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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Zamknięcie konferencji Okrąg. 

łego Stołu. Onegdaj zamknięte zo- j 
stały, trwające z górą dwa miesiące, 

obrady konferencji Okrągłego Stołu w 

Londyr: e, mającej na celu opracowa- 

nie konstytucji dla Iadyj. Konferencja 

zebrała się w wyjątkowo niepomyśl- 

nym momencie. Zmiana rządu, nowe 

wybory a wreszcie niezwykle ostry 

kryzys ekonomiczny, który przeżywa 

Anglja, siłą rzeczy odrywały uwagę 

miarodajnych kół angielskich od za- 
gadnienia indyjskiego, tembardziej, że 

w Kalkucie, Bombaju i Delhi panuje 

względny spokój a akcja cywilnego 

nieposłuszeństwa ustała całkowicie. 

W ten sposób konferencja Okrągłego 

Stołu była traktowana o tyle o ile. 

Jedynem rezultatem jej jest zapo- 

wiedź premjera o powołaniu stałej ko- 

misji, która ma opracować najpardziej 

palące reformy w dziedzinie spraw 

skarbowych i ordynacji wyborczej. 

Mahatma Gandhi, którego przy- 

jazd do Europy wzbudził w swoim 

czasie tak wielkie zainteresowanie po- 
wraca do swej ojczyzny właściwie z 

pustemi rękami. Aby ratować „twarz* 

polityka Gandhi wypowiedział na 

statniem posiedzeniu mowę w któ- 

rej ne brak było groźnych akcentów. 

Jest to asekuracja polityczna Mahat 

my aby nie utracić wpływu 'wśród 

swoich stronników. Powrót do akcji 

biernego oporu jest mało prawdopo- 

dobny przedewszystkiem dlatego, że 

akcja ta jak wykazała zeszłoroczna 

próba obejmuje zaledwie niewielką 

część społeczeństwa induskiego. 

Konferencja Okrągłego Stołu mi- 
mo, że nie dała pozytywnych wyników 

stwierdżiła to co już w obszernym 

raporcie komisji Simona zostało pod- 
 kreślone, a mianowicie niesłychane 

zróżniczkowanie zarówno pod wzglę- 
dem politycznym, społecznym, wyzna- 

niowym i narodowościowym na pół- 
wyspie indyjskim. Dopóki choć w 

drobnej części różnice te nie zostaną 

usunięte dopóty anglicy będą ware- 

gami bez których jaki taki ład i po- 

rządek w Indjach nie będzie-możliwy. 

Anty-dumping bili w Angiji. 
Noc na 25-go listopada zapisana zo- 

stanie w Anglji iako data historyczna. 
Po siedemdziesięciu latach Anglja 

przestała być krajem wolnego handlu 

i otoczyła się wysoką barjerą ceł 

ochronnych. Wprowadzenie anti-dum- 

ping bil'a domagali się głównie kon- 

*serwatyści, którzy w ochronie własne- 
go przemysłu widzą główny Środek 

złagodzenia kryzysu. Równocześnie z 

wprowadzeniem ceł ochronnych roz- 
poczęła się w Anglji propaganda na 

rzecz kupowania tylko wyrobów an- 

gielskich. Wprowadzenie ceł ochron- 

nych niewątpliwie przyczyni się w 

pewnym stopniu do ożywienia prze- 

mysłu angielskiego, zniknie bowiem 
zagraniczny konkurent produkujący 

taniej, ale czy to ożywienie przemy- 

słu krajowego złagodzi kryzys ekono- 

miczny w Anglji to jeszcze wielkie 

pytanie. Anti-dumping bill pociągnie 
niewątpliwie za sobą zarządzenia od- 

wetowe krajów, które dotychczas w 
eksporcie do Anglji były najbardziej 
zainteresowane a to rzecz jasna nie 

może spowodować odprężenia w Świa- 
towych stosunkach gospodarczych, 
Już teraz po kilku zaledwie dniach 
wprowagzenia ceł ochronnych, znać 
skutki tego zarządzenia: funt angielski 
znowu się chwieje z powodu gwał- 

townej ucieczki kapitałów do Francji 
i Hołandji. 

Zatarg mandżurski w Lidze 
Narodów. Po długich i przewlekłych 
obradach udało się wreszcie wystyli- 

zować Radzie Ligi rezolucję, która 

ma zdaje się widoki powodzenia, że 
zostanie przyjęta o ile Chiny w ostat- 
niej chwili znowu nie staną sztorcem. 
Jeżeli chodzi o treść uchwały to idzie 
ona wyraźnie w kierunku uznania po- 

stulatów Japonji. Najdrażliwszy punkt, 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczastem. 
Redakcja rękopisów  niezamówienych nie zwraca. Admiuistrau 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co de rozmieszczenia ogłoszeń 

wyznaczenie terminu ewakuacji wojsk 

apcńskich z Mandżurji, został cmi- 

nięty, a cała sprawa zepchnięta na 

barki komisji ankietowej, która z po- 

wodzeniem będzie mogła badać sto- 

sunki chińsko-japońskie na spornym 

terenie tyle czasu ile zechce. 

Sowiety I Japonja. Prasa s0- 

wiecka w dalszym ciągu oskarża Sta- 

ny Zjednoczone, które według  bol- 

szewików są głównym motorem pcha- 

jącym Japonję do „awantury na Da- 

KONFERENCJA Z PRZEDSTAWICIE- 
LAMI PRASY POLSKIEJ I ZAGRA- 

NICZNEJ 
WARSZAWA. PAT. Minister 

spraw zagranicznych  Jugosławji Ma- 
rinkovic przyjął w dn. 3 bm. w połu- 
dnie licznie zebranych przedstawicieli 
prasy polskiej i korespondentów zagra 
nicznych na konferencji prasowej. 

Minister _Marinkovic, omawiając 
swą wizytę w Warszawie, podkreślił, 

  

PRZEDSTAWICIELST WA: 
AKONIB — Baiet Kolejowy. NIEŚWIEŻ — Gl 

k „KW — Księgarnia Twa „Lot“, 
BARANOWICZE —: ul Szeptyckiego -- Ś. Laszuk. 
DĄBROWICA (Połesie) — arnis K Malinowsidego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
UŁĘBOKIE — ul Zamkowa — W. Włodzimierow, 
GRODNO —- T-wa „Ruch“, 
AURODZIEJ —- Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — 5. Zwieczyścii. 
KLECK — Sklep „Jedność, 
LIDA — wł Suwalska 13 — 8. Mateski 
MOŁONECZNO -— Księgarnia T.wa „Ruch'”, 
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Mir. Marinkowie o zbliżeniu polsko -juposłowieńtkiem 
była ostatnia wojna. Polska — oświad lityki przyczyni się niewątpliwie do 
czył min. Marinkovic — jest bardziej dalszego zacieśnienia węzłów przyjaź- 
uprzemysłowiona, niż jugosławja, lecz ni między Połską a Jugosławią. 
oba kraje mają podobną strukturę go- 
spodarczą. To podobieństwo doprowa PRZYJĘCIE W BELWEDERZE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu dziło do ścisłej współpracy na terenie 
polityki agrarnej państw wschodniej 3 grudnia, o godzinie 5 po poł., mini- 
i południowej Europy, zainicjowanej ster Zaleski przybył do Belwederu i 
przez Polskę. Minister Marinkovic został przyjęty przez Marszałka Pił- 
podkreślił ze specjalnym naciskiem mo sudskiego. Wkrótce potem przybył do 
żliwość ściślejszej współpracy gospo- Belwederu złożyć wizytę p. Marszałko 
darczej obu państw, zaznaczając, iż wi minister Marinkovic w towarzy- 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St, 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruck”, 
USŁMIANĄ — Msięgarnta Spółdz Naucz, 
PRSK — Knięgenya Poiska — St, Bednarski.. 

-— Kuiggainia Polskiei Macierzy Szkolna as 

lekim Wschodzie“. Oprėcz oskarżeń 

pod adresem Ameryki „Izwiestja“ i 

„Prawda* sporo miejsca poświęcają 

osobie gen. Maa. Gen. Maa zdaniem 

pism sowieckich jest prowokatorem 

wysuniętym przez Japonię w celu 

stworzenia pretekstu dla dalszego 

marszu wojsk japońskich wgłąb Man- 

dżurji północnej, która jak wiadomo 

znajduje się w sferze wpływów ro- 

syjskich. W tym celu Japonja sama 

zaopatruje gen. Maa w broń i amuni- 

cję. Ten makiawelski plan jak twier- 

dzi „Prawda* jest dz ełem japońskiej 

kliki wojskowej, która pragnie za 

wszelką cenę wojny z Sowietami i wy- 

że mimo, że nie miała ona celów ściśle 
konkretnych, nie była jednak czysto 
kurtuazyjna, albowiem podpisano w 
Warszawie doniosłą umowę. Polska i 
Jugosławja w przeszłości oddalone by- 
ły bardziej psychicznie, niż geograficz 
nie i komunikacyjnie. W dziedzinie ko 
munikacji między obu krajami jest je- 
szcze coś do zrobienia i oba rządy bę- 
dą nad tem pracować. Aby zbliżyć oba 
narody, Polacy i Jugosłowianie powin- 
ni poznawać wzajemnie oba kraje na 
miejscu. Minister Marinkovic  pod- 
niósł, że Polska i Jugosławja mają wie 
le spraw wspólnych natury ogólnej, to 
też współpraca polsko - jugosłowiań- 
ska zaznaczyła się oddawna na terenie 
polityki międzynarodowej, której głów 
nym celem obecnie jest zwalczenie o- 

stały kontakt istnieje już w tej mierze 
między obu rządami. Wizyta w Pol- 
sce i jego osobiste zetknięcie się z czo 
łowymi przedstawicielami polskiej po- 

stwie posła jugosłowiańskiego w War 
szawie min. Lazarewicza. Rozmowa w 
miłym nastroju przeciągnęła się około 
półtora godziny. › 

Zmiany w Sztabie Głównym 
WARSZAWA, 3.12 (tel. własny). — W 

Ciągu wieczora dnia 2 bm. rozeszła się w 
Warszawie pogłoska, że dotychczasowy Szef 
Sztabu Gtównego, generał dywizji, Tadeusz 
Piskor, ustępuje ze swego stanowiska i Z0- 
staje mianowany Inspektorem  Armji, oraz 
że jego następcą będzie mianowany prawdo 
podobnie pułkownk dypłomowany, Janusz 
Gąsiorowski, dotychczasowy Szef Biura In- 
spekcji Generalnego Inspektora Sił Zbroj- 
nych. Dowiadujemy się, że pogłoska ta od- 
powiada całkowice prawdzie i że w: ciągu 
dnia 3 bm, Prezydent Rzeczypospolitej apro- 
bował odpowiednie wnioski Ministra Spraw 
Wojskowych. Odnośne dekrety zostały pod- 

przed południem do gmachu Sztabu Głów- 
nego i rozpoczął przejmowanie urzędowania 
z rąk swego poprzednika. Nałeży spodziewać 
się, że pułkown.k Gąsiorowski zostanie «nia- 
nowany generałem przy najbliższych awan- 
sach, spodziewanych jeszcze w bieżącym 
miesiącu. W związku z temi zmiąnam, w 
Sztab e Głównym informują nas, że dotych- 
czasowy pierwszy zastępca, Szefa Sztabu, 
gen. brygady, Kwaśniewski zostaje w najbliż 
szych dn'ach przydzielony do Giównego In- 
spektoratu Sił Zbrojnych oraz że zmieni 
prawdopodobnie dotychczasowy swój przy- 
dzał Szef Oddziału I-go Sztabu Głównego 
gen. Kurdjan Zamorski. Stanowiska zastęp- 
ców Szefa Szatabu Głównego nie zostaną łamuje się z pod ogólnych „dyrektyw gólnego kryzysu i usunięcie tego zła, 

politycznych rządu japońskiego. Sz. iakiemi są wojny, a zwłaszcza  jakiem 

  

PRZYWODCY CENTRO 
WA, 3,12 (tel. własny). Dzień żadnych podburzających wystąpień nie by- 

PO znaj W zainteresowanie, ło i żadnych obraźliwych wyrażeń w prze- 
gdyż nazraczono konirontację między nadko mówieniu p. Witosa nie słyszał. 

misarzem Fuchsem oraz Arciszewskim, KWa- świądek Władysław  Dziadosz, dyrektor 
pińskim, co do okoliczności zajść na stokach Biura Sejmowego, zeznaje pod przysięgą. 

cytadeli, oraz między pp. Dziadoszem i Hae- Na pytanie prokuratora Grabowskiego, оро- 
ckerem i wreszcie między Ołearczykiem i wsiada przebieg swojej karjery służbowej mię 

Korolewiczem, w związku z rewelacjami P0- dzy innemi, že od 1 kwietnia 1927 do 6 gru- 
danemi o tym ostatnim. dnia 1928 r. był Szefem Bezpieczeństwa w 

Przedtem jeszcze zeznaje p. Kuryłowicz, Województwie krakowskiem. Następnie zaś 
prezes obecny Związku Zawodowego Pra- wyjaśnia zarzuty postawione p. Haeckerowi 

cowników Rolnych, b. długoletni Prezes w swoim wywiadzie. Moje wystąpienie w 

Związku Kolejarzy, członek Rady Naczelnej sprawie p. Haeckera nie było zwyczajne. Za 
oraz Naczelnego Komitetu wykonawczego zwyczaj zachowuje się w tajemnicy nazwi- 
PPS. Mówi, że nie było w r. 1929 i 1930 ten ska konfidentów i osób, z których informa- 
dencji wywoływania strejków. cji się korzysta, w związku jednak z tem, 

  

pisane. Nowy Szef Sztabu Głównego puł- 
kowinik dyplomowany, Gąsiorowsk, przybył 

LEWU PRZED SĄDEM 
Świadek: — zad faktem OE L A ui akd ias Edi 

nytn, že nie byłem „wciągane «Ww ry się_ kręci 0. , Spoty- 
jakieš Lato / kaliśmy się w kawiarniach, rozmawialiśmy 

Adwokat: Pan może nie odpowiadać. o różnych rzeczach, a także i o polityce. Mo 
Jeszcze raz proszę Pana o odpowiedź, czy je spotkania z p. Dziadoszem nie były rzeczą 
Pan był skazany i czy Sąd Najwyższy wy- tajną, nie były konspiracją; partja o tem wie 
rok zatwierdził? działa. Chcę tylko krótko sprostować nie- 

Świadek: — Tak jest, ałe przy po- które rzeczy. Prawdą jest o kawiarniach i 
wtórnej rozprawie byłem uwolniony. spotkaniach w liczniejszem towarzystwie, a- 
„Adwokat: — Pan był skazany przed le nieprawdą jest, że byłem informatorem, 

majem 1926 r.? nieprawdą jest, że prosiłem Dziadosza o pra 
Świadek: — I przed majem 1926 r. 

było wznowione postępowanie. 
Adwokat: — Ale wyrok zapadł po 

maju? 
Adwokat Nowodworski: Gdzie Pan 

obsadzone. 
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Obydwaj świadkowie opuszczają swe 
niejsca i przed Sądem staje świadek Żuław- 
ski, który zeznaje, co następuje: Zostałem 
zaskoczony zeznaniami p. Dziadosza, jako- 

Przed sądem staje następnie nadkom. 
Fuchs, który prowadził policję w czasie ma- 
nifestacji na stokach cytadeti. Świadek ze- 

znaje: Otrzymałem dyspozycję od p. Komen- 
danta Cźyniowskiego i Komisarza Rzadu а- 
roszewicza, aby przeprowadzić pochód PPS 
do cytadeli. Na miejscu straceń były przemó 
wienia licznych mówców, występujących a- 
gresywnie przeciwko Rządowi, a miałem dys 
pozycje, by rozwiązać zebranie, jeśli dojdzie 
do wystąpień przeciwko Rządowi, badź imien 
nie przeciwko poszczególnym ministrom. 

Przewodniczący: — Jakie to były 
przemówienia agresywne? 

Świadek: — Przemówienia posłów 
Dubois i Barlickiego. Barlicki powiedział wy 
raznie, nawiązując do uroczystości ówczes- 
nej, że „my, którzy obalilśmy carat, nie spo 
czniemy póki nie obalimy Marszałka Piłsud- 
skiego, który zdradził naszą sprawę robot- 
niczą* i dalej mówił — „myśmy się nie dali 
caratowi, nie boimy się i jego”. Pomiędzy 
jednem a drugiem przemówieniem wołano: 
„przysięgamy". Poseł Dubo's przemawiał 
imieniem młodzieży 'w podobny sposób. Da- 
lej mówi świadek, miałem do dyspozycji 40 
ludzi pieszych, nadbiegł do mnie wówczas 
przodownik Bożek i zameldował mi, że dwaj 
przodownicy, którzy poszli za brame cyta- 
deli razem z podkom. Thornerem zostali na- 
padnięci i że ich tam morduia. Tak, proszę 
Wysokiego Sądu, chciano ich tam zabić. 
Zastanawiano się tylko nad tem, w jaki spo- 
sób. Czy powiesić, czy utopić w Wiśle. Mu- 
szę tu powiedzieć, że pomógł mu w tej opre 
Ssii bardzo poseł Arciszewski, który go za- 
słaniał i złapał jakiegoś człowieka z rewol- 
werem w ręku i rzucił go w tłum za siebie. 
Poseł Arciszewski bvł mi zresztą potem bar A R maa TrA wzywał do oju i pom: licji. 

