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Rozmowa Francuza z Polakiem 
Rozpowszechniony jest w Polsce po- 

gląd, że Francji zależy na tem, aby sto- 

sunki Polski z Niemcami były jaknaj- 

gorsze. 
W istocie rzecz ma się zupełnie ina- 

czej. Może czasami dyplomacja trancu- 

ska uważa, że w niektórych posunięciach 

zadraźnienia polsko - niemieckie ułat- 

wiają jej robotę. Niewątpliwie istnieją 

grupy polityczne francuskie, które nie 

chcą przyłączać się do ogólnie pacyli- 

stycznych nastrojów tego kraju i które 

chcą Niemcy trzymać w kleszczach za- 

leżności, a stąd woleliby,aby z nad Wis- 

iy ponad Spree dolatywały tylko wark- 
nięcia. Ale to, co można nazwać Fran- 

cją, czyli decydująca część opinji iraa- 
cuskiej, olbrzymia większość społeczeń-* 

stwa chce pokoju pomiędzy Polską a 

Niemcami. „Kiedyż nareszcie dojdziecie 

do jakiegoś porozumienia?'* — oto,” co 

można usłyszeć od przeciętnego Francu- 

za, gdy się z nim zagada o polsko-nie- 

mieckich stosunkach. 

Trzeba być we Francji, aby zrozu- 
mieć, jakiem głupstwem jest obawa, że 

wzywanie do odprężenia polsko - nie- 

mieckich stosunków może „psuć nam 

stosunki z Francją'.. Niczego bardziej 

Francuzi nie pragną. 
Prasa polska powinna  prosto- 

wać te niesłychanie błędne, a 

strasznie szkodliwe pojęcia, które się 

u nas o polityce międzynarodowej 

krzewią. Tak samo, jak tym, którzy za- 

chwycają się bolszewizmem, a wyrzeka- 

ja na kapitalizm, rekomendowałbym po- 

dróż do Rosji, tak tym, którzy uważajj, 

że moje artykuły za zbliżeniem się polsko 

niemieckiem ujemnie wpływają na sym- 

patje Francuzów do Polski, polecałbym 

małe poznanie się ż francuskiemi środo- 

wiskami politycznemi. Oczywiście takie 

przeniknięcie do francuskiego  šrodowi- 

ska i spojrzenie na problem polsko - 

irancuskiego sojuszu przez francuskie c- 

kulary jest połączone z dużemi przykro- 

ściami, z dużemi rozczarowaniami i in- 

nemi nieprzyjemnemi dla narodowej am- 

bicji uczuciami. 

Francuzi naogół nie cenią sojuszu z 

Poiską, Mamy zresztą tego bardzo do- 

bitne dowody na każdym kroku, tylko 

zamykamy na nie oczy. Weźmy chociaż- 

by ostatnie wypadki. P. minister Zaleski 

zapewniał nas, że pracuje „w całkowi- 

tem porozumieniu z rządem francuskim". 

Oburzono się na mnie, że napisałem, iz 

po takiem oświadczeniu i po dla wszyst- 

kich oczywistym fakcie, że plan rozbro- 

jeniowy Paul - Bancoura był bez żadne- 

go porozumienia z Polską opracowywa- 

ny-—dymisja min. Zaleskiego była rze- 

czą logiczną i konsekwentną. Weźmy 

jako model sojusz irancusko - rosyjski. 
Czyż byłoby możliwe, aby plan o tak 

wojskowym charakterze, plan tak istvi- 

ny dla warunków bezpieczeństwa, jak 

plan Paul - Boncoura był za czasów ist- 

nienia francusko - rosyjskiego sojuszu, 
w Paryżu opracowywany, przygotowy - 

wany, ogłaszany bez ścisłej kolaboracji 
nietylko z rosyjskiem ministerstwem spr. 

zagr., ale bez wizy i aprobaty rosyj- 

skiego sztabu generalnego? — Ależ 0- 

czywiście nie. 

Ale na tem miejscu Francuz, jeśli 

chce być szczery, wzrusza ramionami:— 

Nie możecie się porównywać z Rosją, — 

Rosja miała dla Francji ogromne znacze- 

nie, którego zastąpić nie jesteście w sta- 

nie. 
— Dlaczego? Czyż nie odegrywamy 

właśnie identycznej roli, czyż nie jeste- 

śmy sojusznikiem po tamtej stronie prze- 

ciwnika, po tamtej stronie niebezpia- 
czeństwa? 

