich wykorzystać w najbardziej pociągają- 

cej dła młodego człowieka dziedzinie: 

służby dla Państwa, działa ostrzegająco. 
(Gdy wreszcie w ostatnich, miesiącach 

przyszła : 
d) Nowa Ustawa o Szkotach Akade- 

miekich, która miała swój wpływ moral- 

ny (autorytet Ministerstwa W. R.i O.P. 
stanął wyraźnie ponad „autorytetem Sena- 

tu Akademickiego i profesora (i mate- 
rjałny) zmiana sądownictwa dyscyplimar 

nego, zniesienie central organizacyj aka- 

<iemickich, co było, a raczej będzie bar- 

dzo ważne w skutkach, dopuszczanie 
mmiejszości (w przeważnej mierze pro- 
rządowej) do jednolitych dotychczas ide- 

owo zarządów organizacyj samopomoco- 
wych). 

Bieżący rok akademicki zastał mło- 

dzieź narodowo-demokratyczną kłącą po- 
оЁ da nieumiknionej utraty wpływów 

na terenie akademickim. 
‚ 5 ^ a 

Przesunięcia w starszem  społeczeń- 
stwie. — Czytałem przed kilku dniami rę- 
kopis artykułu, który się ukaże w druku 
w jednym z ciekawych naszych periody- 
ków w najbliższym czasie. Autor zasta- 

nawia się nad możliwościami rozwoju or- 

demokratyczna. 

O ile zastanowimy się nad przyczyna- 

mi tak świetnego rozwoju iłościowega 

młodzieży narodowo-demokratycznej tw u 

biegłych latach, to przekonamy się, że 

spowodowany on został ogromną pomo- 

cą, jaką otrzymał ruch akademicki od 
swych protektorów ze starszego  społe- 

czeństwa. 

Dziś ruch mocarstwowy stoi  siłnie 

w terenie akademickim. O ile ilościowo 
ustępuje jeszcze „Młodzieży Wszechpol- 
skiej, to jakościowo wysuwa się stanow 

czo ma pierwsze miejsce, grupując wśród 

swych członków szereg członków zarzą- 

dów kół naukowych i stowarzyszeń sa- 
mopomocowych akademickich. W ze- 
szłym roku Myśi Mocarstwowa odniosła 

w Krakowie i Wilnie kilka poważnych 

sukcesów wyborczych, okazując, że jest 

już organizacją zdołną do stawania do 

wyborów masowych i do wychodzenia 
z nich zwycięsko. 

Dziś jednak pójście na ruch masowy 
jest zależnym od stosunku starszego spo- 

łeczeństwa do tej organizacji. Komiecz- 

nem jest bowiem uzyskanie odpowied- 
nicli warunków pracy, pomocy materjal- 

nej i moralnej. „Myśl Mocarstwowa“ — 

organizacja niezależna politycznie, posta- 
nowiła się zwrócić w r.b. do ludzi ze 

starszego społeczeństwa, którym ruch 

mocarstwowy nie powinien być obcym. 

prosząc o zgłaszanie akcesu do senjoratu 

„Myśli Mocarstwowej* w Warszawie, 

Krakowie, Poznaniu, Wilnie, Lwowie i 

Cieszynie, a więc we wszystkich środo-- 
wiskach akademickich. 

Inicjatywa „Myśli  Mocarstwowej* 

winna spotkać się z przychylnem ustosun 

kowaniieir ze strony tych, którzy są prze- 

ciwnikami demagogicznych haseł młodzie 

ży narodowo-demokratycznej (bicie Ży- 

dów), z drugiej zaś strony uważają za 

niebezpieczną możliwość opanowania 

młodzieży przez hasła radykalne komiuni- 

zującego prawie Legjonu Młodych. 

Mieczysław Pruszyński 

WORECZEK Ko ak NO SRS 

Powrót godeł monarchii 
BERLIN. PAT Pruski minister gospodar 

ki polecił zawiesić na dawnych miejscach w 
biurach i lokalach urzędów portrety b. dy- 
nastji Hohenzollernów, oraz godła monarchji, 

które usunięte zostały po ogłoszeniu republiki 
niemieckiej w roku 1918. ; 

  

jo Mareaalkta Jozefo Pilsudskiego 
WILNO. Dzień wczorajszy P. Marsza- 

jąc jedynie rodzinę. 

Obiad p. Marszałek spozył w towarzy 

stwie wojewody i osób z otoczenia. 

P. Marszałek czuje się dobrze, minto, 

że naderwane ścięgno w nodze cokolwiek 

nader łek Piłsudski spędził w Pałacu przyjimu- dolega. P. Marszałek przed kiłku dnia- 

mi podczas przechadzki w Bełwedcrze 

poślizgnął się i nadwyrężył sobie nogę. 
Obecnie jednak dołegliwość zwolna mija. 

  

Min. Beck bzdzie przewodniczył Radzie Ligi N. 
na sesfi styczniowej 1934 r. 

WARSZAWA (tel. wi.) W dniu 15 stycznia 

roku przyszłego w Genewie rozpoczyna się 77 
sesja Rady Ligi Narodów, której przewodniczyć 

będzie minister spraw zagranicznych Polski, p. 

Józef Beck. 
W roku bieżącym upływa termia mandatów 

dwóch ważnych komisyj Ligi Narodów, a mia- 

nowicie prezesa i członków komisji rządzącej 
zagłębiem Saary Oraz prezesa komisji technicz- 
nej Dunaju, pozatem porządek obrad przewi- 
duje rozpatrzenie sprawy konstytucji wołnego 

miasta Gdańska na podstawie pisma Wysokiego 

Komisarza Ligi Narodów. Sprawę tę będzie re- 
ferował delegat Anglji. 

Najważniejszą kwestją, jaką zajmie się nad- 

chodząca sesja Rady Ligi, będzie sprawa przy- 
gotowania plebiscytu w zagłębiu Saary. Na pod 

stawie Traktatu Wersalskiego po 15 łatach od 

chwili wejścia w życie tego traktatu, hudność 

  

zagłębia za pośrednictwem plebiscytu ma się 

wypowiedzieć co do dalszych losów przynależ- 

ności państwowej tego terytorjum. 

Obok spraw, które będą przedmiotem 0- 
brad, w kufuarach omówione będą aktualne za- 

gadnienia międzynarodowe. Zjazd mężów stanu 
w Genewie po dość długiej przerwie, wobec о- 
becnej sytuacji politycznej w Europie, da ni0ż- 
ność bezpośredniego zetknięcia się szefów poli- 
tyki zagranicznej państw należących do Ligi i 

umożliwi przeprowadzenie rozmów na aktualne 
dziś tematy ewentualnej reformy Ligi Narodów, 
rokowań z Niemcami oraz rozbrojenia, Bezpo- 
średnio po zebraniu się Rady Ligi, w dniu 21 
„stycznia zbierze się prezydjum konierencji roz- 
brojeniowej. 

Nadchodząca sesja Rady Ligi będzie nale- 

żała do najbardziej ciekawych i doniosłych ze- 
brań międzynarodowych. 
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Min. Rolnictwa przejmie 
peństwowe zatłady zbożowe 

WARSZAWA (tel. wł.) Wiadomości za- 

mieszczone w niektórych dziennikach o rzeko- 
nej reorganizacji ministerstw, w szczególności 
o przeniesieniu Departarmtu Ceł z Min. Skarbu 
do Ministrstwa Przemysłu i Handlu oraz zmia- 

nie nazwy ministerstwa rolnictwa i Reform Rol- 

nych na Ministerstwo Rolnictwa i Handku Rol- 
nego, jak się dowiadujemy, nie odpowiadają 

prawdzie. Rozważana jest jedynie sprawa skon- 

centrowania w Ministerstwie Rolnictwa działu 
obrotu artykułami rołnemi. Chodzi tu o przeję- 

cie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych państ- 
wowych zakładów zbożowych i sprawowanie 

nadzoru nad obrotem artykułami pierwszej po- 
trzeby. 

Państwowa nagroda 
literacka 

POSIEDZENIE SĄDU KONKURSO- 
WEGO 30 b.m. 

WARSZAWA (tel. wi.) 36 bm. w gmachu 

ministerstwa Oświaty odbędzie się posiedzenie 

Sądu Konkursowego państwowej nagrody Hie- 
rackiej. W skład sądu wchodzi 5 esób: dwóch 

przedstawicieli Min. Oświaty w osobach dr. U- 
jejskiego i dr. Zawistowskiego, dwóch przed- 

stawicieli Akademji Literatury w osobach preze- 
sa Sieroszewskiego i sekretarza Kaden-Bandrow 
skiego oraz reprezentanta Zw. Zawodowego Li. 

teratów w osobie p. Ewy Szlburg-Zarembiny. 
Nagroda wynosi 7000 zł. i przyznana 'bę- 

dzie za całoksztalt pracy literackiej, ze szcze- 
gólmem uwzględnieniem ostatniego pięciołecia, 

Francja wober militarnych postulatów kitlera 
PARYŻ PAT. Ambasador  Francois- 

Poncet, który przybył przed południem do Pa- 
ryża, jeszcze w ciągu dnia dzisiejszego będzie 

przyjęty przez ministra Paul-Boncoura. 
Następnie Paul-Boncour sprecyzował sta- 

nowisko Francji w związku z ostatniemi wyda- 

rzeniami z dziedziny polityki międzynarodowej, 

poczem ministrowie obrony narodowej wypo- 
wiedzieli fachowe uwagi na żeń temat, W szcze- 
gółowej dyskusji ustalono instrukcje dia amba- 
sadora Francois-Ponceta, które dziś zakomuni. 
kuje mu Paul-Boncowr. 

Urzędowo nie ogłoszono treści memorjału, 
nienrniej jednak koła polityczne twierdzą, że 
instrukcje te zawierać będą następujące tezy: | 

NIEMOŻNOŚĆ PRZYJĘCIA ŻĄDAŃ NiE- 

MIECKICH, 

Rząd francuski wyraża zadowolenie z ГОТ- 

mów, które rzuciły światło na pewne sprawy 
i skłonny jest — o iłe zostaną nawiązane kom- 
takty międzynarodowe — do wymiany poglą- 
dów w innych kwestjach, co pozwoli zamaniies- 
tować pokojową wołę Francji. Gabinet paryski 
z zadowoleniem przyjmuje potwierdzoną przez 
kanclerza Hitlera chęć wzmocnienia paktów o 
nieagresji pomiędzy narodami europejskiemi i 
gotowość ewentualnej ogólnej wzajemnej kon- 
troli ich zbrojeń. Niestety, rząd francuski musi 
stwierdzić, że Niemcy zgóry stawiają warunki, 

których uwzględnienie musiałoby utrudnić wszeł 
kie porozuwnienie. Domagają się oni mianowicie 

300.000-nej armji, utrzymanie organizacyj mi- 
litarnych S$. A. i S. $, oraz prawa posiadania 
materjału wojennego dła powyższej 300.000-nej 
armji. Wszystkie te żądania pozostają w sprzecz 

ności z pracami konierencji rozbrojeniowej w 
Genewie. 

Francja nie może przyjąć żądania uzbroje- 
mia się Niemiec, jest to bowiem sprzeczne z i- 
stotą zadania konierencji rozbrojeniowej, zwo- 
łanej do Genewy w wykonaniu traktatu wersal- 
skiego przez Ligę Narodów. Rząd francuski nie 
podziela sceptycyzmu kierowniczych sfer nie- 
mieckich w sprawie rezuitatów konierencji roz- 
brojeniowej i jest zdania, że tylko wr amach Li- 
gi Narodów i na drodze redukcji zbrojeń można 

zorganizować bezpieczeństwo międzynarodowe, 
które stanowi podstawę uznania zasady równo- 
uprawnienia, Właśnie w celu przygotowania 0- 
statecznej konwencji gabinet paryski gotów jest 
przystąpić do wszelkich rozmów z państwami 
zainteresowanemi. 

FRANCUSKIE PROPOZYCJE ROZBROJE- 
NIOWE. 

Aby dać wreszcie dowód namacalny swej 
woli, rząd francuski ponawia uroczyście konkret 
ne propozycje rozbrojeniowe, ustalone podczas 
rozmów francusko-angielskich w dniach 23 į 24 
września br. Propozycje te przewidują 4-letni 0- 
kres, podczas którego wszystkie armje europej- 
skie zostałyby ujednostajnione według jednego 
określonego typu — o krótkim, jednakowym dla 
wszystkich państw terminie służby wojskowej. 
Według tego projektu, Niemcy posiadałyby 200- 

tysięczną armię regularną, z wyłączeniem orga- 
nizacyj paramilitarnych, wyposażoną w materjał 
deferzywny lekki, odpowiadający jej efektywom 
(mitrałjezy i armaty 105-mm.) Francja zacho- 
wałaby 200-tysięczną armję kontynentalną i 200 
tysięcy żołnierzy w kołonjach, z dotychczaso- 
wym materjałem. 

Podczas tego pierwszego 4-letniego okre- 
su trwania konwencji byłaby ustanowiona stała 
kontrola wzajemna wszystkich armij europej- 
skich. W drugim 4-letnim okresie, na podstawie 
rezultatów osiągniętych przez kontrolę w okre- 
sie poprzednim, Niemcy otrzymałyby prawo po- 
siadania wszelkiego rodzaju broni defenzywnej, 
a więc czołgów i samołotów, natomiast inne 
mocarstwa, nie podlegające ograniczeniom Z mo 

cy traktatu wersalskiego, byłyby zobowiązane 

do zniszczenia broni ofenzywnej (działa powy- 
żej 105 mm. i czołgi powyżej 105 tonn). Prag- 
nąc ponadto jeszcze silniej zaakcentować swe 
propozycje, rząd francuski gotów jest natych- 
miast po podpisaniu ogółnej konwencji rozbro- 

jeniowej zrzec się połowy swych samolotów, 

przeznaczonych do bombardowania, z zastrze- 

żófemn, że wszystkie państwa powezmą anaia- 
giczne zobowiązania, 

Powyższe tezy instrukcyj oczywiście uzu- 
pelnione będą w ustnych konferencjach amba- 

sadora Francois-Ponceta z kierownikami fran- 
cuskiej nawy politycznej. : 

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

PARYŻ PAT. — Z wiadomości, jakie prze” 
dostały się o wczorajszem posiedzeniu rady mi- 
nistrów, wynika, że Paul-Boncour przedstawił 
kolejno punkty widzenia Polski, Czechosłowacji, 
Rumunji i Belgii na sprawy rozbrojenia, poświę- 
cil wiele miejsca Wielkiej Brytani, poczem przed 
stawił koniduzje, do jakich doszedł po uwzgięd- 
nieniu wszystkich _ międzynarodowych elemen- 
tów i wymagań zapewnienią bezpieczeństwa 
granicy Francji. 

: Następnie wypowiedzieli się w tej sprawie 
ministrowie wojny i marynarki, Po zakończeniu 
posiedzena zdecydowano, że aids-memoire tran. 
cuskie nie będzie miało charakteru noty prze- 
znaczoniej do zachowania w archiwach dypło- 
matycznych, lecz zawierać będzie reasume: roz- 
mów dotychczasowych, mające na cełu posta- 
wienie kropki nad „i“. 

AMBASADOR  CHŁAPOWSKI 

U PAUŁ-BONCOURA 
PARYŻ PAT. — We czwartek o godzinie 

6-tej wieczorem ambasador Chłapowski został 
przyjęty przez ministra Paul-Boncoura, z któ- 
rym odbył dłuższą konferencję. 

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ 
PARYŻ. PAT. — Radykalna „L,Oeuvre'* 

podkreśla, że po expose Paul-Boncoura wczo- 
rajsza rada ministrów zdecydowała, że aide- 
memoire zawierające punkt widzenia Francji 
na sprawę rozbrojenia Niemiec zostanie wrę- 
czone ambasadorowi Frangois-Poncet'owi ee- 
lem przelłazania go kanelerzowi Hitlerowi. 