A policji odrzucił wtedy za = 

. „Kolejno zeznawali posłowie Airciszewski 
i Kwapiński. Każdy ze świadków w dalszym 
ciągu obstaje przy twierdzeniu, że nie było 
napadu ze strony tłumu na policję, lecz 
wręcz odwrotnie, połicja napadła na  tłam. 
Po_ długich wywodach tych świadków nastę 
puje konfrontacja świadków : nadkom. Fuch- 
sa, Arciszewskiego i Kwapińskiego. Wszyscy 
trzej stają rzędem. Nadkom. Fuchs stwierdza 
przy kontrontacji, że demonstracja, którą on 
rozpraszał, składała się z kilkuset osób. Po- 
seł Arciszewski twierdz!, że nie bvło tam ża 
dnej demonstracji, że wracało kilkadziesiąt 
osób ze zwiniętemi sztandarami, następnie, 
że pędzono tłum aż do Pragi, do mostu. Po- 
seł Kwapiński popiera swem oświadczeniem 
wyjaśnien'a świadka Arciszewskiego. Z ca- 
łego przebiegu konfrontacji stwierdzić moż- 
na, że świadkowie obstawali przy swojem, 
nie zmieniając ani na sekundę zeznań. 

Po przerwie przesłuchano najpierw świad 
ka Babiarza, powołanego w związku z wie- 
cem, odbytem w Zotyni w lecie 1928 r. i za- 
rzutami stawianemi p. Witosowi z powodu wygłoszonego tam przemówienia. Świadek, 
jako przewodniczący wiecu, stwierdza, że 

że p. Haecker pozwolił sobie napaść w „Na- 
przodzie* na Sieroszewskiego i nie uszano- 
wał ani Prażmowskiego, ani ś. p. Hołówki, 
uważałem, że co do niego nie obowiązują 
zwyczaje i postanowiłem postawić go 
przed opinją, do czego miałem podsta- 

. Stwierdzam, że był moim  informato- 
rem przez cały czas służby w Krakowie i że 
wszystkie wiadomości, jakie miałem ze stro- 
ny PPS otrzymałem od niego, a te, które 
destawałem inną drogą, były u niego spraw- 
dzane. Najbardziej zasadniczy wypadek do- 
tyczył pp. Dubois i Ciołkosza P. Haecker 
nazwał ich (w tem co drukował używał sło- 
wa wyrostki, ale przed Sądem muszę użyć 
słowa, które wobec mnie użył) — gówniarza 
mi, z któremi nie może sobie dać rady ani 
on, ani partja. P. Mastka nazwał p. Haecker 
komunizującym i człowiekiem  niebezpiecz- 
nym, którego należałoby w jakiś sposób zlo- 
kalzować. Wreszcie udziełł mi bardzo об- 
szernych wiadomości 0 stosunkach w kra- 
kowskiej Kasie Chorych, a nawet propono- 
wał mi, gdy zostałem przeniesiony do Tarno 
pola, abym pozostał jako komisarz Kasy. 
Były to wypadki zupełnie konkretne i dziwię 
się, że PPS chce te rzeczy kwalifikować, ja 
ko płotki. Co do p. Haeckera wybrałem tę 
wiyjątkowo drogę, dlatego, że znieważył ofi- 
cerów legjonowych. O p. Żuławskim Hae- 
cker oświadczył, że był przeciwnikiem pol- 
skiego charakteru partji. Spodziewając się, 
że zostanie z „Naprzodu* zwolnióny, lub bę 
dzie musiał ustąpić, próbował p. Haecker za 

był w maju 1926 r.? 
Świadek: — Byłem komendantem w 

Wilnie, kierowałem transporty do Warsza- 

Adwokat Jarosz. — Czy podczas po- 
ska w Krakowie odbył się Kongres 

Świadek: — Nie. 
Adwokat: — A w Sosnowcu? 
Świadek: — To nie był mój teren. 
Adwokat: — Ale kongres był jeden 

na całą Polskę. Sprawozdania jawnie 
drukowane; czy w tych sprawozdaniach nie 
ujawniły się rozbieżności między delegatami? 

Świadek: — Oczywiście. 
Adwokat: — Więc było tajemnicą po 

liszynela, że, są różne kierunki, a Pan roz- 
mowę towarzyską brał za informacje. 

Po krótkiej przerwie serję pytań podejmu 
je Prokurator: Czy w okresie r. 1926 znał 
Pan p. Witosa? 

EZ — Tak. 
rokurator: — Jaką opini 

Witos e Marszałku Pisudskim? 7 p 
Świadek: — Odnosił się do niego z 

głębokim szacunkiem. Za czasów Wojcie- 
chowskiego, oświadczył Witos, ilekroć by- 
łem wzywany do Pana Marszałka wiedzia- 
łem po co idę. 

Prokurator: Na czem polega stano- 
my. Pana, jako Dyrektora Biura Sejmowe- 
go 

Świadek: — Nie takim jestem, jak to 
komicznie zaznaczył p. Rybarski, który jest 

  

bym ja był obcy, jakoby musiał się o mnie 
informować. To wszystko jest nieprawdą. 

Obrona: — Jaki był stosunek Dziado 
sza do PPS, czy „musiał on czerpać informa- 
cje od Haeckera? 

Świadek Żuławski: W partji był sze- 
reg ludzi, mężów zaufania sanacji, którzy 
później do niej przeszli. Dziadosz wiedział 
lepiej, co się w. partji dzieje. 

Obrona, zwracając się do Żuławskiego: 
Czy Pan uważa Rybarskiego za komiczną 
figurę, jak to go określił świadek Dziadosz? 

Świadek: — Rybarski jest moim prze- 
ciwnikiem politycznym, ale muszę stwierdzić 
że p. Rybarski cieszy się w Sejmie poważa- 
niem i szacunkiem. 

Następnie przed Sądem staje druga para 
do konfrontacji: świadkowie Olearczyk i Ko 
rolewicz. Pierwszy zeznaje Korolewicz. 

Obrona: — Czy wiadomem jest Pa- 
nu, że Olearczyk nazwał go konfidentem? 

Świadek: — Odparłem to, jako zwy- 
kłe oszczerstwo, a sprawę skierowałem do 
Sądu. Po ogłoszeniu wiadomości o tem, że 
Olearczyk ma być zemerytowany nienawiść 
do mnie zwiększyła się jeszcze bardziej. 

Świadek Olearczyk: — Podtrzymuję 
całkowicie swe poprzednie zeznanie, miogę 
przedstawić dwóch świadków komisarzy, 
którzy potwierdzą, iż Korolewicz był kon- 
fidentem. Udzielał mi informacji o szeregu 
działaczy partyjnych. 

Koniec zeznań tych dwóch świadków jest 
bezpieczyć sobie starość i mówił, że radby wogóle komiczną figurą na terenie Sejmu. mało interesujący. Na końcu obrona zadaje 
dostać jakieś stanowisko, na co świadek, Do obowiązków moich należy organizacja szereg pytań, dotyczących definicji, co to 
majac na myśli referat prasowy w Woje- techniki prac Sejmu. Nie jestem doradcą jest komunizm i anarcho-komunizm. Wyra- 
wództwie, zapatrywał się życzliwie, gdyż 
bardzo sobie cenił informacje Haeckera. Na 

prawym Marszałka Sejmu. 
Z kolei składa zeznania świadek Haecker. 

żenia, które kilkakrotnie użył świadek Olear 
czyk podczas swoich zeznań, wywołują nie- 

zapytanie Prokuratora Grabowskiego opowia Z p. Dziadoszem w okresie, kiedy był w kiedy uśmiech na twarzach obrońców. 
da świadek swe wrażenia z kongresu kra- Krakowie Naczelnikiem Wydziału  Bezpie- 
kowskiego, na który został, jako ówczesny czeństwa, utrzymywałem stosunki dlatego, i odroczono do dnia jutrzejszego. 
szef Gabinetu Prezydjum Rady Ministrów, S 
wysłany dla poczynienia obserwacji. Nastrój POSZERZONE S T T KI INIT T III NIO 

Na froncie mandżurskim 
był — mówi świadek — dość przygnębiają- 

cy, na ulicach spodziewano się jakichś wy- 
padków. 

Adw. Berenson: — Pan mówił, że 
Haecker stale pana informował? 

Świadek: — Oczywiście, że stale, każ 
dego dnia. 

Adwokat: — A więc 600 dni i tylko 
4 wypadki? 

Świadek: — Ja sobie może jeszcze 
przypomnę, ale nie w tej chwili, Już i to po 
winno wystarczyć. 

Adw. Berenson: — Czy pan, jako 0- 
ficer czynnej służby odbywał karę więzienia 
za usłowanie rozbroienia wojska? 

Świadek: — Nie. е 
Adwokat. — Ale był Pan skazany? 
Świadek: — Nigdy. 
Adwokat: — A sądzony Pan był? 
za — ТАШ‹. 

wokat: — Sąd Najwyż: Za- 
twierdz'ł? 3 cał 

Świadek: — Proszę Pana to są jakieś 
podrvwki. ja w Brześciu nie siedziałem; cze 
mu Pan mnie chce oskarżać? t 

Poruszenie na sali. Głosy wśród obroń- 
ców i oskarżonych: Co to jest? 

Japonia ściąga siły do Cicikaru | 
MOSKWA. PAT. Prasa stwierdza, 

że wbrew zapewnieniom miarodajnych 

czynników japońskich 0 rozpoczęciu 

jakoby ewakuacji wojsk w Mandżurji, 

Japonja w dalszym ciągu ściąga więk- 

sze oddziały do Cicikaru. W ciągu 

ostatnich dni przybyła tam mieszana 

brygada japońska i artylerja polowa. 

„Prawda podejrzewa, że Japończycy 

przygotowują się do akcji przeciwko 

rejonowi stacji kolejowej Mandżurja, 

położonej w pobliżu granicy sowiec- 

Na tem dzisiejsze posiedzenie zamknięto 

kiej. Koła japońskie pozorują nato- 

miast wprowadzenie wojsk niebezpie- 

czeństwem, jakie grozi im ze strony 

gen. Sy-Bao-Czenk, który na. rozkaz 

gen. Maa posuwa się jakoby z pół 

nocy w kierunku Cicikaru na czele 
trzytysięczaej armji. W Cicikarze tym- 
czasem utworzony został nowy ko- 

alicyjny rząd prowincjonalny, który 

posiada. przy sobie stałego doradcę 

japońskiego w osobie Japończyka 
Murada. 

Ratsszo! —- wa L 

STOLPCE — Kailegarnia Tewa „Ruch“. 
SLONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ni. Mickiewiczz 15. 
ST. SWIECIANY — M, Lewin— Biuro Gazetowe, ul, A M & 

WILEJKA POWIATOWĄ — ul, Mickiewicza 24, 5. Juczowace. 
Tow. Księgarni Kol. „Race” 

    numeru adrweg 0 

      

SILVA RERUM 
"20 X. br. przeszedł na katolicyzm 

rektor prawosławnego duchownego 
seminarjum w Krzemieńcu, protojerej 
Piotr Tabiński. 

Jest to dla Cerkwi cios wielki, 
gdyż ks. Tabiński należy do jednostek 
wybitnych i całkiem uczciwych. 

Ukraińska Niwa (nr. 11) przytacza 
urywki z listu ks. Tabińskiego do 
swych dawnych współwyznawców: 

$ „Zrobiłem to, co musiałem zrobić zgod 
nie z głosem swego sumienia, — to, co po- 
winien zrobić każdy prawosławny chrześci- 
janin, jeżeli dła niego Cerkiew jest czemś 
więcej, niż pustą formalnością, i odwiecznym 

a пет, — co wreszcie powinien Zr0-- 
bić każdy Ukrainiec, jeżeli dla niego religia 
nie stała się jeszcze „opjum dla narodu”, 
geszeftem lub kotłem, przy którym można 
się dobrze odžywiač“.. 

„głos sumienia, prawosławne przeko- 
nania, oraz świadomość obecnego stanu rze- 
czy. kazały mi przystąpić do realnej pracy. 
nad uzdrowieniem cerkiewnych stosunków 
wśród mego ukraińskiego narodu”... 

Bardzo charakterystycznem jest ak 
centowanie interesu narodu ukraińskie 
go w rozwoju akcji obrządku wschod- 
niego. 

Jeżeli ktokolwiek 

zabobo: 

i kiedykolwiek, 
mówiąc o obrządku wschodnim, ošmie | 
la się wspomnieć o interesach narodu 
polskiego, powstaje istna burza wśród. 
działaczy unijnych, panuje święte abu 
rzenie na tych, którzy chcą łączyć inte 
resy religji z interesami narodu. Pod. 
kreślenie natomiast interesów Rosjan i 
Ukraińców w tejże akcji jest bardzo 
mile widziane. 

Ponieważ całkiem jest pewne, że 
interesów Rosji z interesami Ukrainy 
wogóle połączyć nie można,, gdyż Ro 
sjanie nie uznają Ukraińców za odręb 
ny naród, — przeto przypuścić nale- 
ży, iż w dziejach obrządku wschodnie 
go następuje druga faza: po nieudol- 
nie prowadzonej, brutalnej rusyfikacji 
następuje powoli ukrainizacja obrząd- 
U. 3 

Nie bez znaczenia jest podana 
przez Wiadomości Ukraińskie wiado- 
mość, iż ks. Tabiński wyjeżdża w naj 
bliższym czasie do Rzymu, gdzie ma 
otrzymać wysoką nominację przy bo- 
ku biskupa Czarneckiego. 

Miejmy. nadzieję, iż obrządek 
wschodni zdobył wreszcie jednego ucz 
ciwego i przekonanego księdza - kon- 
wertytę. Dotychczas _„wschodnicy* 
nie mieli szczęścia do duchownych ex- 
prawosławnych. 

O pięknej działalności jednego z ta 
kich bohaterów jest głośno w prasie: 

Express Poranny (nr. 48) pod fra- 
pującym tytułem: „Proboszcz zawinił.. 
a major O. nie ma ani rozwodu, ani 
žony“ — opowiada o sprawkach słym 
nego już ks. Pelipenki:, 

Niezwykłą sprawę rozważał wojskowy 
sąd okręgowy w Warszawie. 

W roku 1919 major wojsk polskich, inż. 
O., ożenił się z p. M. F, W małżeństwie jed 

nak coś się wkrótce popsuło. | 
Major - inżynier, zaawansowany uczucio 

wo w kierunku pewnej mężatki, p K., zwró 
cił się do proboszcza wschodnio-katolickie- 

” 

ki z o radę. B с 
Paroch ruski, ks. Pelipenko, siedzący 0- 

becnie w więzieniu łuckiem za udzielanie 
bezprawnych rozwodów i ślubów, za 3000. 
zł. „unieważnił * małżeństwo państwa O., i 
państwa K. i udzielił ślubu 
nią -K. { 

Po ujawnieniu sprawek ks. Pel'penki, ma 
jorowi O. wytoczono proces o dwużeństwo. 
Sąd wojskowy, stwierdziwszy, iż podsądny 
został wprowadzony w błąd, wydał wyrok 
uniewinniający. ka 

Nie rozstrzyga to sprawy: drugie małżeń 
stwo mjr. O. w obliczu prawa jest nieważ 
ne. Do niedawna jeszcze pani majorowa O. 
a obecnie znowu pani K., ma przykrości to- 
warzyskie, majora zaś czeka sąd honorowy. 

Kiedyż wreszcie będzie koniec po. 
dobnej działalności „misyjnej'* niektó- 
rych kapłanów obrządku wschodnie- 
go? Lector. 

CHINY NIE WYPOWIEDZĄ WOJNY 
JAPONII 

MOSKWA. PAT. — Opierając się 
na źródłach chińskich, prasa sowiecka 
donosi, że Czang-Kai-Szek zaniechał 
narazie zamiaru odbycia drogą powie- 
trzną podróży do Mandżurji Północnej. 
W rozmowach z dziennikarzami Czang- . 
Kai-Szek miał oświadczyć, że Chiny 
nie zamierzają wypowiedzieć wojny 
Japonii i że dotychczasowy ich stosu- 
nek do Ligi Narodów nie ulegnie zmia 
nie. 

я 

= 

go w Cichowie pod Brześciem, ks. Pelipen- 

panu O. z pa» — 

    

$ 

    kit 
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GŁOSY NASZYCH CZYTELNIKÓW 

inercja i zblazowanie młodzieży 
W Nr. 274 „Słowa'* ukazał się ar- 

tykuł p. Marji Obiezierskiej p. t. „Zi- 
gnorowane ostrzeżenie”. Autorka — 
na podstawie obserwacji — unawia 
stan moralny młodzieży szkół średnich. 
Zupełnie siusznie charakteryzuje ona 
dzisiejszych młodych ludzi, pisząc: 
„rozmow poważnych nie prowadzą i 
nie lubią rozwiązywać zagadnień ży- 
ciowych”. „Dążenia i aspiracje prze- 
ciętnie wygiądają tak: skończyć, — po 
sada, knajpka, kino, dziewczynki”. 

Obok wielu innych słuszności i prawd, 

autorka konstatuje dalej, że  „ińdywi- 

dualności giną i grunt pod posiew ko- 

munizmu ewolucyjnie i bezboleśnie się 
przygotowuje“. Swięta racja! Mam na- 
wet wrażenie, że autorka sprawę trak- 

tuje zbyt optymistycznie. Prawdziwe 
oblicze zagadnienia przedstawia się bo 
wiem jeszcze rozpaczliwiej i tragicz- 

niej. he 
Chodzi mi o wyjaśnienie przyczyny 

tego niepokojącego stanu rzeczy. | na 
tym punkcie zasadniczo zgadzam się z 
p. Obiezierską, ale uważam, iż temat 
nasz należy potraktować głębiej i po- 
szukać bardziej ogólnych przyczyn nie 
szczęścia, niż „obalenie bohaterów i 

autorytetów". 3 
Przypomina mi się tu traktat filozo- 

ficzny Świętochowskiego p. t. „Zanik 
energji społecznej w świetle fizyki”. 
Broszurkę tę każdy pedagog znać po- 
winien. Autor omawia tam naturalne 
zjawisko t.zw. entropji społecznej — 
wyrównania potencjałów życia społecz 
nego, prowadzącego za sobą zastój i 
bezsilną równowagę powszechną, któ- 
ra poprzedzi koniec świata. 