— Na tem geograficznym  aioryzmie 
kończy się też analogja roli Polski i roli 

Francji? — zgryźliwie odpowie na to 

Francuz. — Rosja była to olbrzymia siła 

militarna. Przecenialiśmy może stan ner- 

wowy rosyjskiego narodu, nie wiedzie- 
liśmy, że „mużyk* nie wytrzymuje dłuż- 

szego siedzenia w okopach. Ale Rosja 

była to jednak siła wojskowa, która, 
musiala na siebie odciągnąć dużo sił ni2- 

mieckich, a wy — wy możecie się nie |i- 

czyć, bo i tak w chwili wybuchu woj- 

ny z Niemcami będziecie zajęci z bolsze- 

wikami, którzy niezawodnie na was na- 

padną. Wasze wojsko? Niewątpliwie 

wszyscy znawcy oceniają dodatnią war- 

tość jego oficerów i żołnierzy, ale oto 
czytał Pan „Koelnische Zeitung", numer 

specjalny, poświęcony armji francuskiej? 

Podają tam Niemcy, że na jedną dywi- 

zję francuskiej piechoty wypada 63 
ciężkich tanków, 12 aeroplanów, miota- 

jących bomby, i8 aeroplanów  myśliw- 

skich, 22 obserwacyjnych. Te ciężkie 

tanki, to wygląda jak pancernik, a aero- 

plany do miotania bomb podnoszą 2 4 

tonny materjału wybuchowego i pro- 

mień ich lotu wynosi 400 klm. Na każ- 

dą dywizję piechoty, wypada także 2 

pułki artylerji, z tego pułk artylerji cięż- 

kiej ma 6 bateryj o działach 15,5-centv- 

metrowych. Te cyfry dowodzą, jakiemi 

środkami technicznemi musi rozporzą- 

dzać armja nowoczesna. Czy Polska te 

środki techniczne posiada? Przecież pol- 

ski budżet wojskowy jest taki mały, ta- 

ki śmiesznie mały! 

Nie można tych argumentów francu- 

skich zbić jeden za drugim. Dużo tu jest 

prawdy. Oczywiście, że dla Francji 

przedstawiamy sojusznika o wiele mniej 

silnego, niż Rosja. Nasz ogólny budżet 
wynosi 2,300 milj. zł., a francuski 58 mi- 

ljardów franków. Nasza armia nie może 

być tak zaopatrzona jak francuska, zwłe- 

szcza przy demokratycznych poglądach 

naszego społeczeństwa na cele budżetu 

państwowego. Ale możemy Francuzom 

odpowiedzieć jednem ważkiem zdaniem: 

jesteśmy słabsi od „waszego byłego so- 

jusznika, Rosji lecz jesteśmy jedynym! 

waszym sojusznikiem. Na tem polega 

nasza siła, nasze. znaczenie. Nasza sia- 

bość w porównaniu z przedwojenną Ru- 

sją polega na czem innem. Oto przed- 

wojenna Rosja codzień mogła wam za- 

grozić, że przejdzie od sojuszu z Pary- 

żem do sojuszu z Berlinem. Wystarczył: 

by list odręczny Niki do Willy, aby zbu- 

rzyć przymierze irancusko - rosyjskie i 

wszystkie militarne przewidywania i 

koncepcje z niem związane. I dlatego 

Rosję trzymaliście na złotym  iańcuchu. 

Niedżwiedziowi rosyjskiemu  dawališci2 

ssać złoto waszych skarbców. Polska 

obrała inną metodę. Po pierwsze, sta- 

rannie pozamykała sobie wszelkie drzwi 
do możliwości zawarcia innych soju- 

szów, czy porozumień jak z Francją; Po- 

drugie, dla otrzymania pożyczki, której 

bardzo potrzebuje, stosuje metodę za- 

chęcania dość niezwykłą, mianowicic 

propaguje na prawo i lewo przekona- 

nie, że lada chwila będzie napadnięta 

przez Niemcy. 