‚ .„Premjer Chautemps oświadczył, że Fran- 
cja, zdecydowanie przeciwna wszelkiemu — п- 
zbrojeniu Rzeszy, byłaby skłonna rozważyć w 
ramach Rady Ligi lub Ligi Narodów kwestję 
ujęte w projekcie konwencji, której celem by- 
łoby nie uzbrojenie Rzeszy, lecz ogólna redu- 
keja zbrojeń, W zakończeniu premjer powie- 
dział: „Francja gotowa jest uczynić pozytyw- 
ne propozycje rozbrojeniowe. Francja będzie 
mogła ujawnić z pełną sprawiedliwością ma- 
chinacje niemieckie przeciwko różnym trakta- 
tom''. — Śmiałe przemówienie premjera zdo 
było sobie nznanie większości gabinetu. 

Jak twierdzi socjalistyczny „Le Populai- 
re'', tylko jeden z eztonkūw rządu zajął sta- 
nowisko odrębne od stanowiska. swych kole- 
gów. Ministrem tym był Daladier. Jest on 
mianowicie zdania, że bezpośrednie rozmowy 
między Francją « Niemeami, mogłyby być u- 
żyteczne dla obu krajów. Daladier podkreślił, 
że rozmowy nie są równoznaczne z rokowa- 
niami, — W odpowiedzi na to Paul-Boucour 
oświadczył: „Nie wiem, jakie rozmowy mo- 
głyby odbywać się w inny sposób niż na dro- 
dze dyplomatycznej, czyli za pośrednictwem 
ambasadorów''. Premjer Chaumtemps i mi- 
nister marynarki Sarraut energicznie poparli 
"tanowisko Paul-Boncaura. 

twierdząc, że Niemcy są jedną wielką fabryką 
amunicji. Z końcem listopada Reichswehra li-- 
czyła 165.000 żołnierzy, podczas, gdy traktat 
wersalski pozwała tylko na 100.000. Szczególnie 
wzmocniono Reichswehrę w Prusach Wschod- 
nich. Niemcy zaopatrują się gorączkowo w ma- 
terjał wojenny. Gorączkowo przygotowuje Się 
broń powietrzną. W okolicy Berlina buduje się 
25 hangarów samolotowych. W Kiłonii i Wil- 
helmshaien budowane są dwa nówe wielkie krą 
żowniki. Jeden z nich budowany jest jeszcze w 
ramach traktatu wersalskiego. Budowa drugiego 
stanowi naruszenie tego traktatu: 

r kakoja 

   
święta Bożego Narodzenia upłynęły w całej 
łej katastrofy kolejowej w Lagny, gdzie na 
łym rozpędem, idący z szybkością 105 kim. 
były straszne, kilka wagonów zostało rozbitych 

Liberiaan, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
NOMINACJE KAPELANÓW 

WOJSROWYCH 

WARSZAWA. PAT. 27 grudnia Prezy- 
dent Rzeczypospolitej podpisał dekret, powo- 
łujący ks. dr. Mauersbergera do służby zawo- 
dowej w duchowieństwie wojskowem w stop- 
niu dziekana. Na niosek biskupa polowego 
wojsk polskich p. minister spraw wojskowych 
mianował dziekana ks. dr. Mauersbergera kan 
clerzem Polowej Kurji Biskupiej. 

NIEZWYKŁE MROZY W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT W ciągu ostatnich 
24 godzin niezwykłe mrozy panujące w Sta- 
nach Zjednoczonych spowodowały śmierć prze 
szło 20 osób. W Hite Rizer w prowincji On-- 
tario (Kanada) termometr wskazywał 50 sto-. - 

pni F. poniżej zera. 

ZNOWU PORWANIE MISJONARZA 

RZYM. PAT. — Według wiadomości na- 
deszłych z Liu-Kiang w prowincji Aiang-Si 
bandyci chińsey porwali misjenarza włoskie- 
go O. Anselmi, który od 1922 roku przebywa 
w Chinach. 

OGRANICZENIA WSTĘPU NA 

UNIWERSYTETY NIEMIECKIE . 

BERLIN PAT. — Ogłoszone wczoraj rozpo- 
rządzenie ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, 

ograniczające do 15.000 ilość abiturjentów, któ- 
rzy po złożeniu egzaminów dojrzałości dopusz © 
czeni być mogą do studjów'w wyższych za- 
kładach naukowych. 

Według komunikatu urzędowego, pozwole- 

nie na wyższe studja uzyskać moga tytko ci 
kandydaci, którzy odpowiadać będą szczegól | 
nym wymaganiem w zakresie dojrzałości dh 
chowej i fizycznej, charakten oraz przekonań ‚ 

rarodowych. Na ogólna cyfrę dopuszczonych do | 
„studjów abiturjentów otrzymają kraje związko- 

weś ciśle ustakone kontyngenty; m. in, Prusy 

8.984, Bawarja 1670, Saksonja 1339, Wirtem- 
bergja 611, Badenja 574, Hamburg 398. Liczbę 
abiturjentów i abiturjentek, którzy w przyszłym 

roku nie zostaną dopuszczeni do studjów wyż- 

szych, obliczają па około 23.000 osób, ‹ 

Zarządzenie motywowane jest koniecznoś- 

cią przeciwdziałania przepełnieniu  uniwersyte- 
tów oraz innych wyższych zakładów  nauko- 
wych w Miemczech. W latach następnych na- 
stąpi dałsze stopniowe ograniczanie przewidzia- 

nego kontyngentu zezwoleń na kontynuowanie 
wyższych studjów. 
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Francji pod znakiem żałoby z powodu niebywa- - 

1 

zatrzymany pod sygnałem pociąg wpadł 2 ca- 
na godzinę pociąg kurjerski: Skutki zderzenia 
doszczętnie. 

w czem zgórą 200 zabitych i przeszło 300 rannych. Na zdjęciu — miejsce katastrofy. 

  

Prezydent Republiki Lebrun przybył na dworzec Wschodni w Paryżu celem złożenia hołdu 
pamięci ofiarom tragicznej katastrofy kolejowej. 

Na zdjęciu prezydent Lebrun przechodzi obok długiego szeregu trumien, ustąwionych 
'w sali dworca Wschodniego, zamienionej wkaplicę żałobną. . 

-_ Kondolencje Polski 
WARSZAWA PAT. — Minister spraw za- 

REWELACJE O ZBROJENIACH NIEMIECKICH granicznych Józef Beck przesłał na ręce minis- dowała tyle ofiar, proszę o przyjęcie wyrazów 
WIEDEŃ PAT. — „Arbeiter Zeitung" za- tra spraw zagranicznych Francji Paul-Boncoura żału i 

mieszcza artykuł o zbrojeniach niemieckich, — depeszę następującą: „Głęboko wzruszony wia- O 

Liczba ofiar przewyższa 500 osób 

współczucia katenin rządu połskiegot. | 

   



  

„kwestja  umiejętnego pośrednictwa 

SILVA RERUM 
O KSIĄŻKACH I PISARZACH 

Wciąż ten sam temat. Książka, pisarz, 
czytelnik... W jaki sposób zwiększyć produkcję 
dobrych książek? Jak zachęcić czytelników do 

nabywania książek? Bo właśnie o to przede- 
wszystkiem chodzi, aby ukazywały się jak 

najczęściej liczne książki dobre i żeby były nie- 
tylko czytywane, ale kupowane. 

Czas (272), poświęcając 
książce, mówił m. in.: 

Bywają, oczywiście książki rozmaite. Ale 
właśnie ksłążkę swobodnie można wybierać 
wedle własnej ochoty. Nieraz przyjdzię się 0- 
mylić. Przekonać się wszakże łatwo, iż gdy 
trafi się książka, która silniejsze daje nam wra- 
żenie, chętnie do niej wracamy, aby czytając 
ją ponownie, coraz inaczej i coraz bliżej ob- 

cować z myślą pisarza, tak przedziwnie zaklętą 
w symboł słowa, w płastykę obrazowania, w 

rytmikę prozy, w dźwięki poezji. Przez czytaną 
książkę nawiązują się więzy najbliższej, naj- 
serdeczniejszej przyjaźni między pisarzem, auto- 
rem książki, a nami, nieznanymi jej czytelnikami. 

Produkcja książek w Polsce jest znaczna, -— 

nawet raczej możnaby powiedzieć, że drukuje 
się za dużo, ale, jeżeli chodzi o jakość, 'spra- 

'wa przedstawia się o wiele gorzej: 

W Polsce nie drukuje się za mało, Dru- 
Kkuje się nawet zbyt dużo, jeżeli chodzi o sto- 
sunek ilości do wartości. Niezmordowane pra- 
sy drukarskie wyrzucają każdego tygodnia fa- 
łangi nowych wydawnictw, niejednokrotnie 
zwracających uwagę już samą formą: papier 
najlichszy, okładka w najgorszym guście, ko- 
tekta niedbała, druk niewyraźny, o estetycz- 
mym układzie typograficznym ani mowy. Z 
okropną formą harmonizuje naogół  bezwar- 

tościowa treść. Wśród nowych książek, wy- 

dawanych przez różne popularne i tanie wy- 
dawnictwa spotykamy się z. arcydziełami... 
przeciętności, płytkości i nudy. 

W tej. powodzi książek, po większej częsci 

przeciętnych, trudno się zorjentować i nie jest 

łatwe wyłowienie książki dobrej. Wyłania się 
pomiędzy 

czytelnikiem, potrzebującym dobrej książki, a 

tą właśnie książką. 
Dotychczas bowiem amatorzy dobrej a przy- 

tem interesującej tektury muszą się posiugiwać 

wiele uwagi 

_ mieraz dość prymitywnemi sposobami w wy- 
borze książki, Obserwuje się nieraz, w najpo- 
pularniejszej z krakowskich wypożyczalni (Czy- 
telnia naukowa przy ul. św. Jana) jak klijenci, 
szukając „czegoś dobrego" zasięgają porady 
u sympatycznych panienek - ekspedjentek, jak 
przeglądają... okładki, jak przewracając kartki, 
patrzą, czy w książce jest dużo djałogów, bo 
„opisy są mudne*. Wypożyczalnie są dzisiaj 

'ważnem źródłem lektury, na nich zatem także 

tościowych. Gdyby czytełnie publiczne prze- 
staty kupować liche i bezwartościowe książki, 
jedna szkodliwa gałąź przemysłu wydawni- 

<zego zostałaby niewątpliwie podcięta, 

Organizacja bibljotek społecznych u nas 
szwankuje. Bibłjoteki te nie staraja się, a czę- 

sto wprost nie umieją, poprowadzić czyteinika 

za sobą i ograniczają się do biernego podda- 

wania się niewyrobionym gustom przeciętnego 
czytelnika. 

Jaki powinien być nasz stosunek do książki? 

Wśród długich rzędów, stojących na pół- 
kach ksłążek, każda zawiera jakiś ułamek i 

fragment życia... Każda jest dla siebie małym 
zamkniętym światem. Książka pozwala nam le- 

piej poznać otaczającą nas rzeczywistość, a 
także... i zapomnieć o niej na chwilę. Książką 
jest dobra albo zła. Jeżeli jej nie warto prze- 
czytać po raz drugi, nie warto jej czytać wcale. 
To najmądrzejszy aforyzm o książce. ' 

‚ Lector 

Proces o morderstwo 
Ogrodowskiej 

POZNAŃ. PAT. — W czwartek przed po- 

ładniem rozpoczęła się przęd trubunałem Są- 

du Okręgowego w Poznaniu, jako przed sadex 

doraźnym, sprawa przeciwko Baziuiióriów 

Łabędziewiczowi, oskarżonemu o zabójstwo w 

eelach rabunkowych ś.p. Marji Ogrodowskiej, 

żony funkejonarjusza kolejowego i 7-letniego 

syna Ogrodowskiej, Stanisława, Sala szczelnie 

wypełniona.. Wśród publiczności bardzo wiele 

pań. 

   

  

SŁOWO 

Tragiczne katastrofy górnicze 
W KOPALNI „KAZIMIERZ”. 

Sosnowiec PAT. — Akcja ratunkowa na 

kopalni „Kazimierz*, nawiedzonej wczoraj ka- 
tastroją górniczą, została zakończona. W ciągu 
nocy ze środy na czwartek wydobyto drugą 0- 
fiarę katastrofy, górnika Garbackiego. Podobnie 

jak i pierwszy zasypany, Garbacki nie dawał 
już znaku życia. Zwłoki obu ofiar katastrofy 
przewieziono do kostnicy. 

DĄBROWA GóRNICZA PAT. — W związ- 
ku z zawaleniem się stropu na kopalni „Kazi- 

inierz* zjechała do kopalni komisja z ramienia 

władz górniczych. Jak stwierdzono, katastrofa 

miała miejsce na głębokości 580 metrów. Komi- 
sja bada przyczyny katastrofy i w tym celu 
przesłuchuje świadków. Termin pogrzebu ofiar 
dotychczas mie został ustałony. 

W KOPALNI „POLSKA“, 

KATOWICE PAT. — Dnia 27 bm. około 
godziny 21-szej w czasie budowy szybu na ko- 
palni „Polska“ w Maleį Dąbrówce obsunęła się 
ziemią i zawalijo rusztowanie. Z zatrudnionych 
tam 5 murarzy jeden, mianowicie Franciszek 
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ZAWODY HOKEJOWE 

W ZAKOPANEM 

ZAKOPANE. PAT. — Dziś, w piątek roz 
poczyna się w Zakopanem trzydniowy mię- 
dzynarodowy turniej w hokeju lodowym o ni * 
strzostwo Zakopanego. 

Do walki staną cztery drużyny: Wachring 
(Wiedeń), Legja Warszawa, KPW Ognisko 
z Wilna i Czarni ze Lwowa. 

Mecze rozpoczynać się będą codziennie 
o godz. 17 i odbywać się będą jeden po 
drugim. 

BSS KITA i WABROTZWEZODZE 

Rekiama amerykańska 

Banasiak zdołał się uratować, wychodząc po 
linie na powierzchnię, natomiast 4 inni zostali 

zasypani spadającemi belkami i piaskem. Przy- 
stąpiono natychmiast do akcji ratunkowej. W 
akcji tej brały udział drużyny górnicze z ko- 
pałni „Ferdynand Giesche”. 

W ciągu nocy wydobyto dwóch zasypa- 

nych, którzy odnieśli lekkie obrażenia ciała, za 

pozostałymi natomiast prowadzone są dalsze 

poszukiwania. Jak stwierdzono, jeden z górni- 
ków, pozostających pod ziemią nie żyje, nato- 

miast na ślad czwartego zasypanego dotychczas 

nie natrafiono. — Akcja ratunkowa w toku. 
KATOWICE PAT. — Akcja ratownicza 

na kopalni „Połska” trwa w dalszym ciągu. — 

O godzinie 13,30 kołumna ratownicza wydobyta 
zwłoki robotnika Kicki Za czwartym zasypa- 
nym poszukiwania w toku. 

  

Żydowscy przemysłowcy w Kownie 
JADĄ DO POLSKI PO ZAKUPY 

„ kotu, RYGA PAT. — Donoszą z Kowna, że przez żydów w stosunku : ; prowadzonego 
pa żydowskich kupców i przemysłowców zwró-* do Niemiec. Ministerstwo spraw, wewnętrznych 
ciłą się do ministerstwa spraw wewnętrznych z 

oficjalną prośbą o udzielenie paszportów na wy- 

jazd zagranicę przez Łotwę i Połskę, wobec boj- 

zasadniczo zgodziło się na to i obecnie bez żad- 
nych trudności wydaje paszporty zagraniczne 
na przejazd według wymienionej marsztruty. 

Aresztowaria i rewizje w Kłajpedzie 
RYGA PAT. — Donoszą z Kłajpedy, że w 

związku z zamierzonem wysiedleniem obywateli 

niemieckich, którzy zajmowali w  Kłajpedzie 

wyższe stanowiska, przeważnie w szkolnictwie 

policja polityczna przeprowadziła szereg rewi- 

zyj. Znaleziono bardzo wiele kompromitującego 
materjału, świadczącego o  działałności anty- 

państwowej, aktach sabotażowych itd. 
U szeregu osób znaleziono materjał, dowo- 

dzący uprawiania akcji szpiegowskiej, Jak wy- 
jaśniło przeprowadzone śledztwo, niektórzy nau- 
czyciele stali na czele bojówek hitlerowskich, 
których zadaniem było zbieranie informacyj i 
kierownictwo ruchem na miejscu. — Pozatem 
stwierdzono, że z Niemiec przybywali na tery- 
torjum Kłajpedy emisarjusze narodowo-socjalis- 
tyczni. Przewidziane są dalsze aresztowania. 