Tempo tego wyrównania jest dzi- 
<siaj wprost zawrotne. Ą najstraszniej- 
szym objawem niwelacyj naturalnych 

- różnie jest t. zw. demokratyzacja du- 
cha ludzkiego. Nowoczesny związek 

_ narodów — to nic innego jak „humani 
_ tarny* środek do walki z silnemi indy- 

, widualnościami narodowemi na rzecz 
" małych nie godnych istnienia. Dzisiej- 

sze związki nauczycielskie i inne, opar 
te na źle zrozumianej demokracji, są — 
narzędziami do zabijania prawdziwie 
wybitnych osobowości swych człon- 
ków. Dzisiaj nie faktyczne uzdolnienie 
człowieka decyduje o jego stanowisku, 
ale większość głosów, których zjedna- 
nie zależy od rzeczy, niemających nic 
wspólnego ze zdolnościatni. Dzisiejsza 
szkoła — to sala operacyjna, w której 
mimo pięknych haseł wychowawczych 
— zabija się w zarodku indywidual- 
ność człowieka przez szablonowe „ob- 

którzy usiłują mieć „dynamikę žycio- 
wa“, odwažą się na własny światopo- 
gląd, czyli „swoje zdanie* (jak cnce 
pani Obiezierska), mają swoje ideały, 
swoje tajemnice, swoje własne zainte- 
resowania i t.p. Szkoła dziś dąży do 
tego, aby uczeń nie miał własnego świa 
ta aspiracyj, ale żeby całą swą duszą 
był utkwiony w jej życiu zbiorowem i 
koleżeńskiem. To ułatwia pracę obojęt- 
nym na dobro młodzieży „wychowaw- 
com“! W ten sposób uczniowie two- 
rzą niedojrzały i długotrwały (8 lat) 
tłum, który w przeciwstawieniu do doj- 
rzałego i chwilowego, bezindywidual- 
ność i inne ujemne swe cechy przeka- 
zuje swym członkom na całe życie. 

Przyczyną więc zblazowania mło- 
dzieży jest powszechny, wzmożony po 
wojnie proces entropji, która przenik- 
nęła do szkoły i owładnęła nią. 

Żeby temu złu zaradzić, nie wystar- 
czy powrócić do egzaltacji romantyz- 
mu w szkole. Należałoby powtórzyć 
przebrzmiałą Russowską teorję negacji 
kultury w odniesieniu do wszystkich 
dziedzin etycznego życia ludzkości. 
Wkraczam w drażliwe zagadnienie eu- 
geniczne. 

W społeczeństwie dzisiejszem jest 
sto czynników obniżających rasę — na 
jeden, który bezskutecznie usiłuje ją 
podnieść. Do czynników, powodują- 
cych retrogresję rozwoju rasy należą 
wszystkie instytucje  „humanitarne*, 
oraz epidemja „demokracji', która wal 
czy z indywidualnemi, naturalnemi war 
tościami w celu sztucznego poparcia 
bezwartościowych jednostek. Ze sztucz 
nie utrzymanych przy życiu, zwyrodnia 
łych rodziców — rodzą się dziedzicz- 
nie zblazowane dzieci, których żadna 
siła ludzka zmienić nie potrafi. Copraw 
da, niektórzy pedagodzy wierzą w zba 
wienne skutki zainteresowania młodzie 
ży sportem i widzą w tem jej ratunek. 
Omylni! Sport może rozwinąć zdrowe 
komórki organizmu — ale dziedzicznie 
schorzałych odrodzić nie potrafi. 

Stąd też — jak pisze p. Obiezierska 
„zamiłowanie do sportu nosi cechy 

wielkiej prymitywności". 
Aby nadal nie popełniać szeregu 

błędów brzemiennych w konsekwencje, 
które musimy teraz ponosić, miejmy" 
odwagę zawrócić z fałszywej drogi“— 
wypowiadając wreszcie wojnę tym 
czynnikom i formom życia ogólno-spo 
łecznego, dzięki którym postępuje pro 
ces entropii powszechnej, mający naj- 
lepsze odzwierciadlenie w inercji i 
zblazowaniu młodzieży szkolnej. 

; St. Wojt-Rymsza. 

DE OWO 

Rezerwy banku angielskiego topnieją 
Kurs funta cokolwiek polepszył się 

LONDYN. PAT. — Sytuacja funta godniowy bilans Banku Angielskiego, 

na dzisiejszej giełdzie naogół polepszy wykazujący, że rezerwa złota w Ban- 

ła się, aczkclwiek podlegała wahaniom ku spadła w ciągu tygodnia © prze- 

w ciągu dnia. Rano dolary notowano szło 4 miljory i wynosi obecnie 

3.38, © godzinie 3 po poł. 3.36 i pół, 38.141.694 f. szt., co pokrywa zobo- 

franki — 86. Na sytuację giełdy ujem wiązania Banku tylko o 28,4 proc. wo- 

nie wpłynął ogłoszony w południe ty- bec 33,82 proc. przed tygodniem. 

  

  

Słoweńcy przed sądem rzymskim 
PROWINCJĘ WENECKĄ MIANO 

RZYM. PAT. — Dnia 4 grudnia rozpocz 
nie się w Rzymie przed specjalnym trybuna 
łem wielki proces 57 Słoweńców. Akt oskar- 
żenia zarzuca im, że w porozumieniu z sze- 
regiem osób, dotychczas niewykrytych, usi- 
łowali oderwać od Włoch prowincję Wene- 
cja — Giulia i przyłączyć ją do Jugosławii. 
W tym celu przygotowywali zbrojne po- 
wstanie i tworzyli organizacje wojskowe, któ 
re w razie wojny iniały działać na tyłach 
przeciw armji włoskiej, Oskarżeni wydawa- 
li druki i pisma nielegalne, zwracające się 
przeciw rządowi włoskiemu oraz dokonywali 
szeregu aktów terorystycznych. W ciągu о- 
statnich 4 lat dokonali —: jak podaje prasa - 
-— 3 napadów zbrojnych na żołnierzy faszy 
stowskich, 13 zabójstw politycznych, 13 pod 

PRZYŁĄCZYĆ I DO JUGOSŁAWII 

paleń szkół i budynków wojskowych i 8 za- 
machów terorystycznych. Na porzadku dzien 
nym były również fakty szpiegostwa. W ru- 
chu antywłoskim brak żywy udział studen- 
ci Rejec i Jencic. Po rozwiązaniu przez rząd 
wszystkich organizacyj na terenie Wenecja, 
Giulia w roku 1927 i pozostawieniu jedynie 
stowarzyszenia „Adria* o charakterze kultu 
ralnym, oskarżeni założyli nielegalne zrzesze 
nie pod nazwą „Organizacja*, którego sze- 
fem był właśnie Rejec. Rejec stał również 
na czele innego zrzeszenia pod nazwą „Wal 
ka*, któremu władze włoskie przyp:sują za- 
mach na redakcję „Popolo di Trieste". 

Proces rzymski jest niejako dalszym cią- 
giem odbytego już procesu  triesteńskiego. 
Potrwa on 2 dni. 

Wizyta Gandhiego w Rzymie 
RZYM. PAT. — Pisma zapowiadają przyjazd do Rzymu w powrotnej 

drodze do Indyj mahatmy Gandiego. 

Śnieg we 
WSTRZĄSY PODZIEMNE 

FLORENCJA. PAT. — Ostatnio 
przeciągają nad Włochami fale zabu- 
rzeń atmosierycznych, wywołując sze- 
reg gwaitownych opadów śnieżnych i 
deszczowych. Już od tygodnia w $гой- 
BZNEW AREZZO RZECZA 

Włoszech 
W ŚRODKU PÓŁWYSPU 

kowych Włoszech stale dają się od 
czuwać lekkie wstrząsy ziemi, znamio- 
nujące wznowienie okresu sejsmiczne 
go. 

  

NIECH WRACA ZYWA, ZDRUWA KREW W ZYLY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego. Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

Ozorem hitlerowców heskich... 
O NIEUDANYM SPISKU NA WĘGRZECH 

  

WIEDEŃ. Śledztwo w sprawie nie- 

  

cy, oraz urządzone społeczne jadłodaj- 
cinanie rogów* tym wychowankom, 

"Na marginesie artykułu p. B. Hertza 
p. t. „NIE TĘDY DROGA" 

udanego zamachu na Węgrzech wy- nie, w których cała ludność mogłaby 
jaśniło, iż zamachowcy po objęciu wła się odżywiać. Żydzi nie otrzymują środ 
dzy mieli ogłosić szereg rozporządzeń, ków żywnościowych z instytucji społe- 
które przypominają głośne projekty tii- cznych i muszą na własną rękę starać 
tlerowców heskich, opracowane przez się o wyżywienie. Każdy urzędnik 0- 

Pan Hertz umieścił artykuł na temat 
zajść uniwersyteckich. Ktoś poczilł się dot- 
knięty uwagami autora i, pragnąc 'mu się 
przeciwstawić, przesłał mu z Wilna „Słowo” 

z moim artykułem p.t. „Uniwersytety“, uzu- 

pełniając artykuł swemi uwagami. 
P. B. Hertz w Nr. 280, „Kurjer Wil,” od- 

powiada anonimowemu  korespondentowi, 

rzucając cały szereg bardzo trafnych myśli. 
Nie wiem o co chodziło anonimowemu 

przeciwnikowi p. Hertza, ponieważ jednak 

niespodziewanie, wbrew mej woli, a nawet 

świadomości, zostałem wciągnięty do ja- 

kiejś polemiki, pozwolę sobie dorzucić parę 
autentycznie moich uwag. ‚ 

Nie będę polemizował z p. Hertzen z 

powodu jego ostatniego artykułu, gdyż myśli 

autora prawie całkowicie podzielam. 

Chcę tylko. wskazać na dwie specyficz- 
nie po!skie okoliczności, które uniemożl:wia- 

ią porównywanie Polski z innymi krajami i 
osłab'ają teoretycznie słuszne wniosk, auto- 

ra, który domaga się rozbudowy szkolnictwa 
wyższego. 

1) Większa ilość oświeconych ludzi żad- 

nemu narodowi nie zaszkodziła jeszcze, prze 

ciwnie może doskonale - wzmocnić naród. 

Ale... Zagranicą rolnik, mający wyższe wy- 

kształcenie, pozostaje na roli, wykształcony 

kupiec pozostaje kupcem, lekarz chętnie pra 
cuje na wsi, (która nieco inaczej wygląda 

niż nasza), inżynier zaczyna praktykę od 

obowiązków majstra, student zaś, zdobywa- 

jąc wiedzę, nie gardzi pracą pucybuta, ga- 
zeciarza, kelnera i tp. 

U nas panuje fałszywy wstyd i pogarda 
dla każdej pracy, oprócz urzędniczej. Wiej- 

ski chłopak po skończeniu szkoły powszech- 
nej chce być pisarzem gminnym, maturzy- 

sta (często wstydzący się!'! — swoich ro- 

dziców) ogląda się za pracą urzędniczą, 

człowiek z wyższem wykształceniem na sta- 
nowiskach, wy:nagających jego. kwalifikacyj, 

jest opłacany gorzej od czeladnika szewskie- 

go, gdyby zaś zostął szewcem, byłby przez 

wszystkich pogardzany, jako niedołęga, „hań 

biący*. swoje środowisko!... 

My nie odróżniamy wiedzy od karjery, 

„karjerę” zaś pojmujemy w sposób rozpacz 

nie płytki! 

Dlatego też wykształcenie w Polsce w 

znacznym stopniu przyczynia się do wyko- 

lejania jednostek!.. Ta paradoksalna sytuacja 

kiedyś się zmieni (aby jaknajprędzej!), ale 

dr Besta. W szczególności zamachow- 
cy na Węgrzech po dojściu do władzy 
zamierzali ogłosić zamknięcie wszyst- 
kich banków, zatrzymanie wypłaty pro 
centów oraz zwrotu kapitałów. Barki 
lub osoby prywatne, które placą pro- 
centy, lub zwracają kapitały, podlega- 
ja karze śmierci. Na Węgrzech miał 
być wprowadzony powszechny zw. pra 

obecnie z nią liczyć się trzeba. Nałeży więc 
dążyć nie do rozbudowy szkolnictwa wyższe 
go, lecz do przebudowy podstaw wychowa- 

nia narodowego. 

2) Radzi p. Hertz zorganizować wyższe 
uczelnie w Łodzi i Katowicach. Nie poruszam 

już strony finansowej, ale skąd brać profe- 

sorow? Tom XIV „Nauki polskiej" w całej 
grozie zarysowuje kryzys naszej nauki z 

braku dopływu młodych sił naukowych. 

Ilošė osób, pragnących mieć uniwersytec 
kie dyplomy, jest nieporównanie i niepro- 

porcjonalnie większa od ilości osób, prag- 
nących poświęcić się pracy naukowej!... 

Należy więc otoczyć naukę jaknajtroskiiw 
szą opieką. prawie taką, jaką się otacza 
sport!... 

bowiązany jest pozostać przy swym 
warsztacie pracy. Ci urzędnicy, którzy 
nie spełnią tego obowiązku podlegają 
karze śmierci przez rozstrzelanie. 

* 

BUDAPESZT. Z dotychczasowego 
przebiegu Śledztwa przeciwko  zama- 
chowi radykalno - prawicowych wyni- 
ka, że przygotowywali oni już od sze- 
regu łat t. zw. czarną listę osób najbo- 
gatszych i tych polityków, którzy mo- 
gli być im niewygodni. Prokuratura 
zajmuje się obecnie badaniem, czy za- 
machowcy nie użyli względów polity- 
czrych, jako płaszczyka do celów czy- 
sto maierjalnych. " 

SALĘ LR URU URNY 
Reperacje 2 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz” motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów d konywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie. maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
Wlino, Zawalna 11-a 

FUNT SZTERLING W BERLINIE 

BERLIN. PAT. — Kurs funta szterlinga, 
który poprawił się wczoraj nieco, podnosząc 
się do 14.45 mk, spadł dziś rano znów do 
14,06. Następnie około południa kurs funta 
lekko podniósł się do 14,20. , 

STRATY EKSPORTERÓW 
RYSKICH 

RYGA, (Pat). Krach funta znalazł bardzo 

silny oddźwięk wśród przemysłowców drzew- 

nych, Cały szereg tartaków juz od dłuższego 

czasu pracował przy zmniejszonej ilości pra- 

cowników. Wskutek ost.tniego zachwiania się 

funta przemysłowcy ponieśli tak znaczne 

straty, że powstaje kwestja wstrzymania pra- 

cy w 10 t.rtakach, które przeważnie praco- 

wały na eksport. 

OPTYMIZM CHAMBERLAINA 
LONDYN. PAT. Na posiedzeniu 

Izby Gmin, odpowiadając na liczne 
postawione przez posłów pytania w 
sprawie spadku funta, Nev lle Cham- 
berlain oświadczył, że zdaniem jego 
spadek funta w ciągu ostatnich ty- 
godni jest w pierwszym rzędzie spo 
wodowany przez czynniki zagranicz- 
ne, na które rząd angielski nie może 
mieć żadnego wpływu, a które zbie 
gły się z wielkim sezcnowym popy- 
tem i innemi płatnościami za towary 
importowane. W zakończeniu Cham- 
berlain dodał, że nie widzi żadnej ra- 
cji obawiać się ostatnich wahań funta. 

Macedoine wesoły 
— Jak unieszkodńiwić szczęśliwego ry- 

wala? Pytanie, które niewątpliwie wielu lu- 
dziom przychodziło i przychodzi na myśl. 

Dość pomysłowy sposób, coprawda w skut 

kach niezbyt szczęśliwy, wymyślił — nomi- 
na sunt odiosa pewien mieszkanec Paryża. 

W sierpniu r.b. na jednej z ulic wi pobli 

żu dworca St. Lazare rozegrała się następu- 

jąca scena: chodnikiem szedł młody człowiek 

a tuż obok niego przechodziła elegancko 

ubrana niewiasta. W pewnej chwili rozległ 

się histeryczny krzy. 
— Ratunku! Rabują! Na pomoc! 

W mgnieniu oka zebrał się tłum. Zjawili 

się policjanci. Młoda kobieta trzęsąc się ze 

strachu wskazywała na jegomościa, który 

przed chwilą ją minął, a którego obecnie 

mocno za ręce trzymali przechodnie. 
* — Ten łobuz usiłował wyrwac moją to- 

rebkę. 

Znaleźli się świadkowie zajścia, którzy 
dokiadnie widzieli „operację" niefortunnego 

doliniarza. Na nic zdały się tłomaczenia. Wy- 

raz twarzy stróżów ładu i porządku publicz 

nego wyraźnie mówił: „Mamy cię ptaszku, 

gdy sę złapie takiego, każdy mówi, że nie 

winien'. Dalsza historja niezbyt skompliko- 

wana, komisarjat, ława oskarżonych i wy- 

rok skazujący na 8 miesięcy więzienia, Na 

rozprawie jednak oskarżony z uporem za- 

przeczał, jakoby miał zamiar dokonać rabun 

ku. Sprawa znalazła się w instancji odwo- 

ławczej i tu dopiero na jaw wyszły ciekawe 
szczegóły. 