Nie wiem, czy i ten mój artyku: po- 

dzieli los swoich poprzedników, to zna- 

czy oskarżony będę, że chcę „zer wania 

sojuszu z Francją'. Być może. Nasza o- 
pinja publiczna, o ile zajmuje się spra- 

wami polityki zagranicznej, nie w szła 

poza rok 1919, zdaje się jej, że stosunki 

od tego czasu się nie zmieniły. Tak sa- 
mo dobrze możnaby tkwić myślawo w 
XVII np. wieku i twiedzić, że jedvtą 

troską Wiednia i Budapesztu jest vi 

bezpieczeństwo tureckie, a Francji wal- 

ka z hugenotami. Codzienns przykłady 

nam wskazują, że dezorjeniacia opinii 
polskiej co do spraw poli:yki zagranicz- 

nej jest tak duża, że absolutnie wszyst- 

kiego można się po niej spodziewać. 

W każdym razie pewnikiera dla mnie 

jest, że przeciętny Francuz, reprezentu- 

jący znakomitą większość ocinji swego 

kraju, gotów jest nam powiedzie *: 

— jeśli przed laty w całkiem innych 

warunkach powstał pakt Bri :1d-—S2 sie- 

la, i riewątpliwie powstał dla oc 'ny 

przed wśpolnem niebezpieczcn3:.vem, to 

później Francja prowadziła pó! *ykę po- 

kojową, aby grożące jej niebezpieczeń- 

stwo załagodzić, Wyście tego nie uczy- 

nili. 
Możnaby dużo takiemu  Francuzowi 

na ten temat odpowiedzieć, nie zmieni 

to jednak faktu, że: 

1) odprężenie 
stosunków _ będzie 

  

     

polsko - niemieckich 

przez znakomitą 
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BERLIN PAT. — Berlińskie koia po 
lityczne uważają, że rozwiązanie obecnie 
go kryzysu gabinetowego  przedewszy- 
stkiem zależy od stanowiska narodo- 
wych socjalistów. 

Według opinji czynników  miarodaj- 
nych, aic nie stoi na przeszkodzie roke- 
waniom pomiędzy prezydentem Rzeszy 
a Hitlerem. Centrum mia poprzeć kazdy 
gabinet prezydjalny, na czele którego nie 
będzie stał kancierz Papen. Jako kandy- 
datów na stanowisko kanclerza wytmie- 
mia się Geuerdelera i Brachta, a rów- 
nież Gesslera. Kombinacje na temat ob- 
ijęcia kancierstwa przez gen. Schleichera 
zostały zdementowane. Neurath i Schlei 
cher pozostać niają na swoich dotychcza 
sowych stanowyskach. 

KONFERENCJE HINDENBURGA 

BERLIN PAT. — Konierencje prezy- 
denta Hindenburga z przedstawicielanii 
stronnictw rozpoczęły się w piątek po 
południu. Prezydent Hindenburg przyjął 
w południe prezesa niemiecko - narodo- 
wych Hugenberga. Po południu prezy- 

dent odbył kolejne rozmowy z prałatem 
Kaasem, przewodniczącym centrum oraz 
z przywódcą partji ludowej Dingelde- 

y'em. Konferencje toczyły się w obecno- 
Ści sekretarz stanu von Meissnera. 

W sobotę przyjęci zostaną Hitler i 

przewodniczący bawarskiej раг ludo- 
wej Schaeffer. Hitler przybył do Berlina 

w towarzystwie szefa sztabu  szturmó- 

wek narodowo - socjalistycznych kpt. 

Roehma i posła Fricka. Na wezwanie 

przywódcy narodowych socjalistów 
przybyli dźiś specjałnie samolotem były 

prezydent Reichstagu Goering oraz те- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
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nacja polityczna w Niemczech nie uległa wyjaśnieniu 
Guerdeier, Bracht | Gessier kandydatami na nastęsców Papena. 

Audjencja K.tlera u Hndenburga w sobotę 
daktor naczeiny  „Voelkischer Beobach- 
ter“ Rosenberg, Mfóry bawił ostatniu w 
Rzymie. Dalszy rozwój sytuacji — zda- 
niem kół miarodajnych — zależy przede 
wszystkiem ad tego, czy Hitler na audjeń 
cji u Hindesburga obstawać będzie na- 
dol przy objęciu przez siebie teki kancie 
rza. 

Według iniormacyj „Boersen Kurier“ 
grupa wpływowych przedstawicieli cięż- 
kiego przemystu zwróci się do prezyden- 
ta Hindenburga z memosjaiem, załecają- 
cym powołanie Hitlera na czoło nowego 
rządu. Za udziałem narodowych socjałi- 
stów w gabinecie wypowiada się z na- 
ciskiem również minister Schłeicher. 