  

Sowiety obawiają się Japonii 
NOWY YORK PAT. — „New York Times* 

zamieszcza wywiad swego moskiewskiego ko- 
respondenta Waltera Duranty ze Stalinem, któ- 
ry oświadczył, iż ZSRR mógłby popierać Ligę 
Narodów, gdyby Liga sprzeciwiałą się wojnie 
i popierała pokój. Stalin dodał, iż istnieje po- 
ważne i rzeczywiste niebezpieczeństwo ze stro- 

ny japonii. 
Rosja Sowiecka może jedynie przygotowy- 

wać się, by tenru niebezpieczeństwu się prze- 

ciwstawić. Japonja byłaby nierozsądna — dodał 
Stalin, — atakując Rosję Sowiecką, zważywszy, 
iż sytuacja gospodarcza nie jest pewna i że po- 

siada ona słabe punkty w Korei, Mandżurji i w 
Chinach. 

8 Mówiąc .o handlu zagranicznym, Stalin 0- 
świadczył, iż rozwój jego zależy od kredytów. 
ZSRR nie jest obecnie zależny w tym stopniu 
co dawniej od przemysłu niemieckiego. 

Narodziny następcy tronu w Japonji 
Z Tokio donoszą, iż wiadomość o urodzeniu 

się następcy tronu wywołała nieopisaną radość 

w całym kraju. 
Jest to pierwszy potomek męski pary ce- 

sarskiej, która miała dotychczas 4 córki. Komu- 
nikat urzędowy stwierdza, że matka i dziecko 
czują się dobrze. Dziecko waży 326 gramów i 
mienia nowonarodzonemu następcy tronu odbę- 

dzie się w dniu 29 

Dziecko jest w prostej linji 125 potomkiem 
założyciela dynastji, która istnieje od 7go wieku 
przed Chrystusem. Wiadomość o przyjściu na 

świat następcy tronu zostałą obwieszczona ry- 
kiem syren w dwóch tonach w odstępach jed- 
nominutowych. Z okazji przyjścia na świat na- 

stępcy tronu odbędą się w całym kraju wielkie 
uroczystości. 

Premjer, admirał Saito wygłosił przez ra- 
djo orędzie, w którem w imieniu całego narodu 
ss hołd rodzinie cesarskiej. We wszystkich 
szkołach przerwano naukę i urządzono obchody. 
Przeszo sto związków i organizacyj wzięło > 
dział w pochodzie przed pałacem cesarskim. 

  

Af era szpiegowska w Halsingforsie 
HELSINGFORS. PAT. — Donoszą z 

Helsingforsu, że niedawno wykryta organiza- 
cja szpiegowska zarzuciła sieci na cały szereg 

  

a 

  

W okresie przedswiątecznym firmy ame- 
rykańskie prześcigają się w pomysłach rekla- 
mowych. Oto reklama jednego z przedsiębior- 

Muzeum zasłużonych Polek 
Przy ul. Ossolińskich Nr. 11 w dużym do 

mu, należącym do Ossolineum, mieści: się mało 
jeszeze dotąd szerszemu ogółowi znane, mu- 
zum pamiątek zasłużonych Polek, a raczej 

na razie nazwijmy to skromniej sekcja muze- 
ałna Zjednoczenia polskich katolickich Towa- 
rzystw żXobiecych. - 

Otwarte i poświęcone zostało to Muzeum 
19 styeznia 1930 roku, inicjatywę założenia 
dała ś, p. AntoninaMachezyńska, zasłużona wy 
chowawczyni i nauczycielka, i prof, Marją 

Bruchnalska, literatka i niestrudzona pracow- 
niczka od lat 20 zbierania danych i materja- 
łów dotyczących działalności kobiet polskich 
od czasów najdawniejszych w piśmiennietwie, 

literaturze oraz czynnej walee orężnej. 

Muzeum mieści się na razie w 2 pokojach. 
z których większy nazwalibyśmy salką, urzą- 
dzoną stylowo, — duża sofa i fotele stylu Bi- 
dermaier, dar. ks. Lubomirskiej, gablotki ma- 
honiowe, biurka dopełniają urządzenia. Ściany 
są zawieszone, dużemi tablicami, wypełnionemi 
około 300 fotografjami zasłużonych Pólek z 

doby powstania 1863 r. : 

Przypomnijmy sobie wkraczając do Muzeum 

działalność kobiety polskiej chronologicznie od 

najdawniejszych czasów, kiedy to w szeregi 

pierwszych uczniów Akademji Krakowskiej w 

r. 1400 przez Królową Jadwigę odnowionej, za 

pisały się światłe niewiasty, jak Joanna wdo- 

° жа po Gniewoszu z Wronowa, Elżbiata wdo- 

wa. po Spytku z Melsztyna, Elżbieta wdowa 

po Szczepanie Baryczce, podkomorzym Sierą- 

dzkim, księżna Mazowiecka Anna, małżonka 

księcia litewskiego Michała  Kiejstutowicza, 

Aleksandra, siostra Władysława Jagiełły i wie 

le innych jeszcze fundatorek i członkiń wspie- 

rających jak np. mieszczanka p. Dorota Jiger- 

dorff. To są jakby, pierwsze Uniwersytetu 
Krakowskiego studentki. : 

°° Ten śmiały krok naprzód kobiet polskich, 
jeszeze w w. XV zaprawia kobietę polską jed- 
nak narazie do biernego kultywowania litera- 
tury t. j. do czytania, piórem nie pracuje jesz- 

<ze kobieta polska z wyjątkiem kilku i to w 
duchu czysto religijnym jak np. Zofja Oleś- 
mieka z Pieskowej Skały. 

Nie wszystkie zabytki piśmiennictwa ko- 
biecego dochowały się do naszych czasów, m0- 
że skutkiem reakcji XVII wieku (kontrrefor- 
macja). „Może w powodzi obojętności ogółu 
dla przeszłości literackiej. Postęp zaznacza się 

” ; i tro dem! *, 

Wiek XVIII szczyci się dworma wybitne- 
mi autorkami, jak Urszula z Wiśniowieckich 

Radziwiłłowa i Elżbieta z Kowalskich Druż- 
backa, które zjawieniem się swem pociągnęły 
spory zastęp Polek piszących w końcu XVIII 

w. przez eały czas w XIX z wzmagającą się 

siłą po czasy obecne. 

Dalsze eksponaty w Muzeum wskazują na 
wysiłek Polek, biorących czynny udział w wal 
e6 oręźnej już w dobie powstania Kościuszki 
r. 1794. Niestrudzona prof. Bruchnalska poka- 
zuje album z szafirowego jedwabnego płótna 
z fotografjami bojowniezek tego okresu. Pier- 

wsza fotografja, (z portretu) to Tekla z hr. 
Bielińskich Feliksowu hr. Łubieńska. W roku 
1794 bierze ona udział w potyczce w Szezyt- 

nikach pod Sieradzem, zagrożonym wówczas 
przez Prusaków, wńlczy na ezele włościan i 
służby dworskiej, dalej Joanna Żubrowa, skro- 
mna markietanka, dekorowana w r. 1809 krzy 

żem. Virtuti Militari, i inne. 
Ybliżamy się do roku 1831. Na środku 

stołu w większej salee Muzeum umieszczony 

  

stw olbrzymia kukła - balonowa, której poja- 
wienie na ulieach Nowego Jorku wzbudziło 
niebywałą sensację. 

mahoniowy turnikiel (od słowa tourner — 

obracać, spopularyzowana nazwa wiatraczek) 
z 16-ma planszami najwybitniejszych kobiet 

polskich okresu powstania 1831 r. Jest więc io 
tografja Barbary Czarnowskiej, oficera jazdy 
augustowskiej, dalej Emilji Plater z Liksny 
pod Dyneburgiem, mężna „dziewica - boha- 

ter““, której słuszna sława była na ustach 
wszystkich po r. 1831, dalej podobizna Rasza- 
nowiczówny Marji z Inflant, adjutantki, To- 
maszewskiej Antoniny z Litwy, młódziutkiej 

16-letniej uezenicy SS. Benedyktynek w Kro- 
żach, która najpierw jako prosty żołnierz, za 
męstwo dosłużyła się stopnia podporueznika.. 
„Współcześni liczyli ogółem około 12 kobiet, 

które w r. 1831 z ziemi litewskiej wyszły i z 
patrjotyzmu dla wspólnej ojczyzny wstępowa- 
ły w szeregi.'* 

Dalej widzimy fotografję wieśniaczki z 
okolic Kałuszyna, która z narażeniem życia 
zwoziła porzuconą broń po bitwie pod Grocho- 
wem. 

Wreszcie fotografja Emilji Sczanieckiej 
z Wielkopolski, która brała udział. w 3 powsta 
niach kolejno w r. 1831, w walkach wolnościo- 
wych 1848 r., w powstaniu 1863 r. Jako opie- 

kunka walczących żołnierzy, skazana została 

przez Prusaków na 6 miesięcy twierdzy w Nei 
ssen i konfiskatę majątku, dopiero król pruski 
zdumiony jej nieugiętością zwolnił Sczanieckę 
od zapadłego wyroku. 

Oto następnie Klaudyna z Działyńskich 
Potocka, która z zaparciem się pielęgnowała 
chorych na cholerę żołnierzy. Po upadku pow- 

stania emigruje do Drezna i na ręce gen. Be- 
ma oddaje sumę 40.000 talarów, uzyskanych 
ze sprzedarzy swych klejnotów i kosztowności, 

dla pozostających w skrajnej nędzy emigran- 
tów. Sama umiera z wycieńczenia oddając 
wszystko dla rannych. 

Widzieliśmy kolejno fotografje Róży z 

hr. Łubieńskich hr. Ludwikowej Sobańskiej 

zwaną „Różą Sybirn''. Niezwykła i bohater- 

instytucyj państwowych. Akcja szpiegowska 
polegała na unieszkodliwicniu kierowniczych 
osobistości w ministerstwie obrony krajowej. 
M. in. — jak wykazała ekspertyza sądowa — 
został otruty naczelny dyrektor zakładów amu 
nicyjnych w Lapu płk. Artung, oraz dyrektor 
techniczny tych zakładów Mansas. Jak usta- 
lilo śledztwo, otrucia dokonała pewna urzęd- 
niczka, nazwiskiem Antilla, będąca narzę- 
slziem w rękach szpiegów. Według wiadomo- 
ści posiadanych przez władze wojskowe, otru 
tych miało być szereg innych osób. Stosowa- 
no jakąś nową truciznę, działającą na płuca, 
której okres działania jest dłuższy, a sympto- 
my są te same, co przy zapaleniu płuc, tak że 
początkowo śmierć Artunga i Mansasa była 
przypisywana zapaleniu płuc. Obecnie dopiero 
okazało się, że przyczyną Śmierci była owa 
trucizna. 
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ŁÓWRÓT ESKADRY GEN. VILLEMIN 

RABAT. PAT. — Eskadra gen. Villemin, 
po spędzeniu świąt Bożego Narodzenia w Ra- 

bacie, wystartowała dziś rano do dalszego io 
tu w kierunku Los Alcasares. 

OLBRZYMIA POWÓDŹ W BRAZYLII 

RIO DE JANEIRO PAT. — Ulewue de- 
szeże spowodowały wielką powódź w okręgu 
Catagezes. Wiele osób utonęło lub zaginęło 

bez wieści. Przeszło 2.000 osób jest bez dachu 
uad głową. 

ska działalność tej kobiety zasługuje na 
obszerniejszą wzmiankę, znajdujemy ją w bro- 
szurze „Polki w kampanji Listopadowej'* r. 

1930, Marji Bruchnalskiej. 

Hr. Grocholska, opiekunka 

skiego i opiekunka zesłańców 

ludu podol- 
do Syberji 

  

Towarzysz husarji pancernej 

Wschodniej, dalej wzór Matki - Polki z ks. 

Czartoryskich ks. Sanguszkowa matka niez- 
łomnego Sybiraka ks. Romana Sanguszki, któ- 

ra swem zbolałem sercem modliła się „Boże 
mój przez mękę Twego Syna, wybaw me dzie- 
cię, a przedewszystkiem wybaw moją nieszczęś 

liwą Ojczyznę'*. 

  

  

badacz -Gren- 
zmarł w tych dniach 

Słynny podróżnik duński, 
łandji Knud Rasmussen, 
w Kopenhadze. 

Trzy miijony złotych * osztował 
„Cod:x S5inaiticus * 

Rząd brytyjski zakupił — jak donosiliśmy—. 
od rządu sowieckiego najstarszy okaz biblji, ja- 

td istnieje na Świecie i znany jest pod nazwą 

„Codex Sinaiticus*. Biblja ta umieszczona będzie 

w Muzeum Brytyjskiem. 

Suma 100.000 funtów szterlingów (około 

3 miljonów zł.) została rządowi sowieckiemu 

już zapłacona. Specjałny kurjer brytyjski przy- 
wiezie biblję do Londynu. 

We środę nastąpi przekazanie tej biblji za- 

rządowi Muzeum Brytyjskiego i gdy rzeczo- 

znawcy stwierdzą autentyczność dostarczonego 

im egzemplarza, będzie on w ciągu 2 dni wy- 

stawiony na pokaz publiczny. Cena 100.000 ft. 

szt. jest najwyższą jaką kiedykolwiek zapłacono 

za stary manuskrypt. 

Pertraktacje o nabycie tej biblji trwały 3 

łata, a obecnie cena kupna stanowi połowę ce- 

ny, jakiej rząd sowiecki początkowo żądał, 
— 

Niebezpieczny tytuł 
Dyrektor kinematografu w mieście Treport 

miał niezwykłą przygodę. Sprowadził on nowy 
francuski film, osnuty na tle noweli Maupassan- 

ta, a zatytułowany „Cet cochon de Morin* — 
Ta świnia Morin, 

Nowela ta znana jest bodaj każdemu z czy- 
telników. 

W dniu jednak premjery spotkał dyrektora 

kinematografu przykry zawód. Okazało się, że 
ogłoszenia zostały z nakazu władz zalepiane 
urzędowemi papierami, na których stalo wyraž- 
mie, że przedstawienie się nie odbędzie. Zdzi- 
wiony impresarjie dziesiątej muzy odczytał kil- 
ka razy komunikat magistracki, ale nie mógł 

ani rusz zrozumieć, dlaczego głośny film, cie- 
szący się powodzeniem w Paryżu, nie może u- 
kazać się w Treport. Wreszcie wzrok jego padł 
na podpis burmistrza: — Morin... 

Wszystko się wyjaśniło, Burmistrz Morin 
nie chciał, by w jego mieście wyświetlano film, 
noszący tytuł: „Ta świnia Morin*. Nie wszyscy 
przecież mieszkańcy sławetnego grodu czytali 
Maupassant'a, a że w dobie kryzysu każdy bur- 

mistrz ma więcej wrogów, niż przyjaciół, więc 

gotowi uwierzyć, że jest to istotnie rewelacyjny 
dokument z życia ojca miasta, wyświetlony 

przez jakiegoś z jego politycznych nieprzyjaciół. 
Nieszczęsny burmistrz wezwał do siebie dyrek- 

tora kina i oświadczył mu, że ostatecznie coinie 

drakoński wyrok, jeżeli film otrzyma inny tytuł. 
Dyrektor kina wytoczył proces panu Morin, 

a cała prasa francuska zamieszcza sążniste ar- 
tykuły o „tej świni Morin". 

ZAŻARTY PIENIACZ 

Duże wrażenie w warszawskich  alteraei: 
sądowych wywarła wiadomość o Śmierci „Żyda 
wiecznego pieniacza”, Szyi Giinsberga, który 
był jedną z najpopułarniejszych postach w 
kuluarach sądowych. 

Giinsberg przez 25 łat prowadził 
z Leonem Nowińskim, swoim byłym współ- 
nikiem, który go ponoć oszukał, wyzuł ze 
wspólnie prowadzonej garbarni i dorobił się 
wielkiego majątku. Sprawa ta zaczęła się przed 
wojną; raz wygrywał  Giinsbęrg, raz jego 
przeciwnik, a wreszcie przeszedłszy wszystkie 
możliwe instancje zakończyła się całkowita 
przegraną  Giinsberga. Jednakże — sędziwy, 
zbiedniały Giinsberg, który u bywałców. są 
dowych zyskał przydomek „człowieka z teką“ 
nie ustąpił i czynił starania o rozpoczęcie spra. 
wy na nowo. Akta Giinsberg — Nowiński Ii- 
czyły 80 grubych tomów! 