Okazało się mianowicie, że żadnego na- 

padu nie było, a jedyną 'winą oskarżonego 

jest to, iż był kochankiem żony pewnego je- 

gomościa. Zazdrosny mąż postanowił unie- 
szkodliwić rywa!ła. Gdzież jest pewniejsze 

miejsce, niż za kratami więzienia? Pomysł 

swój przy pomocy krewniaków zrealizował, 
inscenizując rabunek na ulicy. Nie wiele bra 

kowało, aby plan się udał, tylko ta instancja 
odwolawcza zepsuła wszystko. Teraz role 
się radykalnie zmieniają, zazdrosny mąż sie- 

dzi w więzieniu a szcżęśliwy kochanek po- 

ciesza słomianą wdowę. Temat do powieści. 
A może to skutki teatralizacji życia? 

* 
Wśród wielu rekordów, w jakie obfituje 

dzisiejsze życie, brak jednego a mianowicie: 
kto potrafi lepiej uczcić św. Biurokracego. 

W, Ch ЧЕРННЕЧЕНЧЕЫНЫЕНЕЕНЕЦЕЦЫЯ АУ чуроте 1е lukę, rozpoczynamy -kon- 

W _WIRZE STOLICY 
SPRAWY JEDZENIOWE 

Na Marszałkowskiej otwarto bardzo przy 

zwoity bar, gdzie wszystkie potrawy kosztu 

ją 50 groszy. Kotlet wieprzowy,  sznyceł, 
majonez, winegret, prosiak z kaszą — 50 
groszy. | choć porcje są duże, choć apetycz- 

ne i smaczne — powodzenie baru pod 

pęćdziesiątką jest mierne. Bo jedzenie jest 

dziś najtańszą rzeczą. 

Kupcy z Małopolski Wschodniej propo- 

nują dostarczyć wagon fasoli po cenie 22 gr. 

kilo — loco Warszawa. Nie mogą znaleźć 
kontrahenta, a kilo fasoli kosztuje przecie w. 

stolicy 50 gr. w detalu. Sto, dwieście kilo, 
ten i ów zaryzykowałby sprowadzić, ale 

15000 — wykluczone. ы 

W paru punktach miastach są bezplatne 

dożywialnie. Za halami Mirowskiemi żydzi 

utrzymują taki stragan — każdy może po- 

dejść, dostanie kubek gorącej herbaty i ka- 

wałek chieba. Tłok jest, ale głównie gapiów. 

Patrzą jak inni jedzą. Amatorów nie tak wie 

lu — trochę chaiaciarzy, tragarzy, którzy 

nie mają co robić. Pewno są głodni w War 

szawie — w każdym razie nie tu. Zaletą 

tych bezpłatnych dożywialni jest prostota, 

żadnych formularzy, wyciągów, zaświadczeń 
z komisarjatu, PKU., Kasy Chorych, Rady 
Ministrów — nieodzownych dla chcącego 
dostać talerz zupy z państwowej wspieralni. 

Proboszcz Zbawicieła ogłosł, że organizu 
je zasilanie biednych: będzie im wydawać 
'węgiel, kartofle, kaszę i słoninę. Ubodzy pod 
nieśli wielki wrzask — nie chcą datków w 

naturze, wolą 2 złote, Komuby się chciało 

taszczyć węgiel, kartofle i kaszę, są tak ta- 

mie, że sami sobie kupią, słonina będzie na- 

pewno niedobra. Niech sobie ksiądz sam 

zjada swe zapasy, a im daje po«2 zł. Zacny 
proboszcz namęczywszy się nad zorganizo- 

waniem całej akcji usłyszał miast podzięki 

gniewl'we mruczenie, 

Kim są ubodzy? Niezdarnymi !udźmi, eo 
nie potrafili urządzić sobie życia. 

Kim są nędzarze Skończonymi niezdara- 
mi, co w swej tępocie, przesadnej wstydli- 

wości, czy nieprzyzwoitem lenistwie, nie po- 
trafią nawet dotrzeć tam, gdzie się chce ich 

wspierać. 

Niewątpliwie są głodomorzy w Warsza- 

wie. Ale dotrzeć do nich jest prawdziwą 

sztuką. Tak się jakoś składa, że do tych, co 

chcą pomagać i pomagają, zgłaszają sę w 

10 procentach tacy, co mogliby się bcz te- 

go obejść. Prawdziwie potrzebujących trze- 

ba szukać — to ich cecha charakterystyczna. 
Karol. 

Li YTY 

PODZIĘKOWANIE 
Składam serdeczne podziękowanie 

Dr. med, Michałowi Świdzie za nad- 
zwyczaj sumienną i troskliwą opiekę 
jaką otaczał Ś, p. żonę moją w czasie 
Jej choroby 

  

Michał Stejgwiłło 

Ai G) i Ak 
kurs, prosimy o kwiatki. Zanim jednak współ 

zawodnictwo się rozpocznie, chcemy zazna- 

czyć, że Polska nie jest jedynym i wyłącz- 

nym krajem, gdzie kwitnie kult św. Biuro- 

kracego, konkurencja wogó!e jest duża, jak 

tego dowodzi następujący przykład. 

Ostatni dzienn'k urzędowy republiki fran 
cuskiej zawiera taki groźny dekret: 

„Prezydent Repubtki Francuskiej na 
podstawie prawa z 2 sierpnia 1872 r., 
dalej na podstawie prawa z 15 marca 
1873, na podstawie artykułu 16 de- 
kretu z 29 września 1917 r., na mocy 
dekretu z daia 30 grudnia 1889 r.. 
30 grudnia 1911 r., 27 styczna 1912 г., 
1 pazdziernika 1917 r., 26 maja 1919 
r. 14 lutego 1921 r., 24 sierpnia 1921 
r. 7 maja 1923 r,, 15 czerwca 1925 
r, 31 lipca 1925 r., 3 kwietnia 1926 r., 
28 kwietnia 1926 r, 9 maja 1926 r., 
1 czerwca 1926 r., 10 sierpna 1926 r. 
4 stycznia 1928 r., 20 czerwca 1930 
r. 23 maja 1931 r., postanawia: 
„Administracja fabryk państwowych 

upoważniona jest zredukować zawar- 
tość pudełeczka zapałek z 28 na 24 
e zgodnie z katalogiem pod cyfrą 
5 

.„.Zredukować zawartość pudełeczka zapa- 

łek z 28 na 24 sztuk, Tylko cztery zapałki. 

Coby było, gdyby redukcja była większa. 

Jack 

      

l oto w tejże samej Rosji znaleźli jest tylko maleńkim ułamkiem „wiel- parę lat był na służbie państwowej. 
się ludzie, którzy zaczęli się przeciw- kiego teatru życia”. Być może — że Porzucił ją jednak, próbuje „,teatrali- 
stawiać temu kierunkowi. Należeli do do powstania tej filozofji, przyczyniło zacji swego własnego życia”. Wystę- 
nich Komisarżewski, Tairow, mechani- się to, że Jewreinow jest sam wielkim puje jaka amator - clown w cyrku, re- 

Mikołaj Jewreinow 
Mikołaj Jewreinow — jeden z naj- 

bardziej i wszechstronnie utalentowa-. 
nych ludzi Rosji przedwojennej 
zbliżył się do teatru podczas najwięk- 
szego rozkwitu naturalizmu. Był to o- 
kres, w którym święcił triumfy nietyl- 
ko w Rosji, ale i zagranicą Artystycz- 
ny Teatr Moskiewski, pod dyrekcją 
 Stanisławskięgo. Powstanie naturaliz- 
mu, który zapoczątkowali Meiningeń- 
czycy, a od których przyjął go nieja- 
ko Stanisławski, było protestem prze- 
«ciwko zaśniedziałej rutynie teatru dzie 
więtnastego wieku. Hasłem naturaliz- 
mu było „wszystko, jak w życiu”, rze 
czywiście doprowadzone do najwyż- 
szej doskonałości, tak u Meiningeńczy 
ków, jak i w Teatrze Stanisławskiego. 
Na banicję skazane zostało wszystko, 
co nósiło na sobie piętno teatralności. 
Utworzono  wyobraźniową _ czwartą 
ścianę i kazano widzowi patrzeć na 
scenę, jakby przez dziurkę od klucza. 
Nie długo trzeba było czekać na zgub 
ne skutki tego wypędzenia teatru z te- 
atru. Na deskach scenicznych. zaczęła 
zapanowywać szarość i nuda. Podpa- 
trywanie życia zemściło się na aktorze, 
który zatracił ton — rozdrobnił wyrazi 
stość gestu — zrobił się zewnętrznym, 

 —'zemściło się i na widowni, której: 
Sprzykrzyło się patrzenie przez ścianę 
i zobojętniło ją na sprawy działań sce 

nicznych. З 

zujący teatr Meyerholda (który zresz- 
tą w roku zeszłym poniósł sromotną 
klęskę w Paryżu) i Jewreinow — naj 
wybitniejszy i. najwszechstronniejszy 
reżyser i pisarz teatralny, odżegnywu 
jący się całą swoją działalnością oc 
haseł naturalizmu, który zresztą uważa 
za przyczynę upadku teatru. 

Teatr jest teatrem, a istotą jego 
jest właśnie teatralność, nie żadne na 
śladownictwo życia, — twierdzi on. 
Pod nazwą teatralności rozumie ten 
instynkt , który tkwi w każdym czło- * 
wieku, t. j. potrzebę „przeobražania 
się”. Bez teatralności niema teatru. 

Chcieć naśladować szare życie, ko- 
pjować je — znaczy: zapożyczać jak 
najgorsze efekty od „złego teatru". 
Dla Jewreinowa życie jest teatrem, w 
którem działają gorsi i lepsi „aktorzy 
życiowi', uciekający właśnie od swe- 
go szarego teatru do „teatralnošci“ 
na deskach scenicznych. Przeto nie 
życie ma nieść wpływ na teatr, ale 
teatr na życie. Wszyscy w życiu są ak- 
torami, a im lepszymi aktorami będą, 
tem życie stanie sie ciekawszem. |ew- 
reinow głosi filozofię „teatralizacii ży- 
cia". „Stać się krawcem J. K. Mości 
Życia”, — mówi on — „jest to karje- 
ra, nad którą nie znam  zaszczytniej- 
szej”. 

Dla Jewreinowa teatr zawodowy 

aktorem życiowym. 
Potomek  arystokratycznego rodu,   kółkach amatorskich, pi- żyseruje w 

sze sztuki, : 3 
po ukończeniu wyższych szkół, przez Konserwatorjum petersburskiem. Gra na Średniowiecza. 

na kilku instrumentach. Studjuje filo- 
zofję. Występuje jako aktor zawodo- 
wy. Pisze satyry i parodje, zaczyna 
pracować z  groteskowym teatrze 
„Krzywe žwierciadto“, jako reżyser i 
autor. Tam wystawił swoją sławną pa 
rodję „Rewizora”, w sparodjowanych 
inscenizacjach Stanisławskiego, Crai- 

g'a i Reinhardta, w których przedziw. 
nie były podchwycone charakterysty- 
czne cechy tych znakomitych reżyse- 
rów, oraz sławną. parodję na operę 
„Wampuka“. 

Następnie pracuje, jako reżyser, w 
teatrze znakomitej artystki Komisa+ 
rzewskiej. Prowadzi własne  „studjo 
dramatyczne'. Pisze studja o teatrze. 
Wygłasza odczyty teatrologiczne, kom 
ponuje opery, studjuje historję teatru. 
Jednem z największych dzieł Jewrei- 
nowa było założenie wraz z baronem 
Drisenem „Starego Teatru" w Mo- 
skwie, pokazane w nim były sztuki: 
„Lopez de Vega“, „Tirso di Molina“— 
Calderona. Liturgiczny dramat Xl-go 
wieku „Trzech magów”, dlą którego 
Jewreinow napisał prolog. Miracie XII 
wieku „Rzecz o Teofilu', moralitć XV 
wieku „Dwaj bracia” i inne. 

Każde z tych przedstawień wskrze- 
szało teatralną technikę danego czasu, 
a także otoczenie, w którem się działo, 
Czar naiwności tak artystycznej płynął 
ze sceny — że radość ogarniała wi- 
dzów. To była jakaś wielka uczta, ta- 

W Polsce Jewreinow znany jest ja- 
ko autor sztuki „To, co najważniejsze 
—która z wielkiem powodzeniem gra- 
na była we wszystkich teatrach, 

„To, co najważniejsze jest pierw- 
szą ezęścią trylogji, do której należą: 
grany w Polskim Teatrze w Warsza- 
wie „Okręt sprawiedliwych““ — 1 о- 
becnie wystawiany w Wilnie „Teatr 
wiecznej wojny“. Każda z tych części 
jest napisana jakby z innego punktu 
widzenia. I tak: „To co najwažnieįsze“ 
z religijno-moralnego, ,„Okręt sprawied 
liwych* — z polityczno - socjalnego, 
a „Teatr wiecznej wojny“ — z życio- 
wo-filozoficznego. Podstawowa idea 
trylogii jest jedna i ta sama, a miano- 
wicie: „Teatr w życiu”. Oto w „00,4 
co najważniejsze* dobroczyńca ludzke 
ści imieniem Paraklet zbiera aktorów 
i każe im, zamiast grać w teatrze,, iść 
„ w życie” i tam grać różne, zgóry 0- 
kreślone role. Posyła ich w środowiska 
ludzkie, w których atmosfera przepoje 
na jest nieszczęściem, zbrodnią, myślą 
© samobójstwie, smutkiem i niedolą. 
Tam jest obszerne pole* dla działania 
aktorskiego. _ Niechże  improwizują, 
niech pocieszają, niech wzbudzają na- 
dzieję, niech wskazują cel życia, „bo 
iluzja — to wielki. czynnik, który wzbo 
gaca życie ludzkie. Pozbawić życie ilu 
zji, zaaczy umrzeć — mówi Jewrei- 
now. Zaszczepić iluzję w duszy czło- 
wieka, znaczy, uratować go. Aktorom 

kończy klasę kompozycji w jemnicze narodziny zapomnianego pięk udaje się ich zadanie, ratużą wielu lu- 
dzi. Jest to przeniesienie teatru w ży-
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jledziwo W sprawie zabójstwa (p. Wacławykiego 
WILNO. — Wieść o aresztowaniu na jest wyraźnym dowodem, że docho 

podejrzanych o udział w zabójstwie dzenie dało wynik pozytywny. 

ś. p. Wacławskiego wywołała zrozu- Zaznaczyć jedynie można, że Wul- 
miałe pozuszenie. fin, który jak wiadomo jest. studentem 

Bliższych jednak szczegółów nie kr 

można jeszcze podać, bowiem dobro 

śledztwa wymaga, by nawet najdrob- 

niejsze tragmenty dochodzeń nie zosta- 

ty ujawnione. W dniu 17 listopada bm. wiceprokurator 
Ze względu na ważność sprawy bez Korkuć założył wywód apelacji w sprawie 

pośredni nadzór nad dochodzeniem ma Przeciwko Al. Wardeńskiemu i A. Korkozowi 

prawa, podczas ostatnich zajść był za- 

trzymany już przez policję za udział w 

awanturach. Lecz wówczas skończyło 

się jedynie na spisaniu protokułu. 

Sprawa Al. Wardeńskiego 
znów na wokandzie sądowej 

bawem sprawa ta wejdzie na wokandę Są- 
du Apelacyjnego. 

Jak już pisaliśmy Sąd Okręgowy w spra 

prokurator przy Sądzie Okręgowym. 

Żmudne badanie okoliczności pa- 

miętnych zajść koło prosektorjum i na 

ulicy Zawalnej i grupowanie odpo- 

wiednich materjałów trwało trzy tygo- 

dnie i aresztowanie Załkinda i Wulfi- 

W sprawie uiszczenia 
podatków w naturze 
— Rozporządzenie Wykonawcze Mini- 

stra Skarbu do ustawy o uiszczaniu niektó- 
rych zaległych podatków w naturze, na cele 
bezpośredniej pomocy bezrobotny.n przewi- 
duje, iż wytwórcy żyta, pszenicy, jęczmienia, 
ziemniaków, grochu gryki (tatarki), jak rów. 
nież drzewa opałowego, mogą uiszczać te- 
mi artykulami zaległości w państwowych po 
datkach: gruntowym, przemysłowym i ma- 
jątkowym, powstałe do dnia 31 marca 1930 
roku, tudzież płatne do tego terminu raty 
podatku spadkowego. 

— Wymienione wyżej artykuły będą 
przyjmowane po cenie o 10 proc. wyższej 
od odpowiedn.ch przeciętnych cen  rynko- 
wych. 

— Płatnicy, którzy chcą skorzystać z po 
wyższej możliwości, winni przysłać do wła- 
ściwego Urzędu Skarbowego  odpowiedną 
deklarację, zawierającą rodzaj, ilość : jakość 
produktów, które zamierzają dostarczyć, о- 
raz proponowany termin i miejsce dostawy 
produktów (z reguły stacja kolejowa, wzglę- 
dnie punkt odbiorczy, ustalony przez Komi- 
tet do Spraw Bezrobocia). 

— Złożenie dek!aracyj wstrzymuje egze- 
kucję odnośnych zaległych podatków. Oko- 
liczność ta ma dla płatników poważne zna- 
czenie z uwagi na zarządzone rzez Izbę 
Skarbową wzmożenie akcji egzekucyjnej w 
stosunku do rolników,. wobec upływu termi 
nów płatności JI raty podatku gruntowego 
za r. b., oraz ćwierć zaległości roztermino- 
wanych. 