W niedzielę przywódcy stronnictw 
mają odbyć współną konferencję celem 
uzgodnienia swego prograsiu polityczne- 
go i gospodarczego, który mają przed- 
iożyć Hindenburgowi. Koła centrowe о- 

  

Sprawa prolongaty 
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ceniają optymistycznie szanse porozumie 
nią z narodowymi socjalistami. 

SZCZEGÓŁY ZAMACHU NA PAPENA 

BERLIN PAT. Dopiero dziś, dzię 
ki rozprawie sądowej, ujawniery został 
nieudany zamach, przygotowany przed 
kilku dniami na kanclerza Papena. Sę- 
dzia w trybie dorażnym skazał na trzy 
miesiące więzienia żonę inspektora pocz 
ty Buddo, która usiłowała dokonać za- 
machu na Papena. Przed kilku dniami 
Buddo wdarła się do gimachu, mieszczą- 
cego kancelarję Rzeszy, chcąc dostac się 
do gabinetu Papena. 

W ostatniej chwili służba zdołała 0- 
bezwładnić Buddo, przy której zaalezio- 
no sztyłet. Na rozprawie oświadczyła, 
że należy do partji socjal - demokratycz 
mej i chciała zmusić Papena do zmiany 
obecnego kursu polityki. 

  

  

długów wojennych 
Kongres przeciwko odroczeniu spłat 

"PARYŻ. PAT. — Korespondenci wiel- 
kich pism francuskich donoszą zgodnie z 

Waszyngtonu, że Kongres przeciwstawi sik 
energicznie wszelkiemu przedłużaniu dlu- 

gów wojennych. 
Najbardziej wpływowi przywódcy obu 

partyj są 'w tej sprawie jednomyślni. Acz- 
kolwiek Hoover skłania się osobiście ma 

stronę moratorjum, nie będzie jednak wy- 

stępował w obronie odroczenia spłat. Nie- 

które dzienniki tłumaczą opór Kongresu 0- 

bawą, żeby nowe moratorjum, udzielone mo 

m) 

Wyjazd ministra Becka do Genewy | 
WARSZAWA (tel. własny). — Jak wiado- 

mo, wiceminister spraw zagranicznych p. szem 

bek odwiedził w tych dniach Paryż, Londya, 
Brukselę i Wiedeń, celem nawiązania osobi- 

stego kontaktu z tamtejszymi kierownikami po 

lityki zagranicznej. Dowiadujemy się, że mini- 

ster spraw zagranicznych p. Beck udaje się na 

sesję Rady Łigi Narodów i spotka się w dro 

Afera Aeropostale w parlamencie 
PARYŻ. PAT. — Izba Deputowanych 

rozpoczęła m piątek dyskusję nad kwestją 
Aeropostale. Do głosu zapisało się 3 mów- 

ców. Wedlug pogłosek, socjalista Renaudel 

ma udzielić reselacyjnych informacyj i wy 

stąpić ponownie z wnioskiem utworzenia 
komisji ankietowej. Minister lotnictwa 
Painleve odpowiadać ma ma interpelacje. 

Wiadomość, że Remaudel wystąpi z no- 

wemi rewelacjami, zgromadziła na gale- 
:sch Izby liczne rzesze publiczności. Rów- 
eż w kuluarach rozprawia się z ożywie- 

m o interpelacjach w glošnym skandalu 
awiacyjnym. 

PARYŻ. PAT. — Piątkowe posiedzenie 
Izby Deputowanych rozpoczęło się o godzi- 

mie 15,10. 
W swej interpelacji Renaudel zaznaczył, 

że dyrektor Aeropostale Bonilloux-Lafonte 
zwrocil sie w swoim czasie do socjalistycz- 
nego dziennika „Le Populaire" z prośbą o 

opublikowanie dokumentów iw sprawie а- 

fery lotniczej, chcąc w tem sposób znzucić 

ma dziennik odpowiedzialność, lecz socjali- 

ści mieli uprzednio zasięgnąć dokładnych 
informacyj. Mówca przypomina, że Boni- 
lioux-Lafonte, uzyskawszy audjeneję u mi- 
nistra lotnictwa, nie zgodził się ma pozosta 
wienie mu w tej sprawie żadnych doku- 