Być może proces wznowionoby, gdyby nie 
to, że odwieczny przeciwnik — Leon Nowii- 
ski zmarł. Śmierć Nowińskiego jednak Gin 
sberg uważał za fikcję i dalej czynił starania © 
wznowienie procesu chcąc jak mówił „ścigać 
wspólników łotra"? Gdy już wypróbował o- 
koło 200 adwokatów i przekonał się, że sprawa 
nie będzie wznowiona, Giinsberg wpadł w re- 
zygnację, stracił humor i energję, i to praw- 
dopodobnie wpłynęło na jego niespodziewana 
śmierć. Fakt, że Giinsberg przestał pokazywać 
się po sądach wzbudził ogólne zdziwienie. 

Na dwa dni przed śmiercią wezwał syna i 
powiedział mu: „ja postanowiłem już na tym 
kwiecie sprawiedliwości nie szukać, ale ty 
mój synu nie ustępuj: ty powinieneś i możesz 
podjąć proces na nowo. Gdy mnie już pocho- 

proces 

wają, przychódź na mój grób i zdawaj mi 
relację. Mój duch natchnie cię i wzmocmi do 
walki”. 

W dwa dni po tem przekazaniu S8prAwy 
synowi Giinsberg umarl. 

Pochowano go nie w tej kwaterze gdzie 
leżał jego zamożny przeciwnik Nowiński, ate 
tam gdzie grzebano ubogich. K. 

STANI'£AW MACKIEWICZ 

MYŚL W OBCĘGACH 

WYDANIE TRZECIE 

CENA 3 ZŁ”TE     
  

Choroba Ludwika śolskiege 
Onegdaj tuż przed przedstawieniem „Šwie 

toszka'*, w garderobie Teatru Narodowego, 
zasłabł nagle znakomity artysta i świetny 
wykonawca tytułowej roli w komedji Molie- 
ra, Ludwik Solski. nm 

, Natychmiast sprowadzony z Teatru Wiel 
kiego lekarz zastrzykami kamfory przywrócił 
Solskiego do przytomności. Chciano artystę 
zaraz przewieźć do domu. Ale Solski nie zgo 
dził się. „Nie zerwę przedstawienia, 
grał'* — oświadczył. I mimo choroby odegrał 
całą rolę, pokrzepiając się w czasie antraktów 
czarną kawą i zastrzykami. Dopiere po 
przedstawieniu, pod opieką małżonki, która 
przez cały czas spektaklu czuwała za kalisa- 
1mi, przewieziono znakomitego artystę da do- 
mu. 

Przez noc i ranek czuł się Solski bar 
dzo niedobrze. Dopiero około godziny $-ciej 
popołudniu nastąpiło zdecydowane  połepsze- 
nie w stanie chorego. 

  

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

1-go stycznia 1934 r. wstrzymamy wysyłkę pisma wszyst- 

kim zaiegającym do tego dnia w opłacie. 

  

Dalej fotografja ze współczesnej ryciny, 
żony marszałka powiatu Rosieńskiego, Przeci- 

szewskiej. Mąż jej brał udział w powstaniu na 
Litwie w korpusie Dembińskiego, z wojskiein 

Rybińskiego uszedł Przeciszewski do Prus.Tym 
czasem w styczniu 1852 r. kozacy pojawili się 
we dworze w Mierzyszkach, aby porwać i 
uprowadzić synków marszałka Przeciszewskie- 
go, zesłanego po upadku powstania na katorzę 

Nieszczęsna matka w obronie dzieci rani 4 zbi 
rów, ale ulega przemocy i gdy dzieci porwan», 
pada martwa na progu dworu. 

Niepodobna w krótkim szkicn wymienić 
tego licznego zastępu dzielnych i ofiarnych 

Polek walezących — lub też tych, któ- 

re bądźto w swych domach, bądźto na poln 

bitwy opatrywały rannych z narażeniem życia. 
Powstało wówczas w Warszawie Zrzeszeżie Ko 

biet eełem niesienia pomocy powstańcom. Zrze 
szenie to założyła gorąca patrjoetka Klementy- 
na z Tańskich Hoffmanowa 20 grudnia 1831 
r. pod nazwą: „Patrjotyczne Towarzystwo Do- 

broczynności Niewiast Polskich. * 
Z, teggo okresu jest piękuz medal z bronzu, 

przedstawiający Klaudyne Potocką według Da 
wida d' Anger, z późniejszych czasów -— аапа 
akwarela, Wilnianki Anroniny z Sulistrow- 
skich Śniadeckiej, więzionej w sprawie Kona" 
skiego 1 rok w Wrinw, drugi, „artrecik Iiwo- 
wianki br. Dembie:+7 też w tym sunym czau- 

sie więzio e» rex we lwowie. 
Oglądam bardzo interesującą publikację 

„Połen und Polinnen Revolution vom 29 No 
ęember 1831'* przez Józefa Straszewicza wy- 
daną dla wiadomości zagraniey po niemiecku 
w Stuttgardzie w r. 1832. 

„Zwraca też uwagę odezwa „do płci pięk- 

nej'*, podpisana przez naczelnika pow. rosień- 

skiego Ezechjela Staniewicza, wzywająca ko- 
biety do daleko idącego współdziałania z akcją. 
powstania. Rok 1868. 

Około 300, jak wspomniałam wyżej foto- 

grafij kobiet w żałobie narodowej z r. 1861, 

  

przygotowujących w dużej mierze zbrojny — 
ruch powstańczy, (z okresu tego żyją dotąd 
we Lwowie P. Zofja Romanowiezowma i P. 
Szeliska, cieszą się dobrem zdrowiem i pa- 

mięcią ). 
Czołową, najwybitniejszą postacią tego 

okresu, kobiety obywatelki, wychowawczyni 
jest matka Marcelina Darowska założycielka w 

  

  
Poleszuk chłopak 

tymże 1863 r. klasztoru macierzystego BS. 
Niepokalanek w Jazłoweu. Dowodzi to niespo- 
żytej siły Polski, która w tak przełomowych 
ciężkich czasach w czasie walk zdobyła się na 
twórczy wysiłek stworzenia nowej oświatowej 

placówki w obeym zaborze. Duża fotografia



  
  

WYBORY DO RAD 
GMINNYCH 

W POWIECIE WILEŃSKO-TROOKIM 

Wybory do rad gminnych na terenie te- 
go powiatu zostały już zakończone. W dotych 
czasowych relacjach podane były wyniki w 

Oranach, Gierwiatach, i Miekunach, gdzie 
ВВ\ В uzyskał 100 proc. mandatów, oraz w 
Wornianach, gdzie na listę BBWR przypadio 
15 mandatów, zaś na opozycyjną 5. 

W tej chwili mamy do zanotowania wyni 

ki wyborów do rad gminnych w Trokack, Pod 
brzezia, Mejszagole i Solecznikach. 

W Trokach stanęły do konkurencji dwia 
listyę Wr. 1, złożona przez tamt. Komitet Wy 
borczy BBWR i Nr. 2 endecka. Na obydwie 
listy przypadło po 10 mandatów. 

W Podbrzeziu wszystkie mandaty w ilo- 
śei 20-stu przypadły BBWR. " 

W Mejszagole walka rozegrała się zasa- 

dniczo pomiędzy listą Nr. 1 BBWR i Nr. 2 
łokabią gospodarcza ź kandydatami również 
prorządowymi z jednej strony, a listą Nr. 3 
opozycyjną z drugiej. Oficjalna lista BBWR 
uzyskała 11 mandatów, Nr 2 7, zaś opozy 
<yjnej przypadły zaledwie 2 mandaty. 

W Sołecznikach w ostatniej chwili wyło- 
niły się 3 listy: Nr. 1 BBWR otrzymała 8 
mandatów, Nr. 2 opozycyjna 9 mandatów i 
Nr. 3 fokalna 3 mandaty. 

Podkreślić należy, iż radni z tej ostatniej 
listy stanowić będą łącznie z BBWR więk- 
swość przeciwko epozycji złożonej z różnych 
elementów, pozostających częściowo pod wpły 
wami endecji, 

W POWIECIE MOLODECZAŃSKIM 

Do święt wybory odbyły się w większości 
ginin. Informacje o wynikach posiadamy do- 
tad następujące: 

W Radoszkowiczach złożone były trzy 
listy. Z ogólnej ilości 16-tu mandatów, i 

Nr 1 BBWR otrzymała 13, lista Nr. 2 opozy- 
cyjna 3 mandaty, trzecia lista sporządzona 
nieformalnie została unieważnionń 

W Połoczanach i Rakowie mandaty w 
100 proc. przypadły BBWR Rady gminne li- 
czą tam po 20 członków. 

W Gródku, wskutek panujących tam tarć 
lokalnych do konkurencji stanęło 6 list. Lista 

  

о 

  

  

Nr. 1 BBWR uzyskała 5 mandatów, Nr. 2 
złożona przez stronników dotychczasowego 

wójta 6 mandatów, Nr. 3 żydowska — 2 man 
daty, Nr. 4 — 2 mandaty, Nr: 5 — 3 manda- 
ty, oraz Nr. 6 — 2 mandaty. 

Jak z tych wyników widać, rada gminna 
w módku składa się z elementów nieskonso- 
lidowanych i wyraźnie skłóconych z sobą na 
tie animozyj osobistych. Jest to tembardziej 
<harakterystycznem, że na terenie tej gminy 

wyłonione „grupy radzieckie'* z wyjątkiem 
BBWR nie posiadają żadnego odpowiednika 
orpanizacyjnego. 

    

PIĄTEK 

Dziś 29 Wschód sieńca z, 7,45 

e Zschóś złeńca g. 2.55 

Eng rjrsza 

KUMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 28 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 763. 
"Temperatura średnia: —9 
Temperatura najwyższa: —7 

Temperatura najniższa: —10 
Opad w mm.: ślad. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: wzrost. . RZE 

Uwagi: pochmurno, przelotne opady śnieżne 

PROGNOZA. 

W całym kraju przeważnie pochmurno z 
opadami. W Wileńskiem i na Polesiu umiar- 
kowany mróz Pozatem iekki, aż do odwilży 

w ciągu dnia, zwłaszcza w dzielnicach połud- 

niowych i zachodnich. Umiarkowane wiatry 

z kierunków wschodnich. W górach halny 

— DYŻURY APTEK. Dziś od godziny 9 
wiecz. przez całą noc dyżurują apteki: Rodowi- 
cza (Ostrobramska 4), jurkowskiego (Wileńska 

8), Augustowskiego (Mickiewicza 10), Sapożni- 

kowa (Zawalna róg Stefańskiej), Paka (Anto- 

kol 54), Szantyra (Legjonowa 10), Zajączkow- 
skiego tWitoldowa 22). 

  

URZĘDOWA 
— Dopłaty za porady, zabiegi i lekarstwa 

w Kasie Chorych. Z dniem 1 stycznia 1934 r. 
wchodzi w życie rozporządzenie o dopłatach za 
porady lekarskie, lekarstwa, Środki lecznicze i 
pomocnicze, oraz zabiegi lecznicze w ubezpie- 
czalniach społecznych (kasach chorych). 

Zgodnie z treścią tego ' rozporządzenia u- 
bezpieczalnie społeczne pobierać będą od ubez- 
pieczonych następujace dopłaty: za poradę le- 

karską 20 gr., za zabieg, lekarstwo, środek lecz- 
niczy i pornocniczy po 10 gr., za specyfiki far- 

maceutyczne i preparaty organoterapeutyczne 
30 gr.; jeżeli zabieg dokonany będzie jednocześ- 
nie z poradą, opłata wynosić będzie tytko 20 gr. 

Ubezpieczalnie społeczne nie będą pobierały 
opłat za zabiegi chirurgiczne, rozpoznawcze, 

Skasowanie Urzędu Ziemskiego w Wilnie 
Wobec wcielenia Wileńskiego Okręgowe- 

ge Urzędu Ziemskiego z dniem 1-I 1934 r. do 

Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie skasowany 
zostaje istniejący obecnie w Urzędzie Woje- 

wódzkim Wydział Rolnictwa i Weterynarji, 
tworzy się natomiast Wydział Rolnictwa i 
Reform Rolnych, na którego szefa powołany 
został p. Naczelnik Wacław Szaniawski. No- 
woutworzony Wydział obejmuje wszystkie a- 
gendy dotychczasowego wileńskiego Okręgo- 
wego Urzędu Ziemskiego, oraz b. Woj. Wydz. 
Rolnictwa i Weterynarji. Równocześnie Po- 
wiatowe Urzędy Ziemskie wcielone zostają do 
urzędów starościńskich, jako spcjalne refera- 
ty. Do kompetencji tych referatów b 
spraw naprawy ustroju agrarnego wejdą 

obok. 

wszystkie sprawy dotyczące administracji rol- 
nictwa. 

O ile chodzi o województwo nowogródz- 
kie, sprawa powyższych zmian przedstawia 
się o tyle odmiennie, iż siedzibą Okręgowego 

Urzędu Ziemskiego nie był Nowogródek, lecz 
Grodno. Obecnie przeto powstaje w Grodnie 
ekspozytura nowogródzkiego Urzędu Woje- 
wódzkiego, powołana do załatwiania wszelkich 
spraw, dotyczących przebudowy ustroju agrar 

nego na terenie tego województwa. 
Dotychczasowy prezes Okręgowego Urzę- 

du Ziemskiego w Wilnie p. Stanisław Łączyń- 
ski obejmuje stanowisko naczelnika Wydziału 
Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wo 
jewódzkim w Białymstoku. 

„Wolwort' zbankrutował 
TOWARY CHCIANO WYWIEŹĆ W NOCY 

WILNO. Przed kilku miesiącami przy ulicy 
wietkiej, w tokału gdzie niegdyś mieścił się Al. 
szwang, zainstalowała się finna koniekcyjna z 
Katowic — „Wotwort”. 

Mimo wysiłków kierownika p. Kochmana, 
przedsiębiorstwo przyniosło duży deficyt, sięga- 
jacy jakoby 30 tysięcy złotych, nie licząc zo- 
bowiązań miejscowych, zaciągniętych u dostaw- 
ców różnych towarów. 

Wobec zbliżającego się terminu wykupu 
świadectwa przemysłowego, Kochman posta- 
nowił sklep zlikwidować. Towar rozpoczęto 
wywozić w nocy na czwartek, co wywołało 
siiny niepokój wśród wierzycieli firmy. Łado- 

UIA A a TAS TIT TESTAI INN TTD IS 
matki hr. Darowskiej wisi na naczelnem miej- 
sm w alce. 

Prof. Bruchnalska pokazuje z teg 
ozdoby, neszone przez kobiety w czasie żałoby 
uarodowej, ozdoby na szyje z żelaza z krzyża- 
/ni, kolje, bransolety przedstawiające kajdany, 
.naleńkie krzyżyki konspiracyjne, po których 
noszeniu rozpoznawały się patrjotyczne „Klau 
4ynki Iwowskie“* późniejsze uczestniczki pow- 
stania 1863 r., dalej kolja z czarnej lawy, ozdo 
ba, jaką równocześnie nosiły Hiszpanki pod 
vazwą „łzy polskie, * Dalej znajdzie się zaled- 
wie zapoczątkowany  dzigł robót kobiecych, 
który posiada księgę p. t. „Krótki zarys his- 
torji koronkarstwa'* wydany przez Helenę i 
Wiesława Cichowicz z Poznania w r. 1922. — 
Dalej księga z próbkami wyrobów tkackich, 
usjwiększej z tkaczek polskich Anny hr. Moh- 
lówny,trochę robót i haftów wiejskichh, a nad 

tem działem czuwa dawna prząśniezka- wrze- 
ciono. 