— Rozporządzenie wykonawcze, o któ- 
rem mowa, ustala warunki techniczne, oraz 
inne szczegóły, dotyczące przyjmowania pro 
duktów za zalegle podatki. Szczegółowy tekst 
rozporządzena będzie podany przez Woje- 
wódzki Komitet do Spraw Bezrobocia do po 
wszechnej wiadomości drogą rozplakatowa- 
nia. Niezbędnych informacyj udzielają rów- 
nież Urzędy Skarbowe. 
„, — Mając na względzie, że termin skła- 
dania deklaracyj o chęci uiszczania zaległych 
podatków w naturze, upływa już z dniem 
20-go grudnia, a że jednocześnie szybki do- 
pływ produktów ma ogromne znaczenie dla 
akcji pomocy bezrobotnym, — Wojewódzki 
Komitet do Spraw Bezrobocia zwraca się 
do ogółu zainteresowanych płatników z ape- 
lem, by, korzystając z nadarzającej się spo- 
sobności ulgowej spłaty zaległości podatko- 
wych, pa'niętali również, iż szybkiem uiszcze 
niem na'eżności w naturze, przyczyniają 
sie wybitnie do pomyślnych wyników donio 
słej sprawy społecznej, jaką jest akcja po- 
mocy bezrobotnym, 

Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw bezrobocia  (—)  Beczkowicz, 

Wojewoda. 
Wilno, d. 2 grudnia 1931 r. 

  

czowej o przywłaszczenie samochodu „Oa- wie tej AL Wardeńskiego, jak również A. 
kland* na szkodę firmy „Auto-Garaże”. Nie- Korkozowiczową uniewinnii. 

Znów węgiel sowiecki dla Palski 
Sowiety w dalszym ciągu dostarczają wę 

gla — antracytu Polsce. Dotychczas przyby 
ło kilkanaście wagonów tego węgła, który 
sprzedawany jest przez  przedstawicielstwo 
sowieckie miejscowej ludności, elektrowni i 
młynom parowym w okolicy. Węgiel sowiec 
ki jest znacznie tańszy od węgła polskiego, 

dzięki czemu ma większy popyt, niż węgiel 
krajowy. 

Szkoda, iż odpowiednie władze nie nało- 
żyły jeszcze dotychczas ochronnego cła na 
ten artykuł, kładąc w ten sposób tamę dla 
węgla - zagranicznego. 

KRONIKA 
wileńrka 

PIATEK       
Dziś 4 W. s. g. 7 m. 22 

Barbar 
Jaco: Z. s. g. 2 m. 55 
S:bby 

RACK” WZYWA | 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 2 grudnia 1931 r, 
Ciśnienie średnie 776, 

Temperatura średnia —8. 
Temperatura najwyższa — 6. 

Temperatura najniższa —9. 

Opad w mm. 0,5, 

Wiatr:. Połudn'owo - wschodni, 

Tendencja: slaby wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 
— Posiedzenie magistratu. — Dziś od- 

będzie się posiedzenie kolegium magistratu 

w celu zaznajomienia się z materjałami uzy- 

„skanemi wi czasie dochodzenia. w sprawie ki 

na miejskiego. 

— Pogotowie w nowym lokalu. — Z 
dniem wczorajszym Pogotowie Ratunkowe 
mieści się w nowym lokalu, w murach po- 
Franciszkańskich, przy ulicy Trockiej. 

— Choroby zakaźne. — Prócz licz 
nych zachorowań na tyfus, notowane 
jest w mieście dość znaczna liczba za- 
słabnięć na odrę. Urzędowo w ub. ty- 
godniu zarejestrowano 73 zachorowa- 
nia. 

Naturalnie większość chorych nie 
jest meldowana, więc ścisłej statystyki 
niema. 

— Konfiskata gazet. — Wczorajsze wy- 
dania žargonowych „Togu“ i „Cajtu“ uległy 
konfiskacie za podanie pewnych szczegółów 

  

„NAPAD NA WESELE 
ORGANIZATOR NAJŚCIA ZBIEGŁ DO ROSJI SOWIECKIEJ 

WILNO. — W czasie wesela u Łukasza 
Rejenika we wsi Ruskie Sioło, gminy woj- 
stomskiej, powiatu wilejskiego, do miesz- 
kańca zatłoczonego bies.adnikami wdarło się 
kilku osobników, mieszkańców tej samej 
wsi, wywołując zajście. 

Napastnicy poczęli niszczyć stoły zastawio 
ne napojami i zakąskami, jak również roz- 
pędzać gości. ° 

Podczas wzajemnej bójki kilka osób zo- 
stało rannych, w tem dwie kobiety — ciężko. 

Wśród rannych jest żona Rejenika j cór- 
ka, o którą nawiasem mówiąc całe zajście 

— 
wynikła, bowiem napad zorganizowany był 
przez odpalonego konkurenta, Włodzimierza 
Aksimowicza. Uprowadzenie panny młodej 
zawczasu uniemożliwiono, a że była ona wy 
stawiona na poważne niebezpieczeństwo, do 
wodzi fakt ucieczki do Rosji Sowieckiej na- 
pastników Aksimowicza. Granicę przekro- 
czył on wraz po wypadku. Wrazie porwania 
Rejenikówny, miano ją również odtranspor- 
tować zagranicę. 

Pozostałych uczęstników najścia, w licz 
bie 7, policja zatrzymała. 

w sprawie dochodzenia przeciwko sprawcom 
zabójstwa ś. p. Wacławskiego. 

g WOJSKOWA 
— Zarząd Koła Związku Oficerów Rezer- 

wy niniejszem zawiadamia kolegów ofice- 
rów i podchorążych rezerwy, iż dnia 5 grud 
nia 1931 r, o godzinie 18 w lokalu Ko'a 
Zw. O. R. Wilno ul, Wileńska 33 (Klub tech 
ników), odbędzie się pierwsza w bieżącym 
sezonie konferencja koleżeńska n.t. „Jednost 
ka a tłum", na którą Zarząd zaprasza. 

„ . ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek, dnia 

4 bm. zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów 
nie odbędzie się ze względu na udział człon 
ków Klubu w pracach związanych z II Pow- 
szechnym Spisem Ludności. 

— Życie i twórczość Chopina, W niedzie 
lę dnia 6 grudnia o godzinie 1 w południe w 
sali „Ogniska Kolejowego" (Kolejowa 19) 
odbędzie się II bezpłatny odczyt prof. Kon- 
stantego Gałkowskiego na temat „Życie i 
twórczość Chopina”, ilustrowany wielkim 
działem koncertowym, w którym biorą u- 
dział: p. Wacława Cumftówna (fortepian) p. 
Janina Kamińska (sopran), p. Bronisława 
Jagminówna (alt). 

Odczyt będzie ilustrowany przezroczami. 
Wstęp dla wszystkich wo!ny. 
— Zarząd Koła Nauczycieli Historji Szkół 

Średnich z jęz. wykładowym polskim w Wil 
nie, powiadamia, że dzisiaj tj. w piątek dnia 
4 bm. o godz. 16 wi lokalu gimn. im, Elizy 
Orzeszkowej odbędzie się zebranie Koła. Pro 
szeni są o punktualne przybycie wszyscy 
nauczyciele h'storji szkół średnich m. Wilna. 

— Ogólne Zebranie LOPP. — Zgodnie z 
art. 20 Statutu LOPP Zarząd Komitetu Woj. 
Wileńskiego zwołuje na dzień 20 grudnia rb. 
Ogólne Zgromadzenie Programowo-budżeto- 
we z następującym porządkiem „ dziennym: 

1) zagajenie, 2) wybór Prezydium, 3) 
program dzałalnośc. i budżet Komitetu na 
rok 1932, 4) wnioski Komitetów Pow. zgło 
szone na tydzień przed terminem Ogółne- 
go Zgromadzenia, 5) wolne wnioski. 

Ogólne zgromadzenie odbędzie się w lo- 
kalu Ligi przy ulicy Magdaleny 4 m. 1, o go 
dzinie 12. 

— Roraty Cechu Piekarzy. Zarząd Cechu 
Piekarzy podaje: W niedzielę dnia 6 grudn'a 
o godz. 6 rano odbędą się w kościele św. 
Ducha Roraty Cechu Piekarzy i Związku Za 
wodowego Czeladzi. Po Roratach o godz. 8 
m. 30 odbędzie sę walne, kwartalne zebra- 
nie w lokału przy ul. Bakszta 1. 

Obecność członków obowiązkowa 

RÓŻNE 
— Egzaminy rabinackie. W dniu 14 gru- 

dnia 1931 r., o godzinie 11-ei, w Urzędzie 
Wojewódzkim W'ieńskim odbędzie się ostat 
nia w r. b. sesja komisji egzaminacyjnej eg- 
zaminu z języka polskiego dla kandydatów 
na rabinówi i podrabinów, ubiegających sę 
o te stanowiska w gminach wyznaniowych 
na obszarze Województwa Wileńskiego. 

— Zgubiony kwitarjusz sekwestatorski,— 
W dniu 24 listopada 1931 r. urzędnik 

skafbowy zgubił grzbiet kw*tarjusza sekwe- 
stratorskiego Serji „O“ NrNr. 430301 — 
430400, w którym pozostało niezużvtych 10 
pokwitowań (NrNr. 430391 — 430400), ża- 
opatrzonych w odcisk pieczęci urzędowej Il 
Urzedu Skarbowego w Wilnie. 

Pokwitowania te tracą naturalnie 
ważność. . . 

— Koło Kolejowe Komitetu Floty Narodo 
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R IIA SLO I I IST 
cie. Przeniesienie tego, co na deskach 
scenicznych zaczarowuje widza — . w 
samo życie. Jewreinow nadaje tej roli 
teatru, jakby jakieś  religijno-moralne 
znaczenie. 

W drugiej części „Okrętu spra- 
wiedliwych*, jakby z punktu politycz- 
no-socjalnego wykazuje Jewreinow, że 
ucieczka od walk życiowych, od zie- 
mi, dla której jesteśmy stworzeni, osła 
bia i rozkłada siły duchowe człowieka. 

Zbiera się grupa dobrych, szlachet 
nych ludzi „którzy, zmęczeni walką z 
otaczającem złem, zniechęceni do ży- 
cia społecznego, wątpiący w sprawied 
liwość ziemską — postanawiają opu- 
šcič ziemię, uciec od niej. Zakładają 
gminę anarchiczną i na okręcie „Ana- 
choreta* wypływają na morze, aby 
już nigdy do ziemi nie wrócić. Już 
po krótkim jednak czasie zaczynają 
się tarcia między nimi. W jednych po 
wstaje tęsknota za tem, co opuścili, 
drugich męczy bezczynność, brak im 
tej walki, od której uciekli, inni znów 
niezadowoleni z zarządów gminy. Za- 
czynają się intrygi, aż nareszcie wy- 
bucha bunt. Żadają powrotu i wysa- 
dzenia na ląd. Tak się też staje, wrae 
cają. Tylko kapitan okrętu i młoda 
dziewczyna znaleźli w podróży skarb 
— wielką miłość — ci nie chcą powro 
tu do zgiełku życia. Gdy już wszyscy 
opuścili okręt, oni we dwoje odpływa 
ja w Nieznane, by już nigdy nie po- 
wrócić. Nie ucieczka od życia, ale 
właśnie ciągła walka ze złem, dla któ 

rej trzeba nieraz tyle ról życiowych o- 
degrać, pogłębia i doskenali siły na- 
szego ducha. 

Trzecia część trylogii — obecnie 
wystawiany „Teatr wiecznej wojny” 
— jest spojrzeniem życiowo-filozoficz 
nem. Każdy człowiek jest aktorem, a 
im lepiej wybrane jest emploi, im wię 
cej świadomości w role się wkłada, — 
tem większe jest jej znaczenie społecz 
ne. Spotyka się zarzut —— mas. CZYŻ 
człowiek nie może być sobą samym, 
zamiast grać jakąś rolę*? i wymawia 
się te słowa tak łatwo, — bez '.zasta 
nowienia się, że a tem, jacy „jesteś - 
my*, przeważnie Sami nie wiemy. Już 
starożytni powiedzieli: „poznaj same - 
go siebie”, uważając to, jako osiąg- 
nięcie nieomal doskonałości. Zresztą, 
gdyby to poznanie było i możliwe, u- 
czucie wstydliwości nie pozwoliłoby 
pokazywać swej istoty jawnie, nie mó- 
wiąc już o tem, że ludzie — poznając 
się dokładnie przez pozostawanie ciąg- 
gle z samymi sobą, — przestaliby się 
interesować wzajemnie, i nieskończo- 
na nuda zapanowałaby nad światem. 
Na szczęście jest to niemożliwe. Nie 
dopuści do tego wrodzony wszystkim 
instynkt „teatralnóści*. Potrzeba cią 

Cała konstrukcja „Teatru wiecznej 
wojny** jest inna, aniżeli zwykle by- 
wa w sztukach teatralnych. Tu nie fa 
buła odgrywa rolę. Tu jest pokazany 
skrawek życia ze swoją kalejdoskopo 
wą zmiennością scen i nastrojów. Tu 
jest ważną „maska'”, jaką ludzie przy 
wdziewają na się, gdy idą na spotka 
nie swoich partnerów bliźnich. Tu bły 
skają ogniki paradoksów, dowcipów, 
filozoficznych tez. Lecz rozstrzygnię- 
cie pozostawione jest do woli widza. 
Wyjdzie on niewątpliwie, z teatru z 
rozbudzoną wyobraźnią i z tematem 
do towarzyskich dyskusyj na długi 

czas. \ 
Jewreinow należy do. pisarzy świa 

towych —sztuki jego były grane na 
obu półkulach po paręset razy — w 
Paryżu i Ameryce. 

z pisarzy współczesnych — jak sam 
mówi — jest mu najbliższy Pirandello, 
którego twórczość rozpoczęła się póź 
niej od twórczości Jewreinowa. Piran- 
dello, wielki zwolennik  Jewreinowa, 
wystawił w swoim teatrze w Rzymie 
„To, -co najważniejsze”. 

Ciekawy, przedziwny typ młodzień 
czy, pomimo pięćdziesiątki, nerwowy, 

i į $ błyskotliwy, fantastyczny, obrońca i 
łego $ „przeobražania się”. Gdzie apostoł „teatralizacji życia”, najwspół dwóch ludzi się zejdzie, tam już rozpo cześniejszy ze współczesnych praw- Czyna Sie „teatr“, tem ciekawszy, im dziwy majster sceny, a obecnie z za- lepsi aktorzy życiawi przyjmują w pałem tworzący w Paryżu filmy, jako nim, udział. Dlatego też teatr może reżyser mówi o sobie: „ją jestem Ar- przeżywać swój zmierzch — ale nigdy lekin i umrę Arlekinem* | nie zginie z powierzchni świata. St. Wysocka. 

ŁOWO 

KOMITET UCZCZEN'A 25-LECIA 
SAKRY BISKUPIEJ JE. KS. 

WŁ. BANDURSKIEGO 
w Wilnie 

zawiadatmra, że įnbilatowi zostanie wręczo- 
ny w dniu uroczystosci adres od spoieczeń- 
stwa ziemi wileńskiej. т 

W związku z tem Komitet zdecydował 
przedłużyc termin składania przez organiza- 
cje i instytucje zapotrzebowania na arkusze, 
na których mają zebrać podpisy swych człon 
ków. Wobec tego uprasza Instytucje Pań- 
stwowe, społeczne i wszelkie organizacje, 
chcące ziożyć podpsy swych członków, 
nadesłanie do sekretarjata Komitetu, Tatar- 
ska 3, w: terminie najpóźniej do dna 10-go 
grudnia rb. pelnego brzmienia nazwy danej 
instytucji w celu przygotowania odpowied- 
niego arkusza. 

Wszelk'ch informacyj udziela Sekretarjat 
codzienniew „godzinach-od 17 do 19, telefon 
17-52. 

   
wej w Wilnie uzyskało w Centrali w Warsza 
w:e szereg filmów, obrazujących nasze wysił 
ki wi dziedzinie posiadania floty wojennej i 
handlowej. 

Filmy „wyświetlane są w kinach: Kolejo- 
wem .Ognisko*, Miejskiem, Hollywood i 
Casino. 

Kolo Kolejowe Kom. Floty Narodowej go 
rąco załeca obejrzenie zdjęć odnoszących się 
do rozbudowy potęgi Polski na «norzu. 

— Jedni mają za dużo, a drudzy nic. Nie- 
jednokrotnie ukazywały się notatki w prasie 
iż Związek Tragarzy na stacji Stołpce wziął 
w swoje ręce monopol na przeładunek z 
wagonów sowieckich do polskich, ne dopu- 
szczając w ten sposób szerszy ogół robotni- 
ków do zarobków. W dniu 30 Listopada ma- 
'my do zanotowania taki wypadek: na stacji 
zebrało się podobno 140 wagonów do prze- 
ładowania. Ajencja Celna, która k'eruje prze- 
ładunkiem, nie zdobyła się na wynajęcie 
większej ilości robotników, rezerwując jak 
najwięcej pracy i zarobków dla swych pu- 
pilów tragarzy. 

W czasie przeładunku stwierdzono jed- 
nak, że tragarze i ich najbliżsi nie będą mo- 
gli wszystkiego zrobić. Udano się wpraw- 
dzie na: poszukiwanie robotników, ale oczy 
wiście ich nie znaleziono, skutkiem czego, 
jak nas informowano, n'e wszystkie wago- 
ny zostały przeładowane! 