mentów. 
Minister Painleve odpowiada ze swego 

rzędu, że podczas wizyty Bouilloux-Lafon- 

tea zapytał go, czy może pozostawić dos- 
sier, lecz otrzymał odpowiedź przeczącą, z 
podkreśleniem, że dokumenty są tajne. Na 
propozycję Painlevego oddano sprawę pro- 
kuratorowi, skoro przedstawione dokumen 
ty są autentyczne. Bowillon-Lafonte od- 

większość opinii irancuskieį powitane z 
uznaniem a nawef z niekłamtaną radoscią. 

2) odprężenie polsko - niemieckich 

stosunków jest jedyną możliwością u- 

normalizowania stosunków w systemie 

polsko - francuskiego sojuszu, w pojęciu 

zrównania siły obu sojuszniczych stron, 

podczas, kiedy obecnie strona polska 

przez quasi-wojnę z Niemcami jest nad- 

miernie osłabiona. 

3) odprężenie polsko - niemieck' un 

stosunków jest wreszcie jedyną drox'!, 
"prowadzącą do możliwości uzyskania na 

rynku zagranicznym jakiejkolwiek znacz- 

niejszej pożyczki. Cat. 

   

  

     

dze z viceministrem Szembekiem, poczem ra- 
zem udadzą się do Genewy. 

Wyjazd ministra Becka z Warszawy nastą 

pi dnia 19 bm. W podróży towarzyszyć mu 

będą:. szef gabinetu ministra spraw zagranicz 
nych Dębicki oraz sekretarz osobisty p. rried- 

rich. 

francuskim 
rzekł, że sprawa zainteresuje raczej od- 
dział II. Na to mimister radził odesłać spra 
wę gen. Weygamdowi. 

Renaudel, zabierając ponownie głos, 
stwierdził, że dossier z fałszywymi doku- 
mentami otrzymał gen. Weygand, który je 
potem odesłał II oddziałowi do sprawdze- 

mia. Dopiero 27 lipca min. Paimleve zażą- 
dał ich od Weyganda, polecając przesłać 

akta do ministerstwa lotnictwa. Według 
Renaudel'a, w tajnej teczce znajdował 
dokumenty, wskazujące, że Weiller, dyrek- 
tor Gnome, poczynił rozmaite wypłaty posz 
czególnym deputowanym i dziennikarzom. 
— Mówca wymienia niektóre nazwiska. 

Dep. Renaitour gwałtownie protestuje, 

stwierdzając, iż dowiedział się z dzienników 
o madużywaniu jego nazwiska w. związku 
ź powyższą aferą. 

Przemawiając w dalszym ciągu Renau- 
del zaznacza, że jego zdaniem Tardieu oka- 
zał się w tej sprawie conajmniej nieostroż- 
mym. Mówca stwierdza, że dziś mie odczyta 
dokumentów, dotyczących byłego ministra 
Flandina, odkładając to do jego powrotu 
z Londynu. 

    

Dzień 15 listopada obchodzony jest w ст 
iej Brazyljj wśród wielkich uroczystości. N 
dzień ten przypada doroczne święto wypędz 
nia z kraju władz portugalskich i  prokła 
wania niezawisłego państwa braz iego. 
związku z tą rocznicą odbyła się w Rio de Ia- 

     

  

    

Święto psństwowe w 

carstwom europejskim, nie wywołało po- 
wodzi. próśb o prywatne moratorja ze stro- 
my farmerów, tkwiących w długach po u- 
ZA 

Znowu spadek funta 

anglelskiego 

LONDYN. PAT. — Na rynku tutejszym 

zapanosało silne przygnębienie wskutek 
pesymistycznych wiadomości z Ameryki w 
sprawie dlugów wojennych, Funt spadl 
przed poludniem do majniższego w tym re- 
ku poziomu 3,27 dol. za il! funt. Po połu- 

dniu, wskutek interwencji Banku Angiel- 
skiego, nastąpiła poprawa. Przy zamknię- 
ciu funt notowany był w wysokości 3,305. 
Również angielskie obligacje państwowe, 
zwłaszcza nowa 300-miljonowa pożyczka 
konwersyjna, doznały depresji Cena złota 
wzrosła o 8,5 pensa do 123 szylingów 7 pen 
sów za uncję. 