Nazwiska i bliższe szczegóły, dotyczące 
bojowniczek o wolność, zawiera drukująca się 
właśnie zeszytami praca p, Marji Bruchnal- 
skiej p. t „Ciche Bohaterki** wydawnictwo To 
warzystwa św. Michała Archanioła, Miejsce 
Piastowe. Publikacja ta zawiera ponad 4.000 
uazwisk. Jako ilustracje czem zajmowały się 
kobiety, towanzyszące zesłanym (mężom i Oj- 
<om, wołanym przed sąd wojenny, skazanym 
na więzienie, zesłanym ao Katorgi, do fabryk, 
domów wyrobnych i monastyrów) pokazuje p. 
M. Bruchnalska zielnik, pięknie akwarelą mało 
wany przez p. Brynkównę towarzysząca ojcu 
awemu, zesłanejmu na katorgę w Nerczyńsku. 

Widzimy dalej wspaniałą tekę z fotografja- 
mi (rob. Bułhakówna) przedstawiającymi rzeź 

  

"by i obrazy wykonywane przez zesłaną wów- 
czas do Tambowa p. Helenę Skirmunttowa. 
Album ten wydany jest z wielkim pietyzmem, 
przez żyjącą córkę zosłanki p. Konstancję 
Skirrannttównę. 

Rok 1918 - 1920 to dalszy chlubny ciąg 

CZASU » 

wanie towarów na płatiormy zauważył stróż 
nocny i powiadomił kasjera i magazyniera fir- 
my. Na skutek alarmu wszczętego przez posia- 

daczy zobowiązań „Wołwortu*, którzy twier- 
dzilij że Kochman chce tuchyłić się od uregulo» 
wania długów, policja zmuszona była go na- 
wet zatrzymać. Gdy się jednak wyjaśniło, że 
Kochman wszystkie zobowiązania (kilka tysię- 

cy złotych) spłaca, natychmiast go zwołniono 
1 towar został wywieziony bez przeszkód. 

W „Wotworcie* pracowało kilkanaście pa- 
nien i subjektów, Którzy zostali obecnie bez 
pracy. 

coraz wszechstronniej.    
   

a|- 

   
й ` ° огаг ‚ 

y'* 1918 - 1920 odznaka pułkowa Ochotnicz 
Legji Kobiet, obok fotografja grupy legjonis- 
tek lwowskich z założycielką Legji Kobiet 
Aleksandrą z Radzimińskich Zagórską. Z wy- 

  
Wieża (wielbłąd) . 

bitniejszych jednostek czasów obrony Lwowa 
mamy w salce 2 autoportrety Marji Dułębian- 
ki i piękna minjaturę Dulębianki roboty p. 
Chybińskiej, dalej autoportret p. Maryli Wol- 
skiej, poetki. # 

W dužej salce zwraca jėszez6 uwagę 2wie— 
džającego spora тавра šeienna poglądowa 
działalności (fundacyj dobroczynnych, kościo 

  

SŁOWO 

J. E. ARCYBIS    
naświetlanie lampą kwarcową dzieci do lat 3 GRODNO. jak się dowiadujemy, }. E. Ar- 
przeciwko krzywicy i gruźlicy gruczołowej, o- cybiskup prawosławny Grodzieński i Nowo- 
raz za szczepienia ochronne. Również nie będą gródzki Aleksy Gromadzki w najbliższym cza- 
pobierane opłaty za porady przy chorobach za- Sie ma być przeniesiony na Wołyń, gdzie obej- 
każnych (rozporządzenie przewiduje 31 takich mie djecezję wołyńską. 
chorób), przy wszystkich chorobach dzieci do : o a 
końca trzeciego roku życia, przy ostrych choro- Ks. Arcybiskup Aleksy urodził się w 1. 1883 
bach umysłowych, przy horobach ostrych (10 na Podlasiu i pochodzi z rodziny duchownej— 
chorób), oraz przy nagłych wypadkach. Ponad. Studja odbył w Prawosławnem Duchownem Se- 
to nie będą podlegały opłatom lekarstwa j środ 
ki opatrunkowe, zastosowane osobiście przez le- 
karza lub personel lekarski oraz surowice, szcze- 
pionki i niektóre środki, przewidziane w rozpo- 
rządzeniu w liczbie 37. Również wydawane 
dą bezpłatnie środki lecznicze, zalecone przez 
lekarza na bezpłatnej poradzie. 

Ubezpieczeni, których choroba połączona z 
niezdolnością do pracy trwa dłużej niż cztery 
tygodnie, począwszy od 5 tygodnia zwolnieni 
są od wszelkich dopłat. 

е- 

350 KANDYDATÓW RABINACKICH 

WILNO. W znanym jeszybocie w Raduniu 
wybuchł strajk uczniów, którzy w liczbie około 
350 wstrzymali się od uczęszczania na wykłady. 
POW Z 

nie wypłaca kształcącym tam ydatom MIEJSKA. ||7“ ® 
‚ — Rada Miejska. Projektowane na wczoraj 

posiedzenie Rady Miejskiej zostało odroczone 
na inny termin, z uwagi na potrzebę opracowa. 
nia dodatkowych materjałów na plenum. 

— Uriop prezydenta. Prezydent miasta dr. 
Maleszewski rozpoczął kiłkudniowy urlop wy- 
poczynkowy. Zastępstwo objął wicejarezydent 
Czyż. 

— Stopa w bankach. Wobec 
przeprowadzonej zniżki oprocentowania w PKO 
i innych instytucjach państw, uchwalono rów- 
nież obniżkę stopy procentowej i w bankach 
prywatnych wileńskich i na prowincji | 3 

Obnižka stopy Po: A: w ży- 
: 22: „ cie z dniem 1 stycznia 1934 r. Obniżka ta przy Wc Piotki o odejściu prezydenta. Pogłoski, kodach żłóŁwyCh wynosi 0,5 procent, przy że prezydent miasta dr. Maleszewski został po- okł dach dołarowych 1 procent. wołany na jedno z kierowniczych stanowisk w ” "Stawia ocentowe od wkładów złotowych departamencie zdrowia w Warszawie, należy będą się żałować następująco: od rachunków zdementować jako nieodpowiadające prawdzie. a vista bezprowizyjnych 3,15 procent, prowi- ‚ — Sprawa mechanizacji piekarń. Z dniem zyjnych 4 procent, od rachunków z wypowie- 1 stycznia 1934 upływa termin mechanizacji pie- dzeniem 1-mies. 4,75 procent, z wypowiedze- 

karń oraz wykonania remontów piekarń, m.esz- niem 3-mies. 5,5 procent. 6-mies. 6,5 procent. czących się w suterenach. Wobec ciężkiej sytu- Od W ładów ra książeczki oszczędnościowe acji gospodarczej władze zapowiedziały nowe- banki związkowe płacić będa 5 procent, z wy- lizację tych przepisów. Rozporządzenie to zo- Aaaa 5,5 procent $ ! stanie ogłoszone już w najbliższych dniach. P Dla wkładów w obcych walutach obowią: 
Gdyby władze administracyjne zechciały zują następujące stawki: rachunki a vista go- wykonać rozporządzenie o mechanizacji w Wil- tówkowe ł procent, a vista czekowe 1,5 proc., Rica S ulec zamknięciu przeszło 80 pro- rachunki z 1 miesięcznem wypowiedzeniem 3 nt piekarń. iesi i i : » е . procent, z 3 miesięcznem wypowiedzeniem 4 ‚ — Lustracje sanitarne. Tuż przed świętami: procent. z 6 Ra DE ee 5 miały miejsce liczne łustracje sanitarne w mieś- procent, a wkłady w obcych walutach na ksią- 

cie. Zbadano około 200 sklepów, 50 młeczarń, zeczkach oszczędnościowych 4 procent. piekarń, jatek itd. Sporządzono przeszło 60 pro- — Chleb, parówki i mydło na podarki » tokułów porządkowych. Bacio gwiazdkowe. Do dyspozycji starosty grodzkie- 

go p. Wacława Kowalskiego złożone zostały 34 
— Nagrody PKO. Kierownik urzędu pocz- bochenki chleba i kilogram parówek przez p. 

towego w Krynkach p. Paweł Ostojski otrzy- Wilhelma Urbanowicza, * właściciela mleczarni 
mał z dyr. PKO 250 złotych nagrody za ujęcie przy uł. W Pohulanka 27 oraz 20 tuzinów my- 
fałszerza książeczki PKO, wystawionej na naz- detek tualetowych przez firmę E. Kudrewicz i 
wisko niejakiego Strzałkowskiego. Niezależnie S-ka (Mickiewicza 26). š 
od nagrody prezes Poczt i Telegrafów wyraził Z ofiar tych p. starosta Kowalski przekazał 
p. Ostojskiemu uznanie za okazaną gorliwość chleb i parówki dla bursy niewidomych przy 
i roztropność. ul. Antokolskiej 18, a mydełka rozdzielił po 5 

WOJSKOWA tuzinów na Dk aty sek przy choin- 
я rocznika is] kach, organizowanych dla biednych dzieci przez 

kończy aib ara iso WE Związek Rezerwistów, Koło Pań BBWR dzieini- 
1913. Z dniem 2 stycznia sp>v poborowych oę- CY śródmieście, szkołę powszechną Nr. 37 i szko 
dą udostępnione dla osób zainteresowanych na ' Powszechną Nr. 45. . 
przeciąg dwóch tygodni. da + Kola No PoE 

wiadomości swych członków iż: w sobotę 
* UNIWERSYTECKA dnia 6 stycznia 1934 o godzinie 20-tej urządza 

— Z Uniwersytetu, Dnia 30 grudnia br. © poświęcenie lokalu związkowego, połączone z 
godzinie 13-tej w Auli Kolumnowej Uniwersy- tej | 4 tradycyjnym opłatkiem kołeżeńskim, na które 
tetu odbędzie się promocja p. Jadwigi Kuszpe- zaprasza kolegów z rodzinami, tudzież zaproszo- cińskiej na doktora filozofii w zakresie chemii. nymi gośćmi. Nie życzący brać udziału w spo- 
Wstęp wolny. życiu wieczerzy koleżeńskiejj mogą wziąć u- 

SZKOLNĄ — dział w zabawie z tańcami; w niedzielę dnia 7 
= Dora > stycznia 1934 o godzinie 16-tej urządza wspól- wic On Ci w ООО cia die. z ALIS'em cholakę dla dzdestiNEt czło ża: ach, szczegółnie pow- ba Р аА В > : 2 lwy dziecięcej złożą się: Jasetka, zabawa przy szechnych, będzie od połowy stycznia znacznie koja 1 i rozszerzona, wobec stwierdzenia, że окою & П!ШУС© a (M a proc eis pizydiodzi: da <żk6 AA nych niespodzianek. Zapisy przyjmuje sekretar- ы ус! i do szkół naczczo. R ŻARY Labai = я - jat codziennie od 18—20, ul. Mickiewicza 22a 0 żywności i odzieży w szko- m. 4, telefon 14-04. 

łach. W okresie świątecznym w szkołach pow- | х : szechnych rozdano wśród biednych dzieci pacz. „„ „ Ofiara na bezrobotnych. Akcyjne T-wo ki żywnościowe i odzieżowe. Obdarowano ogė- KUrlandzkiej Olejarni w Wilnie nadesłało na rę- łem około 2 tysiące dzieci. RE gana KE ONE 100 zł. 
j ofiarę na najbiedniejszych tezrobotnycn— 

ZEBRANIA I ODCZYTY. Kwota ta z polecenia pana wojew" GE. 
— Odczyt posia Bohdana iego, Za- nA została lokalnemu komitetowi Funduszu Pra- 

rząd Koła Wileńskiego ZOR podaje do wiado- Sy w Wilnie. 
mości swych członków, iż w piątek dnia 29 b. — Eksport do Łotwy. Importerzy łotewscy 
m. w lokalu własnym przy ul. Mickiewicza 22a przeprowadzili pertraktacje z  wileńską Izbą 
m, 4, odbędzie się referat kol. posła Podoskiego Rzemieślniczą w sprawie zamówień na wy- Bohdana pt. „Nowy ustrój Polski". Początek o roby Stolarskie. Rokowania te zostały obecnie „godz. 18-tej (6 wieczorem) ukończone. Dla zawarcia ostatecznej umowy w 

dniu 6 stycznia 1934 udaje się do Rygi delega- 
SE se RÓŻNE cja z dyrektorem Młynarczykiem na czele. я T. Urzędy jetcze dła spraw roinych— A) i 2 Od chwili powstania, tj. od lata roku ubiegłego _—- Rodzinę ś. p. Józefa Baranowicza, uczęstnika do października 1933 r. istniejące na terenie wo- powstania narodowego 1863 r. pochowanego w 

jewództwa powiatowe urzędy  rozjemcze dla Birczy, prosi Towarzystwo Opieki nad Gro- 
spraw rolnych załatwiły ogółem 838 spraw. — bami Bohaterów we Lwowie o jawienie się Szczególnie ważnym momentem w działalności względnie pisemne zgłoszenie się w biurze przy urzędów była możność wstrzymania wyznaczo. ul. Halickiej 20, H p., m. 6, w godzinach wie- nych już licytacyj, których było około 300. czornych od 6 do S-ej. 

— Bezrobocie. Obecnie stan bezrobocia na | Podziękowanie. Archidjecezjalny Zwią- terenie województwa wynosi 6.980 osób. W sty- zek Towarzystw. DOGG RO o Caritas' w czniu bezrobocie ulegnie zniżce, wobec rozpo- Wiłnie, ul. Metropolitalna 1, bardzo serdeczne częcia robót, projektowanych  przez Fundusz Składa podziękowanie Szan. Dyrekcji 'Banku Pracy. Polskiego za łaskawie przysłaną ofiarę w kwo- 
INS + cie zł. 60, dla ' najbiedniejszych Wilna. 

łów, szy ochronek), ziemianek Wschod- PAL } a 
lski od uajdawniejszych czas w, — Sylwester w Klubie Prawników. Rada dzisiejszy. Gospodarzy Klubu Tow. Sport. Prawników ko- 

munikuje, iż w Noc Syłwestrową odbędzie sie 
zabawa otwarcia nowego lokalu Kłubu (ul. Mi- 
ckiewicza 28). Goście wprowadzeni przez człon= 
ków będą mile widziani. Początek o godz. 
23-ej. Zamawianie stołików można  uskutecz- 
niać w lokalu Klubu w godzinach wieczorowych. 

— Na wałkę z gruźlicą. Dnia 31 grudnia 
Dancing“ 

        
po 

Tu wrócić musimy raz jeszcze do nazwiska 
zesłanki za udział w powstaniu 1863 r. p. He- 
leny Skirmunttowej. Mianowicie unikatem 
swego rodzaju i skarbem srtystyczno-pamiąt 
kowym muzeum zasłużonych Polek, są szachy 
historyczne, odlew z bronzu, wykonane na ze- 

słaniu właśnie przez p. Helenę ze Skirmun- 
tów Skirmunttową, dla naszych więźniów po- br. odbędzie się „Syłwestrowy Dancing" w cu- litycznych. Szachy te rzeźbione przepięknie kierni „Zielonego Sztralia* ul. Mickiewicza 22, przedstawiają Króla Jana. Sobieskiego i ty- Z EEC. dochód karinei A a> powe postacie z jego obozu, jak też Wielkie- aa nL ARENY go Wezyra i ważniejsze figury z jego świty. Oanda zabawę Komitet Kołonij dla 

Szachy te są darem p. Konstancji Skir- dzieci przy Wileńskiem Towarzystwie Przeciw- mutrówny z Pińska, eórki utalentowanej rzeź gruźliczem zwraca się do Szanownej Publiczno- biarki tych szachów. Są tych szachów Ści z gorącą prośbą o łaskawe poparcie im- trzy egzempłarze, jeden został podarowany PTEZY: 2 przez Rodzinę autorki Akademji Umibjętncć į Ma towarz, yška. Amosa zych Dan. ści w Krakowie, drugi jestw posiadaniu hr. a gn OS du CY. Rzyszczewskiej z Wołynia, trzeci egzemplarz Bratnia Cyc ce O to właśnie ten dar muzealny ocalały częścio- 
wo z pożaru Pińska. Istne to caeko artystycz- 
ne > a. pięknym rysunku było w la- 
tach ośmdziesiątych ubiegłego stulecia odzna- ska Akademickie: i je si 4 2 > 2 go. Dnia 30 bm. odbędzie się as artystyczną na wystawie wie- Sobótka" w salonach Ogniska Akademickiego deńskiej. eden z dowodów więcej twórczej (Wielka 24). Początek o godz. 21. Wiejście za iniejatywy kobiet polskich, nawet w ciężkich okazaniem legitymacji i, karty wstępu. chwilach zesłania. — Spotkanie Sylwestra w salonach Ogni- 

: Na tym krótkim szkieu kończyłby się o- ska Akademickiego. Dnia 31 bm. odbędzie się pis dwóch pokoi mieszczących muzeum zasły- tradycyjne spotkanie Nowego Roku w salonach 
żonych Polek. : Ogniska Akademickiego (Wieika 24). Wejście 

Wszystkie wymienione wyżej. szczegó. 7% okazaniem legitymacji zł. 1,50, za zaprosze- ły „są i Sans žywym Bok. hi. qiami 2 zł. Zaproszenia można otrzymać w se- 
Roz PE, 12 „4 kkretarjacie Bratniej Pomocy (Wielka 24) w storycznym na źródłach opartym i w oświe- godzinach 13-15. 
tleniu tem ujrzymy kobietę polską w złych S si s 5 
terminach Ojezyzuy, jak stal moeną i harto- Wilnie a ai. 68 

wną''. RY # groni > — Jak dotąd powołanie do życia i stan za asa i A SOA 
obecny Muzeumi zależał od kilku gorliwych “VV M AB 3 
kobiet, dalszy ciąg i wspaniały ufajmy roz- TEATR I MUŻYKA 
wój muzeum zasłużonych Polek zależy od czyn — TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś 
nej współpracy, ofiarności i dobrej woli ko- piątek 29 bm. o godz. 8 w. Teatr na Pohulance biet całej Rzeczypospolitej. gra sztukę w 4 obrozach F. Halperina „Miriam“. 