Czyż nie należałoby w takich wypadkach 
uprzednio pracę przy przeładowaniu umie- 
jętnie zorgan'zować ; racjonalnie rozłożyć о- 
raz zmniejszyć zarobki tragarzy od 4 do 5 
zt. dziennie, gdyż takie postawienie sprawy 
dałoby pracę około 100-u bezrobotnym, od- 
ciażając tem samem Magistratow: m. Stołp 
ców od tylu wypłacanych zapomóg dła bez- 
robotnych? Liczba bezrobotnych  uległaby 
zmianie, gdyby nie dopuszczano do pracy 
ludzi, którzy czerpią dochody z innych źródeł 
jak gospodarstwo rolne itp. Mel. 

— (Ciekawe zarządzenie władz sowieckich 
z numeracją wagonów. — Ostatnios coraz 
częścej zdarzają się wypadki na st. kol 
Stołpce, iż urzędnicy celni przy przyjmowa 
niu wagonów towarowych, przychodzących 
z Rosji sowieckiej, długo muszą się namo- 
zolić podczas sprawdzania i przyjmowana 
tych wagonów. Utrudnienia te powstały na 
skutek ciekawego zarządzenia z numeracją 
wagonów: towarowych. W swoim czasie wła 
dze sowieckie wydały zarządzen'e przema- 
lowania numerów wszystkich wagonów to- 
warowych, przydzielając odpowiednią nume 
rację na ilość wagonów będących na każ- 
dej stacj. Zdarzyły sę jednak wypadki, iż 
część wagonów. była w drodze, siłą więc 
rzeczy po przybyciu na pirewszą stację mu- 
słały dostać numeracię w koleino nastepu- 
jącym porządku, czvli numerację już prze- 
znaczoną na inną jakaś dalszą stację. 
więc dziwnego, że jednakowej Iczby zrala- 
zło się wz'cej wagonów, co utrudnia teraz 
bardzo sprawdzaniu podczas  przyimv4/ania 
i ekspediowania tych wagonów. Jeśli do te- 
go dodamy, iż polecen'e władz sowieckich, 
odnoszące się do zamalowania starych nu- 
merów ra wagonach towarowych niezbyt 
skrupu'atnie zostało wykonane, a niemal wa 
gon każdy zaopatrzony w dwa numery u- 
trudnia bardzo czynności urzędnikom na- 
szym, to bedziemy 'mieli jeszcze jeden z 
tych licznych obrazków urządzeń i porząd- 
ku iwładz sowieckich. ner. 

KOLEJOWA 

— Roraty kolejarzy. Staraniem Zjednocze 
nia Koiejowców Polskich łącznie z drużyna- 

mi parowozowemi we wtorek 8 b. m. o godz. 

6 rano w kościele OO, Misjonarzy odbędą 

WILNU 

  

z go ś 

KAZIMIERZ MAJEWSKI 
EMERYTOWANY PUŁKOWNIK W. P. 

Członek Stowarzyszenia Oficerów przeniesionych w stan spoczynku 
Po aługich i ciężkich cierpie .iach zmarł w Szpit.lu Wojskowym 

w dniu 2 grudnia r. b. w wieku lat 60. 
Nabożeństwo żałobne za dus ę zmarł«go odtędzie sę w Kościele 

po-Tryntiarskim na Antokolu w sobctę dnia 5 grudnia o godz. 7 m. 30 iano. 
Ekspoitacja zwłok z Kościoła na Cmentarz Wojskowy rozpocznie się 

o godz 14. 
O p wyższem zawiadamia ZARZĄD 

o. 

Wzrost ruchu tranzytowego 

Nic. 

na stacji kolejowej w Stołpcach 
Od kilku miesięcy Sowiety zdawały prze 

ciętnie 10 wagonów ładunku na naszą kolej. 
W ostatnich dniach Lstopada sytuacja uległa 
zmianie na lepsze, bo zwiększył się ruch do 
1000 i więcej wagonów na dobę. Rosja so- 

wiecka wysyła najwięcej papierówki, desek, 
stodziny i :nakuch dła Niemiec. Do Polski 
przychodzą ryby i węgiel. Jak dowiadujemy 
Się z pewnych zródeł, taki ożywiony ruch 
ma trwać przez dłuższy czas. 

  

BRAT MORDE 
OŚMIOLETNI ŚWIADEK 

WILNO. — Przed paru dniami no- 
towaliśmy wypadek ckiutnego morder że zabita była w złych stosunkach z 
stwa, dokonanego we wsi Apidamy, 
gminy łyntupskiej, na osobie  20-let- 
niej Krystyny Terencijówny. 

Morderca znęcał się nad swą ofia 
rą i trupa dziewczyny znaleziono, jak 
wiadomo, na drugi dzień z widłami w 
plecach. Nieład w mieszkaniu, odnale- 
zione poduszki w niedalekim schronie 
wojskowym, jak również fakt, że Te- 

RCĄ SIOSTRY 
TAJEMNICZYCH NARAD ; 

sprawdzity się. Wobec stwierdzenia, 

bratem, w tym kierunku skierowano 
śledztwo. 

Rewizja w mieszkaniu Terencijewa 
nic nie ujawniła, zaś podejrzany jak i 
jego żona stanowczo wyparli się udzia 
łu w mordzie. 

Wówczas jednemu z policjantów 
przyszedł do głowy pomysł zbadania 
8-letniego syna Terencijewa. Ośmielo- 

rencijówna uchodziła za zamożną ny cukierkiem chłopak opowiedział, że 
dziewczynę, odrazu nasunęły policji krytycznego dnia ojciec jego przyszedł 
podejrzenie, że zbrodnia ma podkład do domu bardzo późno, naradzał się 
rabunkowy. długo z żoną, a następnie oboje 

W wyniku dalszych ścisłych ba- 
dań _ przypuszczenia te całkowicie 

LRGHTZPROKWECCWY-- WRBEKE OZOERAWECAW EDEN 
się na intencję kolejowców Roraty, o przy-. 
bycie, na które Kolejowcy z rodzinami są 
proszeni. 

TEATR I MUZYKA 
— Rewja warszawska — Halama—Par- 

nell — w Lutni. Dziś, w piątek, dnia 4 gru- 
dnia, o godzinie 20 wiecz., ujrzymy niebywa 
łą atrakcję dla Wina — Zizi Halamę, czoło- 
'wą przedstawicielkę „Sióstr Halama", oraz 
porywającego Feliksa Parnella, którzy przy 
współudziale takich sił, jak: pp. Tola Man- 
kiewiczówna, Adam Rapacki, K. Słupczyń- 
ski, J. Winiaszkiewicz i inni, — oczarują nas 
śpiewem, tańcem i najnowszem: szlagierami, 
które osnują swym czarem nasze dusze na 
długi czas. 

Jutro „Rewja warszawska”. 
cjalne. Zniżki nieważne. 

— „Teatr Wiecznej Wojny* M. Jewrei- 
nowa na Pohulance. Dziś, w piątek, dnia 4 
grudnia, premjera wstrząsającej sztuki М 
kołaja jewre'nowa „Teatr wiecznej wojny”, 

jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny”. " 

—' Dwa ostatnie przedstawienia „Pana 
Geldhaha* w Lutni. — W sobotę, dnia 5-go 
grudnia i w nedzielę 6-go grudnia, o go- 
dzinie 4 pp., odbędą się nieodwołałnie dwa 
ostatnie przedstawienia w _ sezonie wesołej 

komedji Hr. Fredry pt. „Pan Geldhab". 
— Koncert. Dnia 5 bm. w *okalu gimn. 

Zygmunta Augusta, odbędzie się koncert na 
wp'sy dla niezamożnych. Program wypełnią 
pp. Aleksandrowiczowa (ciotka Albinowa), 
W. Biszewska (śpiew), Z. Bortkiewicz-Wy- 
leżyńska (śpiew), T. Marecka (dekl.), J. Wo 
kulska-Piotrow:czowa (fortepian), Z. Rew- 
kowski (śpiew), J. Wasilewski  (deklam.), 
K. Wyrwicz-Wichrowski (rzeczy  wezołe). 
Początek o godzinie 8. Bilety w cenie od 5 
zł. do 50 groszy przy wejściu, a wcześniej 
w kancelarji gimn. 

— Teatr Kolejowy. Uczęzenie 15-letniej 
rocznicy zgonu Henryka Sienkiewicza. Sek- 
cja dramatyczna „Ogniska" wystawia w nie 
dzielę nadchodzącą 6 b.m. o godz. 8 wiecz, 
barwną sztukę ze śpiewami i tańcami z po- 
w'eści Henryka Sienkiewicza „Pani Wołody- 
jowska“. 1. meu 1. zwa 

Ceny  spe- 

GROZ! EPIDEMJA 

  

uzbroiwszy się w widły wyszli z domu, 
Wrócili z tajemniczej wyprawy dopie- 
ro ranem strasznie zmęczeni i odrazu 
po szczegółowem umyciu się poszli 
spać, 

Terencijewowie, po okazaniu ze- 
znań syna, okropnie się zmieszali i nie 
mogli podać dokąd owej nocy wycho- 
dzili z domu. 

Mimo to do winy się nie przyznają. 
WĘZTZEZYZOZ TOKEN ZY DOROTA 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzenie sklepu i mie- 

szkania. Ze składu papieru i szpagatu 
przy ulicy Niemieckiej Nr 22, na szkodę 
Kurklińskiego Samuela skradziono 2 skrzy- 
nie szpagatu wartości 2000 zł. Ustalono, że 
kradzieży tej dokonali zawodowi złodzieje 
Bojch Tewel (Kijowska 22), Elwiesonow 
Zelik (Kijowska 4) oraz Ryszkiewicz Jakob 
(Krupnicka 3). Ryszkiewciza ze skradzio- 
rym szpagatem zatrzymano, dwaj pozosta- 
li zbiegli. 

— Grzybowskiemu Antoniemu (Konduk- 
torska 3) nieznani sprawcy skradli z jego 
mieszkania 2 kołdry, 2 kapy oraz chustkę 
łącznej wartości 100 zł. W dniu 2 bm. 
wszystkie skradzione rzeczy Grzybowski zna 
lazł w przedsionku swego mieszkania. 

BRASŁAW 
— Obfitość ryb. Z powiatów donoszą © 

obfitych połowach ryb na wszystk ch pra- 
wie większych jeziorach w woj. wileńskiem. 

Mimo to ceny w detalu, jeśli chodzi © 
Wilno, są stosunkowo wysokie. 

— śmierć lodem. — Na  jeziorże 
Ligniki pod Brastawiem wpadli pod lód i u- 
tonęli wraz z koniem j saniami małżonko- 
wie Bałojowie, mieszkańcy wsi Cejkowo, gm. | 
zaleskiej. 

— Zgon po niedozwoloneį operacji. — 
W Turmontach zmarła z powodu operacji 
przedwczesnego spędzenia płodu  26-letnia 
Anna Rudowa. 

— Ujęty przemyt. — W ubiegłym miesią 
cu brygada KOP. Wilno ujęła na pograniczu 
z Łitwą i Łotwą przemyt ogółnej wartości 
38 tysięcy złotych. 

Do odpowiedzialności pociągnięto 26 o- 

JA TYFUSU 
  

Szczury przenoszą zarazki chorobotwórcze 
Według informacyj, 

Wydziału Zdrowia Wileńskiego Urzę- 

du Wojewódzkiego, w różnych punk- 
tach miasta zanotowano liczne wypad- 

ki duru plamistego. W ubiegłym tygo- 
dniu zapadło na tę chorobę 8 osób. 
Obecnie zapada 3-—4 osoby dziennie, 

co należy uważać już jako początek 
epidemji tej choroby w Wilnie. 

Władze wydały szereg zarządzeń w 
celu niedopuszczenia do rozszerzenia 
się tyfusu. I tak: zarządzono przyma- 

sowe skierowywanie wszystkich cho- 
rych na dur plamisty do szpitala, mycie 
i odwszenie najbliższego otoczenia cho 

rych, a dalej także osób, zamieszka- 

łych w domach i przytuikach nociego- 

wych, zarządzono pouczanie ludnošci 
co do sposobów zwalczania tej choro- 

by itp. 
Aby się nie narazić durem  plami- 

stym należy unikać mieszkań, gdzie 
były stwierdzone wypadki duru plami- 
stego, należy przestrzegać czystości w 
mieszkaniach, czystości ciała, ubrania 
i bielizny oraz tąpić insekty, które są 
głównymi roznosicielami tej choreby, 
jak wszy, pluskwy itp. 

Nie jest wykłuczone, że w przeno- 
szeniu zarazków chorobotwórczych ty- 
fusu plamistego odgrywaja pewną ro- 
ię szczury. 

Na terenie powiatów województwa 
wileńskiego notowano dotychczas spo- 

radyczne wypadki duru plamistego, a 
tylko we wsi Podomchy, gm. dokszy- 

ckiej, powiatu dziśnieńskiego stwierdzo 
no ognisko epidemiczne. Zachorowało 
tam 8 osób, które przewieziono do szpi 
tala. Stłumieniem tego ogniska zajęła 

pod kierunkiem lekarza. 
otrzymanych z się miejscowa kolumna epidemiczna dża do Wilna dr. Anigsztejn z Pań- 

stwowego Zakładu Higieny w Warsza 
W związku z grożącą epidemją wie dla prowadzenia badań naukowych 

przybywa do Wilna w dniu dzisiejszym 
z Warszawy naczelnik Wydziału cho- 
rób zakaźnych Ministerstwa Spraw We 
wnętrznych dr. H. Palester. A 

W najbližszych zaš dniach przyjež- 

nad durem plamistym. Dr. Anigsztejn 
na zaproszenie rządu angielskiego prze. 
prowadzał podobne badania na wys- 
pach Hawajskich. 

  

Wariatka podpalita 
WILNO. — Onegdaj w fotwarku Swirbli 

szki należącym do majątku Łyntupy, włas- 
ność p. Biszewskiego, podpalono zabudowa- 
nia, należące do kompleksu budynków 

Czynu tego dokonała  umysłowo-chora, 
Helena Imbarówna, mieszkanka pobliskiej 

Zuchwałe włam 
GIMNAZJUM i SEMIN 

zabudowania cegielni 
Podpalaczkę zaraz po wypadku zdolano 

ująć. 
Ogień zniszczyż budynek pomocniczy, 

powodując stosunkowo nieduże straty, bo- 
wiem rozszerzeniu się pożaru zapobieżono. 

ania w Słonimie 
ARJUM OKRADZIONE 

SŁONIM, (tel. wł.). Wczoraj w dyrektorów i kanceiarjach zrabo- 
nocy dokonano niezwykle śmlia- 
łego włamania do dwóch jedno- 
cześnie zakładów naukowych. 

Nieznani narazie sprawcy przy 
pomocy  podrobionych kluczy 
wtargnęli do gimnazjum Im. Ta- 
deusza Kościuszki i Seminarium 
Nauczycielskiego "ęskiego gdzie 
po rozbiciu biórek w gabinetach 

Zagadka trupa bez 

wali znajdującą się tam gotówkę. 
Jak utrzymują poszkodowani, 

łupem włamywaczy padło prze- 
Szło tysiąc złotych. 

Rabusie obliczali, że z racji 
wypłaty poborów Gimnazjum i 
Seminarjum przechowują większe 
sumy pieniężne. Policja zatrzy- 
mała kilku podejrzanych. 

głowy — rozwiązana 
WILNO. — Sprowadzony z Brasławia pies łowo, gminy jodzkiej, udało się policji ująć 

policyjny po zapoznaniu się z miejscem, sprawców. Są to sąsiedzi: zabitego Sadowski 

gdzie w ub. wtorek znaleziono trupa męż- i Bejgiel. Widziano ich razem w miastecz- 
czyzny bez głowy, zaprowadził policję w ku, gdzie Janulewicz sprzedał dużo towaru, 
gąszcza, koło drogi brasławskiej, gdzie od a następnie gdy szli drogą, po obrabowaniu 
ciętą głowę odkopał. 3 zabitego, mordercy odcięli mu głowę, by 

Po stwierdzeniu, że zamordowanym jest utrudnić śledztwo. 
Wiktor Janulewicz, mieszkaniec wsi Wiesie-



4 s 

£MODZĘ PO MIEŚCIE. NĄ FILMOWEJ TAŚMIE Wilcze zęby 
W GARAŻU „ARBONU* 

już od kilku miesięcy w dziedzinie komu 
nikacji autobusowej żyjemy pod znakiem 
„Arbonu" t zaledwie kilka tygodni dzieli 
nas od ukazania sę nowego typu autobu- 
sów na ulicach Wiłna (1 — I — 1932 г.). 

Ponieważ kwestja uruchomienia tych wo 
zów we wskazanym czasie wiąże się ściśle 
z ukończeniem na termin garażu samochodo 
wego T-wa „Arbon* przy ułcy Legjonowej 
róg ulicy Zgoda — udaliśmy się tam, by 
zobaczyć ,co się dzieje, 

Już niemał od samych rogatek za budyn 
kami intendentury wojskowej, widać w od 
dal, po lewej stronie, wydlużone ciełsko bu 
dującego się garażu. 

Robota tu wre na całego! 
Przed nami fronton garażu o finjach ar- 

chitektury współczesnej. 
Na 17-tu po każdej stronie fiłarach z 

cegły, pomiędzy któremi przebiega Ściana, 
budowana system. żużelbetonowym, wspie- 
ra sę długi, sklepiony dach, podtrzymywa- 
ny od dołu wiązaniem z poprzecznych łu- 
ków drewnianych ji lin stalowych. Front 
gmachu został otynkowany nazewnątrz, na 
tomiast tynkowanie ścian bocznych odłożo- 
no do wosny ze względu na niestosowną 
do tego rodzaju robót porę roku. 