W: City zauważyć można pewne znie- 
cierpliwienie i rozgoryczenie z powodu Ssta- 
mowiska Ameryki. Koła rządo» e, po oglo- 
szeniu noty angielskiej, wpływały jak naj- 
usilniej ma prasę, aby nie wyrażały nieprzy 
jazmych pogiądów pod adresem Ameryki i 
mie prowokowała ostrych wystąpień opinji 
amerykańskiej. Obecnie jednak, pod wra- 
żeniem ujemnego kształtorania się tej о- 
pinji, dają się w City siyszeć głosy pew- 
nych gróźb pod adresem Ameryki, że o ile 
mie zgodzi się na «©droczenie należności, 
płatnych '» dniu 15 grudnia, to wogóle nie 
nie otrzyma. 

Rekord Amy JGhńSGńi 
Sukces angielskiej iotniczki 
LE CAP. PAT. — Słynna lotniczka A- 

my Jchson-Mollison przybyła tu o godzi- 
mie 18,30 według czasu Greenwich. bijąc 
rekord swego męża o 11 godzin. 

W czasie lotu Amy Johson dała dowo- 
dy niesłychanej odwagi i sprasności tech- 
nicznej. Zdamiem kół kompetentnych, obec- 
my lot Amy Johnson, podobnie jak jej lot 
do Australji w maju 1930 roku, stanowi 

ważny etap w historji lotnictwa. 
Jak wiadomo, Amy Johson odbywała 

swój lot na aparacie angielskiej konstruk- 
cji marki Pussmoth. Lotniczka wyruszyła 
z Lymphe o świcie 1:4 bm. i pobiła rekord 
Mollisona, przelatując dziennie średnio 
1400 mil. 

  

    

     

      
Brzzylil 

olicy republiki brazyliskiej, przed kil- 
nami, wielka procesja religijna ku czci Naj 

zej Marji Panny, prokiamowanej za zg2- 
Ojca Świętego patronką Brazylii. 
Na zdjęciu naszem widzimy procesję 7 0- 

brazem Matki Boskiej kroczącą przez ulice 

  

WARSZAWA — Tow, Kajagaru; Kal, „Rack“, 

TELEGRAMY 
POGRZEB Ś. P. JÓZEFA MOKRZYN - 

SKIEGO 

  

WARSZAWA. PAT. — Przed polu:- 
niem w kościele św. Krzyża odbyła się u- 
roczysta msza żałobna za spokój duszy Śp. 
inż. Józefa Mokrzyńskiego, wiceprezesa P. 
K. O. — Na nabożeństwie obecna była ro- 
dzina zmarłego, minister skarbu Zawadzki, 
podsekretarze stanu Starzyński i Koc, pre- 
zes PKO. Gruber, p. o. prezesa Bamku Rei- 

   

nego Stamirowski, wyżsi urzędnicy Mi 
sterstwa Skarbu, liczne grono pracowa:- 
ków PKO., przedstawiciele świata gospo- 
darczego, przyjaciele i koledzy zmarłego. 

Po przybyciu konduktu żałobnego na 
ementarz Powązkowski nad otwartą mogi- 
lą wygłosił przemówienie p. minister Ska” 
bu Zawadzki, prezes PKO. dr. Gruber, oraz 
'v imieniu Zrzeszenia Pracowników: PKO. 
p. Kotecki. W przemówieniach podkreślano 
wielkie zasługi zmarłego ma polu pracy 
społecznej i gospodarczej. Na grobie śp. 
inż, Mokrzyńskiego złożono liczne wieńce. 

HR. SZEMBEK W BRUKSELI 

BRUKSELA PAT. — Osoba wicemini- 
stra spraw zagranicznych Szembeka, któ- 
ry w latach 1924—1927 był posłem Rzeczy 
pospolitej w, Brukseli, wywołała żywe za- 
interesowamie prasy belgijskiej. — Niemal 
wszystkie pisma tutejsze zamieściły foto- 
grafje p. min. Szembeka, opatrując je sło- 
wami, pełnemi uznania i serdeczności. 