©. Bossowska. VW rołach głównych wystąpią: Wilińska, Jasiń- 
ska-Detkowska,  Skrzydłowska, Tatarkiewicz, 

     

skawe zaopatrzyć się w kasie cukierni. Począ- 
tek o godzinie 23-ciej. 

— Sobótka karnawałowa w salonach Ogni- 

  

ne 

Lwów, w grudniu. 

KUP ALEKSY 
przenies'ony będzie na Wołyń 

minarjum w Chełmie, następnie w Duchownej 

Akademji w Kijowie, którą ukończył w roku 

1908. Święcenia biskupie otrzymał w r. 1922 
jako biskup łucki. W styczniu 1922 został mia- 

nowany ordynarjuszem grodzieńskim i nowo- 

gródzkim, zostając jednocześnie członkiem 5у- 
nodu prawosławnego. Stanowisko to piastuje 
do dnia dzisiejszego. 

  

$trajkujący jeszyb't 
WSTRZYMAŁO SIĘ OD NAUKI 

na rabinów przyrzeczonych z poczatkiem roku 
szkolnego, zasiłków za utrzymanie, co w kon- 
sekwencji doprowadziło do zatargu z kierownic- 
twem zakładu. 

(Gliński, Neubelt, Dejunowicz. Reżyserja W. 
Czengerego. Dekoracje W. Makojnika. 

Niedziełna popołudniówka. W niedzielę dnia 
31 bm. o godz. 4 pop. „Fržulein Doktor“ z H. 
Skrzydłowską w roli tytułowej. Ceny zniżone. 

Sylwester w Teatrze na Pohulance. Począ- 
tek Nowego Roku  przywitają artyści teatru 
miejskiego Wiełką Rewją Sylwestrową w 20 o- 

brazach. Udział całego zespołu. Humor, piosen- 
ki, groteska, skecze. Występy baletmistrzów 
Januszkowskiego i Morawskiego oraz primadonn 
Góreckiej i Januszkowskiej. Szczegóły w afi- 
szach. л 
„Teatr-Kino Rozmaitošci. Wyšwietla wspa- 

niaty, sensacyjny film „King-Kong“. Na scenie 
jako przemiły kontrast „Jaselka“ w 2 obrazach 
(Betlejem oraz Śmierć króla Heroda). 

DKD LS TROSAI STN TR 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA" 
Dziś! 

Targ na dziewcze! 
operetka w 3 aktach Jacobi 

W niedzielę 31 XII 

D*A WICOWISKA 
SYLWESTROWE 
o godz. 8.15 i 11.30 w 
22 

— TEATR MUZYCZNY 
na dziewczęta”. 

  

    

    
    

2 „LUTNIA“. „Targ 
Dziś świetna operetka Jacobi'- 

ego „Targ na dziewczęta”. Zniżki ważne. 
; Sytwester w „Lutni“. Doświadczenie łat u- 

biegłych wykazało, że Teatr „Lutnia* nie może 
pomieścić wszystkich życzących sobie spędzić 
Sytwestra w „Lutni“, to też kierownictwo w 
roku bieżącym postanowiło w dniu tym dać 
dwa widowiska sylwestrowe o jednolitym pro- 
gramie, a mianowicie o g. 8,15 i 11,30. W pro- 
gramie: „Wedle mego ogródeczka”, „Baby“, 
„Katarynka“, „Pajak i mucha“, „Harmonje hisz- 
pańskie"; „Serce i nogi*; „Gdy miłość kończy 
się"; „Wańki-wstańki*. Udział bierze cały ze- 
spół artystyczny, rewellersy, chóry i balet. 

, Bajka dla dzieci w „Lutnić. W najbliższą 
niedzielę wyjątkowo o g. 4.tej pop. odbędzie 
się przedstawienie dła dzieci i młodzieży. Ode- 
graną zostanie efektowna bajka „Dziadzio pier- 
nik i Babcia Bakalja“. Po akcie ll-gim artyści 
rozdawać będą dzieciom słodycze. Ceny miejsc 
od 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
- HELIOS — Obiad o 8-ej. 
CASINO — Świat bez mężezyzn. 
PAŃ — Kto winien? 
ROZMAITOŚCI — King-Kong. 
LUX — Każdemu wolno kochać. 
ROXY — Oskarżona 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Zachorowanią zakaźne. Na terenie Wilna 

daje się zanotować wzrost zachorowań na odrę 
(39 wypadków). Z innych chorób zanotowano: 
ospę wietrzną 4, tyfus brzuszny 1, tyfus płami- 
sty 2, płonica 18, błonica 3, krztusiec 7, grypa 
2, gruźlica 9 (w tem 2 zgony), jaglica 3 i świn- 
ka 1. — Ogółem chorowało w Wilnie 77 osób, 
w tem 2 zmarły. 

— ARESZTOWANIE BANDY ZŁODZIEJ- 
SKIEJ. Poficja aresztowała zawodowych zio- 
dziejów Edwarda Milewicza (bez szałego miej- 
sca zamieszkania), Jana Owdrweja (Oficerska 
4), Zoiję Tereszkową (Kalwaryjska 107) i Woj- 
ciechą Stankiewicza  (Kalwaryjska 117), wy- 
śledziwszy, iż są oni sprawcami większycn kra- 
dzieży w domu przy ul. Wielka Pohulanka 2 į 
w domu przy ul. Katwaryjskiej 38, gdzie okradli 
mieszkańców, zabierając ubrania, bieliznę, poś- 

ciel itd, Skradzione rzeczy ukryte były u pasera 
Zelmana Rudnickiego przy ul. Beliny 6, Znale- 
ziono je tam w czasie rewizji i zwrócono po- 
szkodowanym. 

WILNO—TROKI. 
— SAMOBÓJSTWO. We wsi Chechano- 

wo gm. podbrzeskiej pow. wił-trocki, wił 
się życia mieszkaniec tej wsi Goa 
stanty lat 21, wystrzałem z obciętego karabinu 
w pierś. Powodem jest przegrany w sądzie wi- 
leńskim proces z krewnymi o ziesrię. Samobój- 

ca pozostawił kartkę w której prosi, ażeby go 
pogrzebano na cmentarzu obok rodziców. 

MOŁODECZNO. 

— POŻAR, Wielką szkodę skutkiem pożaru, 
obliczoną na 3.500 złotych poniósł Konstanty 
Berezowski z zaść. Siergiejewszczyzna gm. kra- 

śnieńskiej. Spaliło mu się zboże, sieczkarnia, 
młócamnia i inne, 

Zemsta zdra 
Wczoraj wieczorem w mieszkaniu dr. Ka- 

płana (Jagiellońska 8) zostali oblani witrjolejem 
pokojówka doktora 29-letnia Stella 
i sierżant jan W. Czynu tego dokonała żoną 
sierżanta W., z zemsty za porzucenie i zdradę tżeńst 

Sierżant poznał Popelównę przed kilku mie- 
siącami na zabawie publicznej i od tego czasu 
stałe z nią się spotykał. Stosunki między nimi 

tak dalece zacieśnity się, że W. porzucił żonę 
i zamieszkawszy sam, stale przebywał w to- 

warzystwie urodziwej pokojówki. 
Porzucona dowiedziała się naturalnie, kto 

jest przyczyną jej niesnasek małżeńskich i wła- 
ście wczoraj udała się do Popełówn, aby roz- 
mówić się z nią ostatecznie. Pokojówka miała 
rzekomo odrazu zgodzić się na zerwanie, w co 
trudno uwierzyć, zważywszy wynikłe zaraz po- 
tem zajście. 

W czasie pobytu żony sierżanta w mieszka-   

Do nabycia we wszystkich aptekach. 

  

z SADÓW 
ZA ZALEGŁE PODATKI ZNALAZŁ SIĘ 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał na- 

stępującą po raz pierwszy bodaj notowaną w 

kronikach karno - sądowych sprawę. 

Ławę oskarżonych zajął p. Tadeusz Skrocini- 
Ski b. właściciel kina „Wir* przy ul. Wielkiej. 

Zgodnie z aktem oskarżenia przestępstwo, któ- 
re miał dokonać oskarżony polegało na przy- 

właszczeniu podatków. 

Skróciński dzierżawił wspomniane Kino 
przed paru laty. Wówczas między innemi miał 

też uskuteczniać opłaty od biletów na rzecz 

Państwowego Funduszu Zwalczania Bezrobocia, 
Czerwonego Krzyża i t. p. instytucyj. 

Kino atoli niezbyt świetnie prosperowało i p. 

Skróciński opłat tych w oznaczonym czasie nie 
uskutecznił natomiast pod wpływem kryzysu 

przestał dzierżawić kino. 

Pomimo to zaległe opłaty acz stopniowo 
to jednak systematycznie wnosił do kasy Ma- 
gistratu. = 

Być może dług ten uregułowałby z czasem 

w całości, gdyby nie to, że pewnego dnia ku 

swemu zdumieniu otrzymał wezwanie do Sądu 
w charakterze oskarżonego, właśnie © przy- 

właszczenie owych zaległych podatków. 

Rozprawą sądową zaimteresowali się ze 

względów zrozumiałych właściciele wszystkich 
kin wileńskich. 

Jako rzecznik oskarżonego występował 

adw. Leonard Rodziewicz. 
* Zdaniem obrony nie mogło w danym wypad- 

ku być żadnego przywłaszczenia pieniędzy ma- 

gistrackich, gdyż sumy te stanowia załegty po- 

datek a za takowy w żadnym wypadku nie Ssa- 
dza się płatnika na ławę oskarżonych. 

Ostatecznie w wyniku rozpatrzenia — саю- 

kształtu sprawy sąd p. Skrócińskiego od 
stawianych mu zarzutów całkowicie uniewinni:. 

NIE TRAFIŁ NA SWEGO 

23 stycznia b. r. służbę posterunkowego na 

placu Katedralnym pełnił wieczorem policjant 
3-go Komisarjatu Józef Plichta. 

Regułował ruch a jednocześnie pilnie uwa- 
žai co się dzieje dookoła. 

Temu właśnie należy przypisać, iž w pe- 
wnym momencie bystre oczy policjanta doj- 
rzały jakąś podejrzaną furmankę. 

Na saniach leżały dwa worki a koniem po- 
woził żyd. 

Nastąpiła indagacja. 

— Co macie w workach? 
— Groch. 
— Proszę pokazać. 

Jednak pokazać wóżnica nie chciał i wów- 
czas posterunkowy zmuszony był. zajrzeć do 

worków samemu. Lecz nie znalazł tam grochu. 
Worki zawierały przemycany z Łotwy pieprz. 

Oczywiście sanie, pieprz i nieznajomy po- 
wędrowały do komisarjatu. Wobec tego jednak, 
że ów nieznajomy, którym okazał się zawodo- 
wy przemytnik Mendel Rejn, chcąc przekupić 
połicjanta wsunął mu do kieszeni 100 zł. wczo: 
raj zasiadł na ławie oskarżonych w sądzie okrę- 
gowym. 

Rezultat procesu był ten, że sąd skazał 
Rejna na 1 rok więzienia i 500 zł. grzywny, a 
owych 100 zł. skonfiskował na rzecz Skarbu 
Państwa Wkrótce odbędzie się proces drugi 
o przemyt pieprzu. 8 

Marjawici w Wilnie 

  

  

Przed kilku dniami, przybyło do Wilna 
dwóch agitatorów marjawiekich, w celn zor- 
jentowania się co do możliwości ponownego 
założenia w Wilnie oddziału sekty marjawic- 
kiej. Rozmawiano na ten temat z przedstawi- 
cielami pewnej sekty amerykańskiej eo do 
wspólnego działania, lecz porozumienia nera- 

nie osiągnięto. 

PZA $ „„Z24 Ziuim dacie ogłe- 
Ę Baczność! szenie do pism miej- 
Ё scowych wileūskich - 

ceny ogłoszeń 1 Ę Sprawdzcie Kišas 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

E ogłoszenia do SŁOWA oraz de 
Ė wszystkich pism TANIQ I bardzo 

Ё wygodnie jest załatwić 

Ę sa pośrednictwem Plgf4 Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

' Anna Mineykowa па Н-еа Konierencję 
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zł. 

Franciszek Bossowski 5 zł. na odnowienie 
Bazyliki, zamiast kwiatów na' trumnę nieodża- 
łowanego ks. dr. Zygmunta Lewickiego. 

Zamiast wizyt świątecznych i noworocz- 
nych Antonina i Maksymiljan Molińscy skła- 
dają dia najbiedniejszych zł. 

Marja Pietkiewiczowa na ociemniałych zi. 
2,50, na gruźliczych 2,50, razem zł. 5. 

soby, które nie otrzymały zaproszenia, będą ła- BRITANIJA AT VRS IIS II IKOS 

dzoneį žany 
niu dr. Kapłana (nie bylo go w tym czAsie), — - 
przyszedł niespodziewanie sierżant. 

Zobaczywszy swą żonę odezwał się obraż- 
Iiwie i chciał wyjść, lecz w tym momencie do- 
prowadzona do granic rozpaczy kobieta sięg-, 
nęła do kieszeni i wydobyła butelkę z witrio- 

lejem i rzuciła się ku mężowi. Gdy ten z ję- 
kiem zakrył rękami oczy, mściwa żona dopadła 

stojącą tuż Popełównę i obłała ją również. 

Na krzyk poszwankowanych zbiegli się dó- | 
mownicy i sąsiedzi. Wezwano Pogotowie Ra- 
tunkowe. Sierżanta przewieziono do szpitala.:- 
Winną zamachit aresztowano. < 

W chwili wyprowadzania żony sierżanta, 
tłum składający się ze służących i pokojówek, 
a więc koleżanek Popełówny, przybrał wobec 

niej groźną postawę. Posypały się różne po- 
gróżki i wyzwiska, tecz do zajść policja nie do- 

puściła.



        

  

SPORT 
TURNIEJ PING-PONGOWY ŻAKS'U 

W dniach 29, 30 i 31 bm. „ŻAKS” urządza 
wielki Turniej Ping-pongowy w sali stow. stud. 
Żydów (Ludwisarska 4). Zgłoszena przyjmuje 

sekretarjat do piątku godz. 3 pop. Początek tur- 
nieju w piątek o godzinie 5. Do turnieju mogą 
stawać również i niezrzeszeni zawodnicy. Od- 

Ibędą się następujące konkurencje: single kl. 

„A“ i „B“ oraz duble. Wpisowe oraz każda 

konkurencja kosztuje po 25 gr. Zwycięscy w 

poszczególnych konkurencjach otrzymają pamiąt 
kowe płakiety. 