W hallu głównym, czyli właściwym ga- 
rażu, roboty są na ukończeniu, Dobiegają 
końca roboty przy drzwiach j oknach. Go- 
tów jest w trzech czwartych dach, składają- 
cy się ż podwójnej warstwy  „szalūwki“ 
drewnianej, przekiadanej warstwą wo'łoku. 
Całość okrywać będzie powłoka z nieprze- 
makalnej czarnej papy. Na wiosnę nałożo- 
na zostanie na wierzch druga jeszcze war- 
stwa papy. 

Prowadzone są także roboty wodociągo- 
we i kanalizacyjne, Po ukończeniu robót 
wodociągowych, w początku następnego ty 
godnia zostanie wybetonowana  powierzch- 
nia wewnątrz hallu. 

Mniejsze nieco postępy znać w budowie 
szeregu, do rozmaitego celu przeznaczonych 
przybudówek, przylegających do łewego bo 
ku wiaściwego garażu. 

Większość ich posiada narazie tylko ścia 
ny zewnętrzne i boczne oraz wiązania da- 
chowe, sam jednak dach dopiero s'ę robi! 

Gdy się zważy, że roboty przy budowie 
garażu, rozpoczęto w: początku paždzierni- 
ka rb., czyśj że trwają one zaledwie parę 
miesęcy, stwierdzić - należy, że uczyn*ono 
więcej, niż możnaby było się spodziewać i 
że tempo robót zaiste, jest niew'leńskie! 

Widok głównego hallu, bez przesady, im 
ponujący! jest to olbrzymia, wydłużona sa- 
la o powierzchni 100 na 20 m. (z przybu- 
dówką : 100 na 30) i o wyniosłem sklepie- 
niu, Mieścić ona będzie 50 autobusów. 

Oprócz 5 drzwi wyjazdowych na przo- 
dzie, posiada ona 3 drzwi z tyłu, którędy bę 
dą wieżdżały wracające z pracy autobusy, 
ustawiając się „na spoczynek* 10. su szere 
gami po 5 wozów w każdym. Przedtem jed 
nak, nż to nastąpi, każdy z nich zostanie 
obmyty ze specjałnego kranu i w świetle 
dwu reflektorów umieszczonych po *bokach 
hallu, zostanie skontrolowany przez odnośne 
go urzędnika, celem ustalenia ewentualnych 
uszkodzeń. Oględzny te będą nader skru- 
pulatne: nietylko od góry, lecz i od dołu! 
Do tego ostatniego celu służyć będą 3 ka- 
naly, urządzone w podłodze— fuż przed 
drzwianii. 

Poza reilektorami hall będzie oświetlało 
9 lamp elektrycznych, nie Icząc 4 lamp w 
dziave kontroli stanu powracających samo- 
chodów, : й 

Na wypadek požaru, oprėcz wspomnia- 
nych drzwi z przodu i tyłu hallu jest jeszcze 
dwoje drzwi w ścianie bocznej od strony 
ulicy Zgoda. 

Pomyślano także o nałeżytej wientylacji 
gmachu. Poza 5 wentylatorami umieszczo- 
memi w suficie, usuwać będą z powietrza 
produkty spalania specjalne „Ekshaustory*, 
wprowadzane w ruch przy pomocy 3 moto 
rów elektrycznych. 

W. sąsiedniej bezpośrednio przylegającej 
do hali głównej przybudówce będą mieści. 
ły sę warsztaty, w których można będzie 
naprawiać 4 autobusy jednocześnie, Cała 
praca wykonywana będzie przy pomocy na 
pędu elektrycznego (4 motory). Tuż obok 
w piwnicy umieszczony zostanie kocioł cen 
trainego ogrzewania oraz składy części za 
pasowvch. * 

‚ Ра!е] nastepu'a: rymarnia, stołarnia, la- 
kiernia, ustępy, łokał biura i mieszkanie do 
zorcy. 

Dodajmy na ostatek, że cafy teren zo- 
stanie porządnie ogrodzony; od ulicy Le- 
gionowej będzie wzniesiona nowa brama, 
zaś przed frontem garażu staną dwa zbior- 
niki z ropa naftową. „Przechodzień, 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW _ 
CECHU RZEŹNIKÓW | WĘDLI- 

NIARZY W WILNIE 
08 = "er odbyło się w 
dniu 28 listopada rb. o godz. 20-ej w sali 
cechowej przy ulicy Niemieckiej 25 znastę- 
pującym porządkiem obrad: 1) sprawa rora 

, tów cechowwvch, 2) sprawy gospodarcze i 
3) wolne wnioski. 

Na przewodniczacego: jednogłośnie powo 
łano starszego cechu p, Michała Żytkiewi- 
cza. na asesorów: p.p. Józefa Uziałtę i Paw 
ła Czyża. * 

Na wniosek, przewodniczącego uczczono 
przez powistanie pamęć tragicznie zmartego 
studenta ś. p. Stanisława Węcławskiego. 

Po szczegółowych debatach do poszcze- 
gólnych punktów porządku dziennego zapad 
ły następujące uchwały. % 

Do p. 1): Postanowionc wzorem lat u- 
biegłych zorganizować w dniu Niepoka!ane 
go. Poczęcia Naiświętszej Marii Panny — 8 

grudnia rb, wi kościele WW. Świętych trady 
cyjne roraty cechowe, wzywające ogół mi- 
strzów wraz z rodzinami i czeladzią oraz 
Wydział Czeladn'ków przy cechu do wzię- 
cia jak nailiczniejszego udziała w tem nabo 
żeństwie, Do komitetu organizacyjnego po- 

„Kto był mordercą? 
— Wagon pana będzie przyczepio 

ny do pociągu, który odchodzi jutro o 
1 rano. Wszystko mam przygotowane. 
Czy pani Bler bierze ze sobą pokojo- 
wą? | ю 

— Pani Bler? — įęknalem. 
— Powiedziała mi, że pan ją za- 

prosił. 
Do djabła! Zdaje mi się, 

wiście zaprosiłem ją! Na balu masko- 
wym! Nie. myślałem, że mnie złapie za 
słowo! Klara Bler jest przemiłą damą, 
ale spędzić w jej towarzystwie pięć 
dni — brrr! Niema nic bardziej męczą 
cego, od pięknej kobiety! 

— A czy nie zapraszałem więcej 
nikogo? — zapytałem niespokojnie 
(Czyż można spamiętać wszystko, co 
się robi w chwili dobrego humoru?) . 

że rzeczy 

3 17777 NIN ROEE TOO KNITAS r 
Wudesmos Stariainw Markiewtrz, 

„HAI-TANG“ 

„Heljos“, 

Egzotyczna Anna May-Wong ma urok 
chińskiej f.gurynte. Filmy jej mają piętno ta- 
jemniczego wschodniego fatalizmu, bezwład- 
nej bierności, a jednocześnie drgają ukrytą 

gazieś w głębi silną nannętnością, mocnen 
uczuciem, 

Na osobistym uroku ch'ńskiej gwiazdy 
opiera się w przeważnej częśc: „Hai-Tang”. 
Akcja tego fiimu jest mało skomplikowana. 
Miłość chinskiej tancerki do rosyjskiego ofi- 
cerą trafia na przeszkodę w osobie księcia 
i kończy się tragicznie samobójczą śmiercą 
małej Hsi-Tang, Do wątku tego dodano 
niezbyt szczęśliwie zawskłanie w postaci zem 
sty brata tancerki 1 zzadrosnej szansonetki, 
dolepiono kilka wstawek tanecznych i wo- 
kalnych, co w całości sprawia wrażenie chao 
su. Taniec May-Wong sam w sobie jest 
świetny. jest on doskonale zharmonizowany 
z charakterem jej postaci. Również inne 
wstawki stoją na wysokim poziomie, co jed- 
nakże jestt wyłączną zasługą zespołów ba- 
letowych i muzycznych. Reżyser nie dał w 
tym filmie nic ciekawego, bo nawet tło i sce 
narja nie wychodzą poza banałność papu- 
chy i „kosoworotki. W dodatku szumnie 
brzmiąca zapowiedź — „efektów  muzycz- 
nych* okazała sę ordynarnym bluffem rekla 
mowym, gdyż strona dźwiękowa (jak zresz 
tą wogó!e techniczna) tego filmu jest poni- 
żej wszelkiej krytyki. Nadużywanie modera- 
tora akurat nie tam, gdzie trzeba, tubalne 
głosy z beczki, piski i kwiki głośnika — oto 
wspaniała ilustracja muzyczna, która może 
przyprawić o ból zębów. No i ten wstrętny, 
nieznośny dła ucha, gardłowy bulgot angiel 
ski, przeplatany szypiącemi gejzerami 'wy- 
znań miłosnych. Wszystko, — miauczanie 
kotów, wycie psa, drapanie paznogciem po 
szkle, tylko nie język angielski na ekrane! 

Za takie „efekty muzyczne” można ko- 
goś zamordować! nic dziewnego, że flmy 
francuskie mają coraz większe powodzenie. 
A wogóle przystowie „mowa jest srebrem, 
!ecz milczenie złotem” — pwinno  jaśnieć 
ognistemi lterami na ścianach wytwórni a- 
merykańskich i angielskich, które bez «nia- 
ry przeładowuią swoje filmy gadaniną. Już 
wiemy, że film może mówić j śpiewać — 
niechże to robi oszczędnej i w porę. Zdaje 
się, że koniec filmów „all jalthing“ jest bli- 
ski, bo przekupek dość spotkać można i bez 
tego. Publiczność chce słyszeć dźwięk, głos, 
muzykę, słowo jako pogłębienie treści, ru- 
chu kształtu — ale ucieka od szwargotu. 

Tad. C. 

LUNI. 

  

       

  

  
Świat — nr 48. — Wobec projektu pra- 

wa małżeńskiego redakcja zasięga opinji pi 
sarzy polskich. W tym nirmerze są dwa gło 
sy; Nałkowskiej — za projektem i Miłaszew 
skiej — przeciw. St. Kedrzyński wypowiada 
głębokie uwagi na temat naszej kultury na 
tle znanych wyników egzaminów w Szkole 
Podchorążych Sanitarnych.. Pozatem — ar- 
tykuły, powieści, dział rozrywkowy. 

wołano:. p.p. Amdruszkiewicza, K. Bartosze 
wicza i A. Szeflera, 

Do p. 2): a) Po wyjaśnieniach p. M. 
Żytkiewicza w kwestji projektu podatku ry. 
czałtowego i gorącej dyskusji, jaka powsta 
ła na tem tle — postanowiono odłożyć 0- 
stateczną decyzję w tej sprawie do następ 
nego zebrania, które ma być zwołane wnaj 
bliższych dniach, 

b) Biorąc pod uwagę ostatnio wprowa- 
dzoną przez wil. Starostwo Grodzkie zniżkę 
cen na mięso i wyroby wędliniarskie — po 
stanow:ono jednogłośnie domagać się zniżki 
cen na kiszki i sprawę tę polecono załatwić 
zarządowi w możbwie najszybszym czasie 
po porozumieniu się z właściciełami więk- 
szych uprzedsiębiorstw wędliniarskich. 

c): Poinformowano zebranych, iż staw- 
ki na rzecz bezrobotnych i bitych sztuk na 
rzeźni "miejskiej zostały zniżone i jednogłoś 
nie przyięto >rojekt konfiskaty na rzecz bez 
robotnych mięsa, pochodzącego z tainego 
uboju, z wyraźnem zaznaczeniem, iż konfi- 
skata dotyczyć może tylko surowca. 

d): Postanowiono i polecono zarządowi 
opracowanie i złożenie memorfjału d władz 
magistrąckich w sprawie konieczności obniże 
nia opłaty, pobieranej przy stemp!'owaniu 
mięsa. 

e): Poruszono sprawę. zakazu wejścia 
na rzeźnię mie'ską do godz. 2ej p.p. i po 
stanow'ono iednosłośnie mpołecić zarządowi 
wszczeście jaknajenergiczniejszvch kroków 
w celu zniesienia par. 4 regulaminu rzezni 
miejskiej, aż do czasu zaprowadzenia po- 
trzebnych urządzeń na rzeźni miejskiej, 
jak to: chłodni, poczekalni i tp. Postanowio 
no prosić o interwencię w tej sprawie Izbę 
Przemysłowo-Handlową,- 

f): Po wvieśnieniach. udzielonych przez 
p. M. Żytkiew'cza w sprawie  możl'wości 
eksportu wedlin do Francii -— postanowio- 
no iednnołośnie poprzeć te akcię. 

i): Poinofrmowano zebranveh, %% dzieki 
us'lnvm staran'om Chrześniiańskieco Zwia- 
zkn_ Chrzrześciiańskich Cechów Rzežnickich 

i Wedliniarskich w Poznaniu odroczono wej 
ście w żvcie rozoorzadzenia 'ninstra spraw 
wewnetrznych o dororże nad miesem i prze 
tworami miesnemi do dnia 7. 5. 32 roku. co 
zebrani przyjęli z wyraźnem zadowoleniem, 
i postanowiono jednogłośnie przekazać wy- 
mienionemu Związkowi sumę zł. 200 na kon 
tynuacię pracy nad wprowadzeniem koniecz 
Tag PE do omawianego rozporzą - 

ia,. 

    

    

„  — Pani. Bler liczy, zdaje się, na to 
że pan zaprosił również pułkownika 
Rice'a. 

Zaktąłem: 
— Słowo daję, że możnaby pomy- 

Śleć, że byłem pijany! Więcej już ni- 
kogo nie zapraszałem? 

- Nie wiem „sir Eustachy! 
Westchnałem z ulga: 
— Zostaje jeszcze tylko Anna Bed- 

dingfeld. Ona też zdaje się, ma zamiar 
jechać do Rodezji, na poszukiwania 
prehistorycznych czaszek. Chyba za- 
proponuję jej stanowisko mojej; sek- 
retarki, na ten czas? Mówiła mi kież 
dyś, że umie pisać na maszynie. 

Ku memu zdziwieniu Pedgett zapro 
testował gorąco," Nie wiem, co on mo 
że mieć pieciw Annie  Beddingfeld. 
On jest przesiąknięty tajemniczemi wy 
padkami i napróżnobym się starał w 
ich istotę przeniknąć. 

SODALICJA kar ira AKADEMIKÓW 

Podaje do wiadomości członków, iż dnia 
6 grudnia tj. w niedzielę odbędzie się zebra- 
nie Sekcji Eucharystyczno-lturg cznej w lo- 
kalu własnym (ul. Wielka 64) o godzinie 12 
w poł. Tegoż dnia adoracja w kościele św. 
Kazimierza. Na zebraniu goście mile widziani 

KOŁO HISTORYKÓW SŁ. USB. 

W piątek dnia 4 grudnia b.r. o godzinie 
6,15 w sali wykładowej Seminarjum  Histo- 
rycznego odbędzie się Informacyjne Zebra- 
nie Koła H'storyków: 

Pożądana jest obecność wszystkich człon 
ków, szczególnie nowych. 

AKADEMICKIE KOŁO WALKI Z ALKO- 
HOLIZMEM 

zwraca się z apelem do sz. kolegów o zapi 
sywanie się na członków Koła. ‹ 

Dyżury zarządu i zapisy czołnków odby 
wają się we czwartki w godzinach 19 — 20 
w lokali Koła Medyków, (Wielka 24). 

Z AKAD. KOŁA MISYJNEGO Sł. USB. 

Zebranie Akademickiego Koła Misyjnego 
odbędzie się w niedzielę dnia 6-XII 1931 r. 
o godzinie 12 (ul. Wielka 64) z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) sprawozdanie 
z ubiegłego zebrania, 2) sprawozdanie ze 
Zjazdu A. K .M. we Lwowie, 3) sprawy bie- 
żące, 4) wolne wnioski. 

Z ODRODZENIA 
W niedzielę 6 bm. z powodu 'włyjazdu ks. 

Meysztowicza Mszy odrodzeniowej nie bę- 
dzie. 

Z CHÓRU 
Próba chóru dziś w „Ognisku* o godzi- 

nie 20. 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 4 

11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka z płyt gramofonowych , 
15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 „Rola instynktów w życiu psychicz 

nem — odczyt z Warszawy wygłosi St. 
Gasowski. 

15,45 Koncert dła młodzieży (płyty). — 
Objaśnia Zofja Ławęska. 

16,20 ,, Oboksie* — odczyt z Warsza- 
wy wygłosi red, W, Junosza Dąbrowski. 

16,40 Codzienny odc'nek powieśc owy. 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawyż 
17,10 „Król Aleksander I i królowa Elż 

bieta w katedrze wileńskiej" — odczyt wy 
głosi prof. Mieczysław L'manowski, Trans- 
misja na wszystkie polskie stacje.. 

17,35 Koncert z Warszawy. 
18,50 Komunikat LOPP-u. 
19,00 „Polakom na Kowienszczyžnie“! 
19,15 „Przegląd krajowej i zagranicznej 

prasy rolniczej” * — prowadzi dr. Janusz Jag 
min. Transmisja na Warszawę, 

19,25 „Ciotka Albinowa mówi*! — mo 
nołog humorystyczny. 

19,40 Program na sobotę. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy; 
20,00 Pogadanka muzyczna z Warszawy. 
20,15 Koncert symfoniczny z Filharmonji 

Warszawskiej. 
22,45 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. ‹ 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 3 grudnia 1931 r. 

у WALUTY I DEWIZY: 
a 8,89 : pół — 8,91 ; pół — 8,87 i 

pot. 