BUDŻET WOJSKOWY FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Mimister wojny roz- 
dał wczoraj deputowanym projekt budżetu 
swego ministerstwa na 1933 r. Poczynając 
od roku 1928, całokształt budżetu obrony. 
marodowej wzrósł z 9.729 miljonów do su- 
my 13.877 miljonów w rolku 1932. Po raz 
pierwszy 'w. budżecie ma rok bieżący zazna- 
cza Się nietylko wstrzymanie wzrostu, lecz 
znaczna jego redukcja. Stan liczebny sze- 
regowców i podoficerów, przewidziany w 

budżecie na rok 1933, zmmiejszony został 
w porównaniu z ubiegłym rokiem o 43 ty- 
siące, oficerów zaś — o 527 osób, 

G: A-N-D-H. I 

BOMBAY. PAT. — Komitet hinduskich 
izb handlowych zwrócił się do wicekróla z 
depeszą, 'w której domaga się wypuszczenia 
na wolmość Gandhiego, ze względu na wie!- 
ką rolę, jaką może on odegrać przy lago- 
dzeniu tarć między muzułmanami a hin- 

dusami. 
Wiceekról cdpowiedział depeszą następu 

jącą: „Nie może być mowy o współpracy 
władz z jakąkolwiek osobą, zamieszaną w 
akcję nieposłuszeństwa cywilnego. Pan 
Gandhi może w każdej chwili odzyskać swo 
bodę i rozpocząć pracę w ważnej dziedzi- 
nie, o której wspomina komitet, jeżeli tyl- 
ko chce definitywnie odstąpić od akcji nie- 
posłuszeństwa cymwilmego“. 

ZWYCIĘSTWO SZTEKKERA 

WIEDEŃ. PAT. — W wiedeńskim cyr- 
ku centralnym odbyło się rewanżowe spot- 

kanie między Sztekkerem i Grabowskim z 

Morawskiej Ostrawy. Zwyciężył Sztekker 
w 41-szej minucie. Zwycięstwo wywolało 
burzliwą demonstrację na galerjach. Część 
ludności demonstrowała za, a część prze- 
ciwiko Polakowi. 

XIII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
LOTNICZA 

PARYŻ. PAT. — W sobotę nastąpilo 
otwarcie XIII międzynarodowej wystawy 
lotniczej, w obecności prezydenta republ:- 
ki, osobistości ze świata oficjalnego, dyplo- 
matycznego i artystycznego Paryża. Na u- 

roczystości obecny był również ambasador 
Rzeczypospolitej Chłapowski. 

POLSKI WĘGIEL DO ARGENTYNY 

BUENOS AIRES. PAT. — Do poriu 
w: Buenos Aires zastinął okręt norweski 
Tercero z ładunkiem polskiego węgla w i- 
lości 77 tysięcy tonn. Jest to trzeci ładu- 
nek z rzędu węgla polskiego, dostawioneso 
do Argentyny przez polskie kopalnie na 
Śląsku dla argentyńskiego przedsiębiors:- 
wa handlowego. Węgiel polski nadszedł w 
dobrym stanie, wykazując bardzo mała *- 
lość mialu. 

SPRAWA CREDIT - ANSTAL1U 
WIEDEŃ. PAT. — Według doniesień 

prasy wiedeńskiej z Lomdynu, rokowania 
delegacji austrjackiej z wierzycielami Za- 
kladu Kredytowego napotykają na pewue 
trudności. Е 

Korespondentowi „Neue Freie Presse“ 
ošwiadezyl przedstawiciel wierzycieli „Nie 
jestem optymistą co do wyniku rokowań. 
Nie należy jednak brać trudności, które się 
wyłoniły, zbyt pesymistycznie. Ostatecznie 
nikt nie chce rozstać się ze swoimi pienie- 
dzmi i broni się przed bolesną operacją”. 
Dalszy ciąg rokowań odbyć się ma dziś 
przed południem. 

Kta wygrał? 
DRUGI DZIEŃ CIĄGNIENIA I-SZEJ KL. 
26 POLSKIEJ LOTERJI PAŃSTWOWEJ. 

WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj w dru- 
gim dniu ciągnienia I klasy 26 Polskiej 

Państwowej Loterji Klasowej większe wy- 
grane padły na mumery: 50 tysięcy zł. — 
62.820, 5 tysięcy złotych — 60.079, po 2.ty- 
siące zł. — 71.974 i 18.992, po tysiąc zło- 

tych — 67.575, 68.566 i 125.972. 