W KILKU WIERSZACH 

Doroczne walne zebranie WiL O. Z. G.. 8. 
odbędzie się w w dniu 23 stycznia 1934 r. o 
godz. 18 m. 30 w pierwszym a o godz. 19-ej 
w drugim terminie, w sałi AZS-u, przy ul. 
Św. Jańskiej 10. ' 

Kluby które do tego czaeu nie areguiują 
należności na rzecz Wil O. Z. G 8. nie będą 
dopuszazone do głosu na tem zebranin. 

* 

  

   

Wobee unieważnienia prze Zarząd tarnie 
ju eliminacyjnego piłki siatkowej do puharu 
P. Z. G. S., turniej ten rozegrany będzie po- 
nownie w dniach: 12, 13 i 14 stycznia. Ponow 
ne zgłoszenia należy nadesłać na ręce sekre- 
tarza Związku p. Różewiekiego do dn. 3. I-go. 

* 

"W dniach 20, 21, 27 i 28 styeznia odbę- 
dzie się turniej piłki koszykówki pań i panów, 
eliminacyjny do puharu P. Z. G. 8. 

Zgłaszanie drużyn ( po jednej z każdego 
klubu ) do dnia 10 stycznia. 

* 

Walne zgromadzenie Wil. O. Z. P №. od- 
będzie się w dniu 29 bm. o godz. 18 w lokalu 
Legjona Młodych (Królewska 5 m. 22.) 

sk 

Polski Związek Kolarski zaprojektował 
juź na sezon nadchodzący program ważniej- 
szych imprez kolarskich. Z projektu tego wy- 
nika, że otwarcie sezonn nastąpi w dniu 15 
kwietnia. Mistrzostwa klnbowe na szosie w 

"dnia 29 kwietnia. Mistrzostwa miast na torze 
(my przecież mamy „tor**) — 10 czerwca, » 
w dniu 24-go mistrzostwa na szosie. Zamknię- 
čie sezonu w dniu 21 października. 

O biegu „Dookoła Polski'* nie się nie 
wspomina w. komunikacie. Czyżby ?.. 

z 

W roku bieżącym przeprowadzone będą 
po raz pierwszy w historji naszego łyżwiar- 
stwa drażynowe nustrzostwa Polski. 

Mistrzostwa te będą przeprowadzone w 
tem sposób, że zawodnicy startujący w indy- 
widualnych mistrzostwach Polski zarówno w 
jeździe szybkiej, jak i figurowej, punktowani 
będą w granieach sześciu pierwszych miejsc: 
(punkty: 6, 5, 4 itd.). RA 

Klub, którego: zawodnicy zdobędą najwię 
kszą iłość punktów uzyska tytuł mistrza dru- 
żynowego Polski. 

EPRZAEWTSZECO CT TRCNEROZOCOWCKE Z SIA 

GIEŁDA ZBOZOWO-TOWAROWA 
I LNIARSKA W. WILNIE 

z dnia 28 grudnia 1933 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 
CENY TRANZAKCYJNE: 

2 I stand. 16,15 
Mm pszenna 0000 A iuks. 34,25—34,75 
Mąka żytnia 55 proc. 25,50 
Mąka żytnia 65 proc. SĄ 20,50 
Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21,50 
Mąka sitkowa 17,50 

CENY ORJENTACYJNE: 
Żyto Ii stand. 14,15—15,25 
Pszenica zbierana 21—21,50 
jęczmień na kaszę zbierany 14—15— 
Owies stand. 14-—14,50 
Owies zadeszczony 13—13,50 
Mąka żytnia razowa 18—18,50 

razowa szatrowana 19—19,50 
Otręby żytnie $ 10—10,50 
Otręby pszenne grube 10,75—11.— 
Otręby pszenne cienkie 10—10,50 
Otręby jęczmienne 9—0,25 
Gryka zbierana 20.— 
Ziemniaki jadalne SET 
Słoma 5—5,50 
Siano - 6—6,50 
Siemię tniane 90 proc. 33,75 
Kasza gryczana 1-1 pałona 4. 
Kasza gryczana 1-2 pałona 41— 
Kaszą gryczana 1-1 biała ER 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50 
Kasza perłowa Nr. 3 31— 
"Kasza owsiana 45 
LEN bez zmian. 

"POPIERAJCIE L.6.P.P4 
    

(ITIL EITI RSS 
EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
„Ross wstal i oparł się ciężko na swej nie- 

 odłącmej lasce. 
— Nie mam spóźnionych oskarżeń, —- za- 

<zął, wywołując temi słowami aplauz ogólny, 
- Mogę powiedzieć tylko, że była to wyjatko- 
wo interesująca podróż. Oczekiwałem tej przy 

- jemności od wiola już lat, wołę nawet nie mó- 
wić od jak dawna! Była to podróż bardziej 
pełna przygód niż się spodziewałam, ale nie 
żałaję tego. Nie żałuję, że odbyłem ją w towa- 
rzystwie doktora Loftona i wszystkich pań- 
stwa. Żałuję tylko, że nie byłem tak mądry, 
jak Mr. Benbow i nie zrobiłem zdjęć pamiąt- 
kowych, któreby były dla mnie rozrywką w 
<iągn długich dni samotzości w Tacomie. A 
«0 do tej nieszczęśliwej nocy w Londynie, kie- 
«dy biedny Hugh Morris Drake leżał nieżywy 
w ciemnym i dusznym pokoju Broom's Ho- 
telu, z rzemieniem od walizy doktora Loftona 
na BZYL... 

Nagłe z przeciwległego końca stołu, odeż- 
wał się Vivian: 

— Kto twierdzi, że był to rzemień dra 
Loftona? — zapytał ostro. 

Ross zawahał się. 

— Jakto... jakto. zdawało mi się, że 
śledztwo wykazało, że rzemień był wzięty z wa 

"izki doktora Loftona? 
— Otwieramy dzić wszyscy nasze karty, 

— przerwał wyraźnym, zimnym głosem Vivian 

— Przecież to nie był rzemień od waliżki Lof- 
tona, i wogóle nie był on od walizki. To był 
rzemień od aparatu, ten, na którym przewie- 
sza się aparat fotograficzny przez ramię. 

    
r 

   
— Starosta powiatowy w Grodnie w dniu 

1 stycznia 1934 r. o godz. 12-tej w gabinecie 

swoim (Starostwo) przyjimować będzie od p.p. 
kierowników urzędów niezespolonych i przed 
stawieieli organizacyj społecznych życzenia 

noworoczne dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piisudskiegi i Rządu. : 

— Posiedzenie KPR. W dnia dzisiejszym 
w łokalu Wydziała Powiatowego odbędzie się 
posiedzenie Komisji Przysposobienia  Rolni- 
czego. 

Ten 
su przex 

  

   

   aatem będzie sprawa organizacji kur 
łownikó olniezych 

i drużynowo-barcerski. 
agiew Białostocka Harcerzy —- w dniach 

od 3 do 13 stycznia 1934 r. organizuje w Gro- 
nię kurs narciarski drużynowo-harcerski. W 

ie weznią udział drużynowi z całego tere 
nu województwa białostockiego. 

— Roboty ziemne trwają nadal. Mimo za- 
imarznięcia ziemi prace prży budowie i na- 
prawie dróg, prowadzone z Funduszu Pracy 
przez Zarząd Drogowy trwają nadal 

Liczba zatrudnionych bezrobotnych wyno 
si obeenie około 100 osób pracujących pod- 
dziennie. 

-— Manipulacja rewolwerem zakończona 
postrzałem. W pierwszym dniu świąt Bożego 
Narodzenie nu p. Iwanowej Anny (Legjonowa 
Nr. 6) zebrali się goście. Między innymi przy 
był także chorąży z 29 p.a.l. Potocki, który 
pozostawił na krześle swój rewalwer. W trak 
cie biesiady 19-letnia eórka Iwsnowej -— Zo- 
fja, uezenica 6 kl. gimn. państwowego zaczę 
ła manipulować nabitym rewołwerem —- po- 
wodując wystrzał. Kula trafiła ją w pierś po- 
niżej serca. 

Ranną przewieziono do szpitaia wojsko- 
wego. 

— Jak tam było? Onegdaj do żłobka miej 
skiego zgłosiła się niejaka Helena Kołban (ul. 
Odelska: 3), która w trakcie rozmowy z kie- 
rowniezką pokazała jej paczkę owiniętą w ga- 
zetę i oświadczyła, że jest w niej nieżywe 
dziecko, które poroniła w drodze. O wypadku 
tym zawiadomiono władze policyjne. 

— Pobicie. Do władz bezpieczeństwa zgło 
sił się onegdaj mieszkaniec wsi Orechwicze, 
gm. Jeviorskiej Kazimierz Starzyński, który 
zameldował, że w dnia 27 b.m. pod wieczór, 
jadąc furmanką «z Grodna do Jezior, po 
przejechaniu kilometra od Grodna, napotkał 
stojący na szosie samochód ciężarowy, przy 
którym stali trzej osobnicy ubrani po cywil- 
nemu i jeden w muudurze wojskowym. W 
chwili zrównania się z owymi osobnikami — 
jeden z nich uderzył go prętem żelaznym — 
bez żadnej ku temu racji, pozostali zaś po- 
ezęli go również bić i kopac. Dniej, melduje 
poszkodowany, że skradziono mu z kieszeni 
20 zł, i że samochód należał do wojska, zaś 
kierowca (wojskowy) . udziałan w biciu nie 
brał. Osobniey.ci udali się spowrotom do 
Grodna. : В 

    

    

  

    
   

     

  

— Walne zebranie Związku Strzeleckiego 
w Błonimie. W dniu 6 stycznia 1934 r. o godz. 
10-tej wiecz. w Domu Ludowym w Słonimi« 
odbędzie się walne zebranie słonimskiego od- 
działa Związku Strzeleckiego o następującym 
porządku dziennym: 

- 1) zagajenie, powitanie i wybór prze- 
wodniezącego walnego zebrania, 2) sprawo- 
zdanie Zarządu: a) prezesa, b) skarbnika, e) 
komendanta oddziału, d) referenta wychowa 
nia obywatelskiego, 3) sprawozdanie komisji 
rewizyjnej, 4) wybór nowego Zarządu i Ko- 
misji rewizyjnej, 5) wolne wnioski. 

Rocznica odzyskania dostępu do mo- 
rza. W dniu 10 lutego przypada 14-ta roczni- 
ea odzyskania dostępu do morza i objęcie 
Pomorza. W związku z tem, jak nas informu 
ją, słonimski oddział Ligi Morskiej i Kolo- 

njalnoj organizuje obchód. 
Wyłonienie specjalnego komitetu obchodu 

ma nastąpić już w połowie stycznia 1934 roku. 
— Kilka słów o wyjeździe młodzieży 

szkolnej na ferje świąteczne i letnie. W dniu 
21 b.m. dwa zakłady Średnie zwolniły na ferje 
świąteczie uczni. Trzeba trafu, że uczniowie 
(uezemice) obu szkół pochodzą z poza Słoni- 
ma i właśnie przybyli na dworzec, by nabyć 
bilety kolejowe i odjechać. Tymczasem włu- 
dze kolejowe, jak zresztą o tem informowała 
prasa, przygotowane były na to, że młodzież 
wyjedzie dopiero 22-go, więc nie wzmocniono 

51) 

Zwyciezca ycie 
Wiem przypadkowo, że należał ten rzemień do 
Mr. Elmera Benbow. 

Zgodiym akordem wszyscy zwrócili się w 
stronę Benbowa, który siedział osłupiały i zdn 
miony. 

ROZDZIAŁ XIX. 

Drzewo pełne owoców. 

W natężonem milczeniu Mixy Minchin 
wstał wolno z miejsca, zdjął swój kapelusz fan 
tastyczny z głowy i uroczystym gestem poło- 
żył go obok. 

— Widzę, moi mili goście, że obiad wy- 
szedł „ze zwykłych ram'*, jak to się mówi. Sa 
die, chybe. nigdy jeszcze takiego obiadu nie 
wydawaliśmy, jak myślisz? Myślę, że kiedy 
już wpakowano nas do jednego worka, to musi 
my się jakoś z niego wydobyć. Mr. Benbow, 
pan już mówił, ale pan tak wygląda, jakpdyby 
chciał jeszcze coś powiedzieć ? 

Benbow skoczył, jak oparzony. Zniknął z 
jego twarzy wyraz osłupienia, ustępując miej- 
sea. ponurej determinacji. 

— Dobrze, — rzekł, — rozumiem teraz, 
"że popełniłem błąd. Kiedy mówiłem o kablo- 
gramie do mojej eórki, przemknęło mi przez 
głowę, że powinienem powiedzieć i o tym rze- 
mieniu. r 

— Pewnie pan posłał go cór, jako pre- 
zent urodzinowy! —- zadrwił Keane. 

Benbow zwrócił się do niego: 
— Kapitanie Keane, nie wiem, czem zasła. 

żyłem sobie na taki wrogi stosunek pana do 
mnie. Od pierwszej chwili wydał mi się "pan 

ani składu pociągu, ani też nie wydano za- 
rządzeń, by ułatwić nabycie biletów. Olbrzy- 
mia kolejka podróżnych, która uformowała 
się na 20 min. przed odejściem pociągu nie 
mogła być obsłużona i część pasażerów zmu- 
szona była czekać do jutra, część zaś wypeł- 
niła szczupły skład pociągu, tworząc ścisk i 
tłok w wagonach. 

Słyszeliśmy na dworcu narzekania na ko- 
lej, ale eży słuszne? Nie. Nie była winna ko- 
lej, że dyrekcję nie powiadomiły o uwolnienia 
ucžhi i wyjeździe ich na ferje. 

Czy ni należałoby więc w przyszłości wła 
dzom szkolnym. informować kolej o dniu wy- 
jazdu młedzicży, by nie powodować tłoku w 
agonach, umożliwiać podróżnym wyjazdu 

ze stacji i.. zapobiec niesłusznym narzekaniom 
na administrację kolejową, która jak jaż za- 
znaczyliśmy w danym wypadku winy nie po 
nosi. 

— Powiła nieślubne dziecko i. zabiła je. 
A jednak dzień wigilijny nie obszedł się bez 
zbrodni. Oto mieszkanku wsi Kuciejki gm. 
kostrowickiej pow. słonimskiego Julja J. po- 
wiła w dniu 24 grudnia nieślubne dziecko 
zaraz po urodzeniu udusiła je. Zawiadomiona 
o tem policja zęła przeciwko. dzieciobój- 
czyni dochodzenie 

  

    

    

   

     

    

  

— Zmiany w garnizonie. Dotychczasowy 
zastępca dowódey 77 p.p. w Lidzie ppłk. Wiel- 
gut został przeniesiony ha stanowisko kómen- 
danta Korpusu Kadetów Nr. 1 we Lwowie. 

Zastępeą dowódey 77 p.p. został mianowa 
ny ppłk. dypl. Nykulski, przeniesiony z Min. 
Przem. i Handlu. Ppłk. Nykulski objął już 
swe nowe „obowiązki służbowe. 

Ppłk. Wieigut zyskał sobie na terenie Li- 
dy sympatję całego społeczeństwa, dając się 
poznać jako wzór pracy, solidności i  dyscy- 
pliny. W związku z obecnym awansem fun- 
keyjnym ppłk. Wielguta należy zaznaczyć, że 
przed przybyciem do Lidy był on komendan- 
tem Szkoły Oficerskiej dla podoficerów zawo- 
dowych w Grudziądzu, pracował więć już na 
terenie szkolnietwa wojskowego. 

— Oficerowie dla biednych dzieci. Kor- 
pus oficerski 77 p. p. w Lidzie zamiast skła- 
danie życzeń świątecznych i noworocznych 
zorganizował dla najbiedniejszej dziatwy m. 
Lidy opłatek, na ;który. zaproszono 60 dzieci. 
Zebrana w dniu 24 grudnia przy tradycyjnej 
choince w kasynie dziatwa, otrzymała podar- 
ki, łakocie, oraz suty obiad, a następnie zosta- 
ła odwiezione samochodami do miasta. 

— Btarosta Bogatkowski. B. starosta po- 
wiatowy w Lidzie p. Henryk « Bogatkowski, 
przeniesiony ostatnio na równorzędne stano- 
wisko do. Brzeżan w województwie tarnopol- 

Parcelacja maj. 