GRUDNIA 

  

Belgja 124,16 — 124,47 — 123,85. 
Gdańsk 173,70 — 174,13 — 173.27. 
Holandja 360,05 — 360,95 — 350,15. 
Londyn 30,15 — 30,23 — 30,07. 
Nowy York 8,92 — 8,94 — 8,90. 
Kabel 8,927 — 8,947 — 8,907. 
Paryż 34,92 1 pół — 35,01. —- 34,84. 
Praga 26,43 -— 26,49 — 26,37. 
Szwajcarja 113,69 — 174,12 — 173,26. 
Berlin w obrotach nieofic. 211,45. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. poż. inwestycyjna 78; 5 proc. kon 

'wersyjna 41,75; 6 proc. dolarowa 59,50; 4 
proc. doł. 42:10; stabilizacyjna 55 — 54 i 
pół — 55; 4 : pół proc. ziemsk'e 40,75; 8 
proc. warszawskie 63,50 — 63,25 — 64; 8 
proc. Łodzi 62; 3 proc. bud. 31,25. 

AKCJE: 
B. Polski 103. Pożyczki polskie w Nowym 

Yorku: Dolarowa 53. Diłlonowska 58,25 — 

  

Ofiary 
Ku uczczeniu š. p. matki swej Barbary 

Węckowiczowej, wi dniu Jej imienin, na 
Ochronę . żłobek Imienia Marji dwadzieścia 
pięć złotych składa Wacław Węckowicz. 

: ;г. B. na wykupienie maszynv dla H. S. 
zł. 3. 

  

ŁO Ww O 

  

Cd czwartśu 3 grudnia r. b. Dz P.A.l. „Z nedzy do pieniedzy“ KINO Dla mtod ie:y od g. 4 — 6. 
MIEJSKIE | „Dwa lądy, dwa kraje, jedno Serce, jedna dusza". „Nasza praca na morzu”. 

66 
SALA _ MIEJSKA Godz. 6, 8 i 10 w. „Pleśń wiosenna dramat w 10 aktach. Nad program wesoła kcmedja, 
Ostrebramsks 5 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„KHELIOS“ 
al WILEŃSKA 38. 

Tel 926. 

Koncert, orkiestra pod batuią p. M Salnickiego. Ceny miejsc balkon 30 parter 60 Ka a <zypna odg. 3 śudo 10 w 

Dziś! Genjalaa w słynnym rekordowym 
gwiazda egzotyczna Anna May Wong arcyfilmie dźwiękowym HAR TANG 

Tragiczna pieśń mił ś-i egzotycznej kochanki rosyjskiego oficera. Realizacja słynn:go reżysera Ryszarda Hex hberga 
Przecudne picse-ki. Egzotyczna mu/yka. Tańce rosyjskie, Pocz o godz 4,6 811015. Na l-szy seans ceny zniżone, 

Wkrótce przebój srzonu: Tajemnica Cytadeli Warszawsulej w-g powieści Gabrieli Zapolskiej. 

  

„MOLLYWOOD- * POWRÓT DO ŻYCIA Gia 
a” Gear gł Królewska para kochinkówJANEt Gaynor i Cha rles Farrel   Nad program; Kro ika M'rza Polskiego oraz atrskcje dźwiękowe. 

Na 1-szy seans ceny od60 gr. Pocz o g 4, 6, 8 i 10.30 w dnie świąt of. 2-ej 

Dz.ś! Wielki rewelacyjny dźwiękowie:! 

„OR ALBO JA" 
W? rol. gł: Harry Plel I Hans Junkerman. Film ten jest njwspanialszą kreacją Harry Piela 

Film, któy niemiał w przeszł Ś.i równego sobie. Pocz.o g. 4,6,8 i 10.30, w dnie świąt o g. 2 

  

oŻwIĘKOWA KINO 

CGIINe 
jest to arcyprzebojowa 
awantura sensac.- erotyczna 

  

  

  

WIELKA +7. IE Nad program! Dodatek dźwiękowy. Na pierwszy seans ceny zniżone 

Dźw ękowy Dziś! Rekordowa operetka komiczna į $ € $ A“ 4 
4 Kino-Teatr 89 B NE a z £ 5 

rcypikantny film, rozgrywający się na tle życia Paryża i przepięknej Wenecji, W rolah gł. Rogen Trevilie, 

na Guise oraz i dw op'ry „Metropolitsin House" w Nes-Jorku Joseph Smith. Nad program: 

Dodatek dźwiękowy F. xa i dodatek Pathe, Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dž+iekowe „Klang- 

film“ (A. E. G), które przewyższają wszelką inną aparaturę svym nalu alnym i ł gsdnym dźwiękiem. 

Początek o g dz. 4 ej, w. dnie świąteczne o go1z, 2-ei Ceny od 4' gr. 

„PAN“ 
ul. Wielka 42. 

  

Wkrótce! Przepiękny, dźwiękowy film piodukcji „Sowkino'* p. t. 

  

Dźwiękowe 
s 

PAN“ WwEEJSKIE GRZECHY 
+ Dramat erotyczny, maigcy za (49 stosunki rodz'nne w rosyjskiej wsi, 

33 W rolach gł Ri wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie. 

  

Sensacja aniał 

W w WILNIE? 
podaje do wiadrmošci taryly oplat za korzystanie Z targowiska 
przy Rzeźni, lokali i ur adzeń Rzeżni Miejskiej i Stacji Kontrol 
Mięsa. 
1) Opłaty na targowisku: 

  

„LWÓ 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. RRS i konie o . po 2 zt. cd sztuki 

poleca znakomiłe i niedoścignionej jakości <wce, kory i cielęia . „ » . ko SE 

2) Za postój w oborach bydła rogatego . „  60gr. za dobę 
я „ owiec, kóz, cieląt i w'eprzy. » KTW yk 

3) Za korzystanie z lowali, opału, Świ. tła, 
wody i in:y.h urządzeń Rzeźni Miej- 
skiej oraz za urzędowe bada: ie przed 
ubojem i po uboju i oznakowanie 
mięsa opłata wynosi: 

od bydła rogatego i koni do 100 klg, wagi 7,25 zł. od sztuki 

„DU LO 
EKSPORTOWE (jasne)    BAWARSKIE (ciemne) * оаиа Ž „ponad100 „ , = Šo 

B PORTER IMPERJAL (czarne) K S d Tai ZEWN 
Żądajcie a przekonacie się! 

Reprezentacje; ul. Jegi"llcńska 9, tel. 5-44, 

zADNĘWEAMZNEMANAKEAKCHA © 

za czynności uboju, zdjęcie skóry, sma- 
lenie i t. p. o ile tych czynuości włeś- 
ciciel bydła sam nie chce wykony- 
wać umawia się dobrowolnie z pry- 
watnymi robotnikami Rzeźni. 

Opłaty na Stacji Kontr. li Mięsa: 

  

5 inm » 1) Za kor:ystanie Z lokali urządzeū Stacji 12 gr. od klg. 

W MYCZĘ dzień Od cieląt, owiec, prosizt i kóz . ‚ » — 2,50 zł, od tuszy 

i 2) Za uizęd.we ponowne zb-danie i a. 
i r i kowanie mięsa, bydła rogatego i słoniny, 

s WIEKI SB spaceru bez pochodzących "od sztus zbadanych w 

podwójnych wełnianych pończoch miejscu uboju przez oglądac a . .„ - 3 gr. od klg. 
Od mięsa wieprzowego i wędlin. 5 

z. Polskiej Składnicy Galanteryjnej Ow cieląt, owiec, prosiąt i kóz . . 50 gr. od tuszy. 
Franciszka Frliczki 3) Za urzędowe zbadanie i oznakowanie 

mięss, słoniny i wędliny pochodzący ch 
od sztuk niezbadanych urzędowo przed 
ubojem i po uboju . .. . - 
Od cieląt, owiec, prosiąt i kóz 

najbardziej TE Cerę R LOKALE | poprawia, pielęgnaj: 

Gabinet * 

“он(Зе й6 2 mieszkania 

  

Zamkowa 9, tel. 6 46. 

LINOTYP | 
chcemy nabyć. dr. Kenigsberg 

Chętnie używany, lecz w dobrym choroby skórne, weue- 
3 ręerne | moczopłciowe 

25 gr. od klg. 
1 zł. od tuszy.    

  

  

Do sprzedania 
umeblowanie pok ju ja- 
dalnego, biurko, łóżka, 
szafa, rowery damski i 
męski, radjo 5 lampko- 
we, aparat anodowy, 
głosnik  Filipsa. Ko- 
sijumy i palta męskie, 

  

oraz usuwa wady Skóry 

Kosmetyki 
Leczniczej z 2, 8 14 pokoi ze 

J. Hryniewiczewej, Wszelkiemi wygodami 

    

i i 6 ini. 4; nowoczesnemi, wanna х я stanie Wiadomość w Administracji Mickiewicza 4, ul. WIELKA MM 18 wę na miejscu do хупа- ‘г‘жс':‘»" ЦЁ::роіалЁ::: 
„SLOWA“ : tel, 10-90, Przyj.wg. 10-11 4-7 iecją. Wilno, ul. Sło- damówegć ZWŁ 

| к ы . 7. Р. № № kiego 17. Od 9—12 i 4—8 w. Z. wackieg, niec Dzielna 30 m. 1, x Lia Odo ŚR od 12 — 6. 
RT LOWE"] DOKTOR I AKUSZERKI ы Ро'у…] a - 9 i i 

umebiowan, prz а- 

Mebie i RSE A. Cymbler KARAI E iencc, dla pan, parter. go Aaaa i 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- „AKUSZERKA 
czowego. Mickiewicza ŚMIAŁOWSKA 

Zygmuntowska 20 m. 1 komoda. Dobroczynna 
pierwszorzędnej jakości Sodo PR 2a m1. 

  

  

w wielkim -Cia 12, róg Tatarskiej przyj- dziła si " POSZUKUJ a A 

nytore [3 kin, | ZE $| Zombowe Fu 39 GZ mieszkania 5-6 pokoi оо Wilnem 
poleca Tel 15-64. binet kosmetyczny, u Od 1 stycznia 1932 r. odstąpię 30 h, ziemi za 

Wilno, wl. Niemiecka 3, tel. 362. на ;  „Suwa zmarszczki, piegi, W obrębie Wielkiej i ; 200 dolarów. Dowie- 

Nadeszło dużo nowości! wągry, łupież, brodaw- pi da dzieć się: Piłsudskiego 
Ceny zniżone. KOSMETYKA TAR WYRAAKJE się W.Pohulanka 41-12 70 M ią RA 

ZO 3 pokoje Wagie! 
FABRYKA i SKŁAD MESLI : POSADYŃŚC wynsjęcia od 1-ро e 

> sa 6 A B I N E T stycznia n. r. Wszelkie qostarcza firma „Węg- 

W Wilenkin į $-Ka Racjonalne nowoczesne wygody, Korć ca 
" i Polecam ul. Jakóba Jasińskiego 1obor" po cenach nie 

Spółka z ogr. odp. kosmetyki ККа ра kino 4 В: Warunki Ś.i- konkurencyjnych lecz 
Wilno, Tatarska 20, dom własny, łeczniczej przychodzącą na pół Sie gd 9ej, do 11-ej iwaya i gatunek gwa- 

Istnieje od 1843. WILNO, dnia. Zygmuntowska 08 15'e] do I8'e] U rantowane ul. Mickie- 
Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, JĄ Mickiewicza 381—41214 od 2—3 popoł, Waść: mieszkania A. D. węcza 27. 

'łam: nieświadomie od chwili opuszcze 

Na Komitet „Chleb Dzieciom zł. 5. 

łóżka niklowane i angielskie, kreden- kobiecą w GOO 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- Urodec=s::- Służąca 1 lub 2 pokoje 
we i t. p. Dogodne warunki 1 na raty. je, dosko- 4, wszystkiego z do- Umeilowane, z niekrę R 0 ŽNE Pal 4 nal SOOŚWICZRIY USKWA DY 5: świadectwem po- pującem wejściem, za 

jej skazy i braki, Masaż szukuje posady. Pole-74Z do wynajęcia. Mi- 

kosmetyczny twarzy. syą 40, m. 7, od 3 dockiewicza 22 m. 58. Doskonały Z a a aaa NĄ Hurtowy Skład papieru i materjałów piśmiennych 

Spółka Akcyjna „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 

POLECA ARTYKUŁY OPAKUNKOWE: 

| Torebki ; 
Bibułka, serwetki i inne 

2 
| 

Papier pakowy w ró?nych gatunkach 
Szpagat 

Was 2 
  

Bóg z nim, gotów jestem na złość Wielkie i wspaniałe piękno przyro ni powiedzieć, Pani nie wie tego za- dreszcz zgrozy, 

Masaż ciałs, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 

7 ppoł. Na miejscu obisdv. 
znawca angielskiego u- 
d'iela lekcji przystęp 

   

  

    

  

na* według proł. Spuhie * Ogrodnik- uie. Rucfński, Sniadec- 

1a. Wypadanie 4 pszczelarz Aa e kich 8-7, 18—17, 
łupież, Indywidualne czasowo pełaiący obc- ama Nė 

dobieranie kosmetykėw wiązki ekonoma poszu- Dwór wiejski. 
do każdej cery. Ostat- kuje posady odzaraz, s Przyjmie kilka osób z 
nie zdobycie kosmety- Dobre świadectwa. — Pianino człodziennem dobrem 

ki racjonalnej. Zgłoszenia  listownie:tanjo mało używane, utrzymaniem 100 zł. 
Codziennie od g, 10—8 Wilno — Wileńska 32sprzedam Bankowa 1, miesięcznie. Poczt 

W. Z. P. 43.—5 z listami inż, Ku-m. 2,  Pawłowiczowakościół o 3 kl. Adres 
szłejno dla Sameckiego. od 10 2 rano. w Redakcji. | 

TAS TS IATA ITA EST MTS INK SCE DYD TENS 

panie Riborne — u- 

  

zaprosić miss Beddingfeld. Mówiłem dy stłumiło we mnie żądzę przygód, pewne, ale ta sprawa, która panią śmiechnęłam się. — Ale dlaczego u- 
już zresztą, że ona ma najpiękniejsze — Anno Beddingfeld, —- szepta- wciągneła w sieci swych intryg, jest przedza mnie pan tak wymownie o 

nogi! łam do siebie, jak dziecko, — kocha- bardzo- niebezpieczna. Pani nie zdaje niebezpieczeństwie. 
ROZDZIA:; XVIII. 

ANNA OPOWIADA DALEJ : widzisz i czy rozumiesz?! 
Nie zapomnę nigdy tej chwili, kie 

na moja, oto jest ta Afryka upragnio- sobie z tego sprawy, na jakie niebez- ew 5 
na! Oto prawdziwy šwiat! Anno, Czy pieczeństwo się pani naraża. A prze- raz. Nie wiem, czy wypuszczą mnie na 

— Zapewne widzimy. się ostatni 

cież to wszystko nie powinno panią zu brzeg. Przecież nietylko pani wie, że 
Do balustrady podszedł ktoś je- pełnie obchodzić. Niech pani nie dopu jestem „człowiekiem w bronzowem u- 

dy po raz pierwszy ujrzałam górę szcze. Nie oglądając się, wiedziałam, Ści do tego, żeby ciekawość wciągnę- braniu”. Nie, nie, nie wątpię co do pa 
„Djabła*. Wstałam bardzo wcześnie i kto to był. Przy świetle słońca prze- ła panią w tę niebezpieczną grę. Pro- ni dyskrecji. Ale jest jeszcze ktoś, kto 
wyszłam na pokład. Białe obłoki sunę życia nocne wydawały mi się czemś szę nie myśleć, że chcę panią obrazić. wie. Mam nadzieję, że on będzie mil- 
ły nad samym wierzchołkiem góry, a zmyślonem, niebyłem, nienaturalnie Nie o mnie tu chodzi. Ale ci ludźie nie czał, bo należy do tych ludzi, którzy 
u podnóża, na brzegu szklącego się dramatycznem. 
morza, spało miasto, zalane złotemi po — Miss Beddingfeld? 
tokami słońca. — Odwróciłam się. 

Z zachwytu zamarłam na chwilę, a 
serce ścisnęło się aż do bólu, jak by- 
wa zwykle, gdy się widzi prawdziwe, 
i wzriiszające piekno. Zrozumiałam, 
że mam przed sobą to, czego szuka- 

` 

zechce mi wybaczyč? 

1 ` nęliśmy mocno swe dłonie. 
nia rodzinnych stron. 

Brukarnia Jdstectwa „Słowe”. 
PGL) m2 3 RR 

Wyciągnełam rekę bez słów. Uścis żadna chytrość i tylko prawda będzie. szare oczy spotkały się z mojemi. Od- 

Jest coś jeszcze, co chciałbym pa- 

k AT TWA EZ i a TE TAE EOT ii EO ii i iii k a i i 

zatrzymają się przed niczem. Są okrut wolą prowadzić samodzielną grę. Gdy 
ni i nieubłagani, Dzisiejszej nocy 0 by policja aresztowała mnie, przestał- 
mało co nie zamordowali panią, bo po bym być mu pożytecznym. A na wol- 

— Chciałem przeprosić panią.. Za dejrzewają, że pani wie'za dużo. Dla ności mógłbym mu się przydać. 
chowałem się, jak źle wychowany i or własnego bezpieczeństwa musi pani 
dynarny człowiek, jak ghur. Czy pani przekonać ich, że tak nie. jest. Jeśli pa sem. Z uśmiechem przygotowywał się | 

Widziałam dobrze. że on igra z lo | 

ni wpadnie w ich łapy, nie pomoże do przegranej. .Na chwilę jega śmiałe 

rhogła jeszcze panią uratować. 
— Słowa pana budzą we mnie 

wrócił się i odszedł bez pożegnania. 
(D. C. N.) 

Redaktor w. z. Witełd Tatarzyėsti.     

  
   

  

   