Landwarow 
nad jeziorem, rozmaltej wielkości. 

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

i reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

Działki 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

małej wartości, marną osobistością, ale nie wy 
jawiałem nikomu swej opinji o panu. Nie po- 
słałem tego rzemienia mojej córce w preżen- 
cie. Żałuję, że tego nie zrobiłem, może nie był- 
by wówczas użyty do tej okropnej zbrodni 

Wypił parę łyków wody i ciągnął dalej: 
— Posłyszałem o Śmierci Mr. Drake'go 

wczesnym rankiem. Poszedłem zaraz do jego 

pokoju: chciałem zobaczyć czy nie mógłbym 
w czemś pomoc. 

'Tak bym postąpił w Akron i zdawało mi 
się, że jest to sąsiedzki obowiązek. W tym mo- 
mencie nie było nikogo w pokoju, prócz słu- | 
żącego, policja jeszeze nie nadeszła. Zbliżyłem 
się i przyjrzałem się zmarłemu. Odrazu do- 
strzegłem rzemień na szyi, który wydał mi się 

podobny do mojego, od aparatu. To mnie tknę- 

ło. Pobiegłera do swojego pokoju i.... okazało 
się, że rzeczywiście rzemień od aparatu znik- 
nął bez śladu. 

— Zaczęliśmy o tej sprawie mówić z Ne- 
ttie. Nasze drzwi były stale niezamknięte, nie 
lubię tego zwyczaju, ale pokojówki prosiły » 
to wszystkiech gości. Aparat zostawiłem w po- 
koju na całe popołudnie i wieczór, kiedyśmy 
poszli do teatru. Bardzo łatwo było komuś 
wślizgnąć się do naszego pokoju i zabrać rze- 
mień. Moja żona radziła, żebym poszedł i omó- 
wit całą sprawę z Doktorem Loftonem. — 
Spojrzał na doktora, —— Więc tak zrobiłem! 

Lofton skinął twienaząco. 

— Nie zaprzeczam: tak było, 
— Otóż, doktór zlekceważył sobie mojo 

obawy ż początku, ale, kiedy powiedziałem je- 

mu, że wychodziłem w nocy, wysłać depeszę, 
spoważniał odrazu. Zapytałem, czy on uważa, 

że lepiej będzie powiedzieć agentom Seotland 
Yardu całą prawdę. Przecież zdarzało się lu- 
dziom wisieć przy mniejszych poszłakach, niż 

  

DZI Film, utóry p zewy:sza wszystkie oczekiwania! 
Największe wydarzenie зегопа! 

Wytworne, notetne arcydzieło 14 genjusz6w ekrana! 

М Og/A2 
Na ten lilm niema słów — Tczebs 
„Obiad o 8 ej* — to arcydzieło, 
Nad program. Najnowsze at akcje. 

go osobiście zoba. 4, ć 

  

otoczone aureolą wszechświatowej sławy! 

JOHN BARRYMORE 
JEAN HARLOW 
LIONEL B:RRYMORE 
WALLACE BEERY 
MaARJA DR:sLER 
PHILIPS HOLMES 
LEE TRACY 
EDMUND LOWE 
BILLIE BURKE 
MAGDE EWANS 
KAREN MORŁEY 

i inni 

  

POLSK 

Pan Następny 

program: 

„WYROR 
oraz wyjątkowy nadpregram p. t. ka 8 i r N N A D E U R 0 P Ą“ 

IWAN MOZŻUCHIN 

Nieodwol: Inie ostatnie 2 dni 
I FILM 

ŽYCIĄ““ 
oraz TAN A FED R i 
NATALJA LISENKO w 
100 proc. dzwięk. arcydz, 

TYSIĄC I DRUGA UOC* 
skiem, jeszeze przed objęciem tego nowego 
stanowiska został na własną prośbę mianowa- 
ny starostą pow. w Podhajeach w temże wo- 
jewództwie. 

— Opiatki u „Strzelców''. Wiele oddzia- 
łów strzeleckich na terenie powiatu  lidzkie- 

go zorganizowało w okresie przedświątecz- 
nym tradycyjne opłatki g udziałem  człon- 
ków, sympatyków i zaproszonych gości. W 
apłatkach tych brali udział: z ramienia władz 

związkowych pow. lidzkiego komendant pow. 
2.8. por. Bożek, referent wychow. obyw. Z.5. 
pow. lidzkiego zastępca insp. szkolnego p. Wo 
ronowiez oraz oficer Inspektoratu Związku 
Strzeleckiego Komendy Głównej komp. Anker- 
sztein. Opłatki strzeleckie odbyły się w Szaj- 
bakach, Iwjn, Werenowie i w innych miej 

do Resji PACZKI 
odzieżowe 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ul. Mckiewicza Nr. 1. 
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   Spółka Parcelacyjna, ; 
ul, Micklewicza 15. 

te! A przy tem byliśmy w obeem państwie — 
byłem pierwszy raz w życiu za granicami Bta- 
nów Zjednoczonych, byłem więe zupełnie ogłu- 
piały! Daktór Lofton dodał mi otuchy: „Niech 
pan nie nie mówi, — rzekł, — proszę mi ta 

sprawę zostawić. Jestem pewien, że nie pan za 

bił. Drake'go i zrobię wszystko. żeby pana 
oezyścić z podejrzeń.'* Wierzcie mi, że to by- 
ła dla mnie wielka ulga. Przyjąłem propozycję. 
Gdy znów posłyszałem o rzemieniu, to było, 
że Doktór Lotton uznał go za swój własny. To 
wszystko, co miałem do wyjaśnienia. A, tak, 

szeze: Mr. Vivian zapytał mnie na okręcie, 

gdzie się podział mój rzemień. Zapytał o to 
ze złośliwą intencją. Potem, kupiłem w Paryżu 
nowy, Mr. Vivian znów odezwał się ta ten te- 
mat z drwinami, widziałem, że on coś wie, ale 
nie chce robić z tego użytku. 

Po raz pierwszy odezwał się Chan, zwra- 
eając się do Viviana: 

— Слу tak było, sir? — zapytał. 
— Tak, to prawda. Odrazu spostrzegłem, 

že to był rzemień od aparatu Benbowa. Ale 
byliśmy w obeym kraju, a ja nie miałem prze- 
konania, że on był mordercą. Nie wiedziałem, 

co mam robić. Poradziłem się więc jedynej 
osoby w naszej grupie, która znała się na rze- 
czy, sławnego kryminologa Mr. Taita. Przed- 
stawiłem mu sprawę, a on poradził mi milczeć, 

— A teraz pan przestał się liczyć z jego 
radą? 

— Nie zupełnie. Rozmawialiśmy o tem dzi 

siaj i on mi powiedział, że teraz czas jaż dojść 
do sedna sprawy z rzemieniem. Namawiał, że- 
bym to pann powiedział, ponieważ pan jest 
najmądrzejszym ż detektywów, jakich znał. 

Chan ukłonił się nisko, 3 
— Mr. Tait zaszczyca mnie zbytnio! 
— No, i nie więcej nie mam do powiedze- 

   

Radje wiieńskia 
PIĄTEK, DNIA 29 GRUDNIA 1933 R. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka 
dziennik poranny, muzyka, chwilka gosp. do- 
mowego. 11.40 Przegląd prasy. 11.50: Tak 
śpiewa flet (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Kon- 
cert. 12,30: Dziennik poł, komun. meteor. 
12,38: d. e. koncertu, 15.10: program dzien- 
ny, 15.15: pogadanka LOPP. 15.25: wiadonto- 
ści o eksporcie, 15.30: (Riełda roln. 15.40: 
Koncert dls młodzieży (płyty) Kolendy. 16,10 
Recital fortepianowy Heleny  Hileb-Koszań- 
skiej 16.40: „Bilans literacki Wilna —- гох- 
mowa z krytykiem e dorobku wileńskim w ro 
ku 1933. 16:55: Sk: ka PKO. 17.10: Kon- 
cert. 17.50: Program sobotę i rozmaitości. 
18.00: „Dom i szkoła w wychowaniu fi 
nem młodzieży'* — odczyt. 1820: Kon . 
19,00: Ze ich. 19.15: Codz. odci- 
nek powieściowy Feljeton aktualny. 
19.40: Sport. 19,43: Wileński komunikat spor 

      

    

   

  

  

towy, 18.47: Dziennik wiecz. 20.00: Pogadan WILE: 
ka muzyczna, 20,15: Koncert ymfoniczny z 
Filharm. Warsz. „Ważniejsze wydarzenia lte- 
rackie 33 roku'* — feljeton d c. koneertu. 
22.40: Muzyka cygańska. 23.00: Komunikat 
meteor. 23.05: dalszy ciąc muzyki. 
SOBOTA, DNIA 30 GRUDNIA 1988 В. 

7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyki 
dziennik poranny, mnzyka, cawilka gosp. do- 
mowego. 11.40 Przegląd prasy. 11.50: Wyjąt 
ki z opery „Mefistoteles** — Boita (płyty) 
11.57; Czas. 12.05: Muzyka żydowska (płyty) 

: Dziennik południowy, komun. meteór. 
: Chwilka pieśni artystycznej (płyty). 
: Program dzienny. 15.15: „Co nas bo- 

lt. — przechadzki Mika po mieście. 15.25: 
Wiad. o eksporcie. 15,30: Gięłda roln. 15.40: 
Darius Milhaad — Stworzenie Świata: (płyty). 
16.60: Audycja dla chorych 1. Pogadanka, 3. 
Muzyka. 16.40: „Konferencja czerniowiecka 
w roku 1908° (w 25-lecie I kongresu w spra- 
wie języka żydowskiego) — odczyt. 16,55: 
Koncert solistów 17.50: Program na niedzielę 
i rozmaitości. 18,00: „Józef Mehoffar* 

  

    

  

15,10 

  

w 
40-lecie jego pracy artystycznej — odezyt. 
18,20: Przemówienie I wiceministra spraw 
wojskowych gen. K. Fubrycego -- życzenia 
noworoczne dla wojska. 18.25: Chór Juranda. 
19.00: Tygodmk litewski. 19,15: Codz. ode. 
pow. 19.25: Kwadrans poetycki, 19,40: Komu 
nikat sportowy. 19.43: Wil kom. sport. 19,47: 
Dziennik wiecz. 20,00: Godzina życzeń (płyty) 
21.00; Skrzynka techniczna, 21,20: Koncert 
mnzyki polskiej. 22.00: Muzyka taneczna. 
23.00: Komnn. meteor. 23.05: „Kukułka: Wi- 
leńska'* 11I wieczór kabaretu literackiego, 
transm. 2 klubu „Smorgonia'*. 

Giełda warszawska 
Z dnia 28 grudnia 1933 r 

Belgja 123,70 124,01 123.39 
Gdańsk 173,20 173,63 172,77 
Holandja 358.00 358,90 357.10 
Londyn 29.12 29,26 28,98 
Nowy York czek 5,73 5,76 5,70 
Kabėl 5,74 5,17 5,71 
Paryż 34,57 34.96 34,78 

- Praga 26,43 26,49 26.37 
Stokhołm 150.40 151.15 149.65 

Szwajcarja 172,12 172,56 171.69 
Włochy 46.72 48.84 46,60 
Berlin w obr. nieof. 212.20  Tendencja 

niejednolita. 
Dolar w_obrotach prywatnych 5.68 
Rubel 4.63 

nia, — mruknął Benbow, marszcząc brwi. — 
Po oświadczeniu doktora Loftona mogłem być 
spokojny — zakończył, siadając. 

Wszyscy spojrzeli na Loftona. Widać by- 
ło, że.był bardzo: niezadowolony, a w oczach 
jego błyszezał gniew. 

— 10 wszystko, co powiedział Mr. Ben- 
bow, jest prawdą, — zaczął, — ale zwróćcie 
państwo uwagę, w jakiej byłem sytuacji. * 
moraereą w mojej grupie, mając przeciwko so- 

bie najwytrawniejszą i najsłąwniejszą. organi - 
zację polłujątą na zbrodniarzy. Mojem jedy- 
nem dążeniem było uciąć krótko jaknajprędzej 
całe śledztwo i jechać dalej ze wszystkiemi 
członkami mej wycieczki. Wiedziałem, że gdy- 
by te oba fakty były zmane, zatrzymanoby 
Mr. Benbowa w Londynie, z nim zostałaby 

jego żona. Byłaby to dła mnie wielka strata: 
troje najlepszych klientów naraz, tego już za- 

nadto! Byłen przytem przekonany, że Mr. 
Benbow nie był zdolny do morderstwa. Kiedy 
więc Inspektor Dnff podniósł tę sprawę, wie- 
działem, eo mam robić, Nie wychodziłem z me 
go pokoju poprzedniego wieczora i nikt nie 

mógł twierdzić przeciwnie. Prawdą było, że 
miałem trochę zbyt ostrą rozmówkę z M», 
Drake, ale to byt drobiazg i Inspektor zrozu- 
miał, że tak było. Nie miałem więć obaw, co 
do ściągnięcia podejrzeń na siebie. Miałem 

czarną walizkę, rzemień mógł być od niej. Za- 
łatwiłem więc wszystko, jaknajszczęśliwiej dla 

Mr. Benbowa.. 3 z 
— I dla pana, — zadrwił znowu Keane, 

puszezując obłok dymu z eygara ponad stołem. 
— Prze pana, — oburzył się Lof- 

  

ton, — co to znaczy? 
— Mówię tylko, ża Mr, Benbow był dzię- 

ki temu bezpieczny i pan również, — wyjaśnił 
spokojnie kapitan Keane. — Jeżeli Duff miał 
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Inteligentn 
rzydca z  kifkoi 
prattyką rolną i ze 
skończ. szkołą pesza- 
koje posady w majątka 
jako rządca, również 
może prowadzić ksiąźki 
losp da'sta rolnego. — 
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— СО m—— 
НОИ каО ООО Н Rodin: 

Lekc — 00 
"ga Kursy Eroja Przyjmaje wcielką re- 

botę w zakres kapełe- 
sznictwa wchodzącą, = 

płatą. Nauka solidna Wykonaje tanie i ele 
išrėlewska 5 —11 Zancko. Wielka 3 m. it 
  - 

jakie podejrzenia ©o do pana, to zniweczy? je 
pan oznajmiając, że rzemień nałeżał do pana. 

Qn pomyślał, że gdyby pan był winny, nie 
popełniałby pan morderstwa własnym rzemie- 
niem, a przynajmniej nie przyznawałby się tal 

odrazy, Tak, to było zrobione po czaredziej- 
sku 

Lofton stał się purpurowy. 
— Co, u djabła, pan sobie...... 

— O, nie, zupełnie zie! Niech się pan nie 

unosi. Ale nikt nie zwracał na pana większej 

uwagi w tej sprawie. Pan miał stale е 
serce'' że taką przygoda zdarzyła się w panz 
wycieczee, Ale ezy tak było naprawdę? Może 
„bylo coś ważniejszego dla pana, niż ta wy- 
cieczka ? 

Lotton zerwał się i szedł w stronę, gdzie 

siedział drwiąco uśmiechnięty Keane. 
— Milez, milez, łotrze. Jestem starym ezło 

wiekiem, ale na Boga... i 

— (Gentlemeni, gentlemeni! — ryezał Mi- 

xy Minchin. — Panie są tutaj, 
Chan zagrodził swą ciężką postacią dro- 

gę Loftonowi. : 8 
— Pozwólcie orzeźwiającemu wiet: wi 

rozuma owionąć tą sprawę, — mówił uspaka- 
jająco — Doktorze Lofton, pan nie powinien 
zwracać uwagi, па tego gadułę, który przecież 
niema żednych podstaw dla. insynuacyj! = 

wziął ge pod rękę i odprowadził na. miejsce. 
— No, ja myšlę, moi ludziska, że obiad 

już skończony! — oznajmił Minchin. Chciałem 
zaśpiewać coś na zakończenie — wszysey ra- 

zem, ale teraz lepiej nie zaczynać! 
Chan wyszedł szybko z Loftonem Za nimi 

rozległy się skrzypienia. krzeseł i podłogi: goś- 

cie się rozchodzili. 
(D.C.N.) 
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