 



      

SILVA RERUM 
Warszawa wciąż przeżywa wrażenia 

i wzruszenia, związane z otwarciem po- 
mnika Poległym Lotnikom, projektu Ed- 
warda Wittiga. 

Twórca pomnika doczekał 
nej monograiji, opracowanej przez Wł. 
Kozickiego, obecnie zaś przemawia za 
pośrednictwem dzieł, zgromadzonych na 
wystawie. 

W związku z tą wystawą Polska 
Zbrojna (317) mówi m. in. 

„MW rozwoju nowoczesnej rzeźby eturopej- 
skiej — Polska zajmuje poczesne rniejsce. Stra- 
ciwszy łączność ze swą, prastarą, gotycką tra- 
dycją Stwosza i jego szkoły — po długim 
okresie bezczynności i kompletnego wyjało- 
wienia — rzeźba polska w XIX wieku daje już 
znać o sobie niejednem dziełem o nieprzemi- 
jającem znaczeniu. Lecz dopiero wiek XX-ty, 
a zwłaszcza nasze dziesięciolecie, stanowi praw 
dziwy przełom w historji naszej rzeźby — sta- 
wiając nas, poza Francją, na jedno z czoło- 
wych miejsc w twórczości rzeźbiarskiej naro- 
dów europejskich. W Niemczech poza oryginał 
ną plastyką Rudolia Beilinga i Ernesta da 
Fiori, zaś z jugosławji, Iwana Mestrovića -— 
których dzieło rzeźbiarskie, jakkolwiek z du- 
cha współczesności wyrosłe — nie nawiązuje 
do tradycji wieikiej linji rozwojowej konstruk- 
cynej płastyki — w Polsce znakomici mistrze 
diuta, jak zbliżony do tradycji gotyckiej Duni- 
kowski, oraz przedstawiciel dekoracyjnej rzeź- 
by tormistycznej  Szczepkowski — wiodą za 
sobą liczny zastęp artystów z młodszego po- 
kolenia, wśród którego nie brak pierwszorzęd- 
nych talentów rzeźbiarskich o dużej przyszto- 
ści. 

  

się pięk- 

Stanowisko Wittiga jest w tym nader ii- 
cznym zastępie utalentowanych imaįstrow -— 
doprawdy osobliwe. Obok przodującego w rzeź 
bie światowej koryieja — Arystydesa Mailioja 
i jego rodaka Despiau — Wittig w monumei- 
talnej rzeźbie konstruktywnej nie ma już dzi- 
siaj godnego sobie rywala. 

ABC (334) jest bardziej wstrzemię- 
źliwe w pochwałach pod adresem wicl- 
kiego artysty: 

Rzeźby Wittiga cechuje statyka, nie dy- 
namika. Ludzie Dunikowskiego żyją i cierpią, 
ludzie Wittiga spoczywają zamyśleni. Wyraz, 
jaki mogą osiągnąć, jest wyrazem  sylwety. 
Znalazi on swe najpiękniejsze rozwiązanie w 
jednej z ostatnich prac rzeźbiarskich, niedaw- 
no odsłoniętym pomniku lotnika Dobra, od- 
powiedniej wysokości podstawa, dobre zwią- 
zanie postaci lotnika z kształtem Śmigła, na 
którem się opiera, czyni syłwetę wyrazistą w 
całości, a uniesienie jej wysoko w górę potę- 
guje wrażenie. 

Przechodząc do prac zgrupowanych na 
wystawie, trzeba « zaznaczyć, iż wiele z mich 
nie przedstawia artysty z najlepszej strony. 
Sporo tu dzieł słabych. Do słabszych musimy 
zaliczyć „Portret matki' (1904 rok) nie ze 
względu na impresjonistyczny charakter. W 
tym samym rodzaju jest utrzymana rzeźba, A 
la Rodin, również z tego samego roku p. t. 
„Lęk*, o wykwintnej płynności kształtu. Nato- 
miast „Portret matki" to luźno umieszczona gło 
wa, nie pogłębiona w opracowaniu, na wy- 
strzępicnej desce marmuru. Nietęgie są także 
studja aktów, z epoki nieco późniejszej, zbyt 
szkolne, notujące niewolniczo przypadkowo- 
ści natury, a dalekie od poprawności akademi- 
ckiej („Wyzwanie*, „Kobieta*). ,„Wałka* i 
studjum do niej ,,Umierający rycerz*, nikogo 
swą „walecznością* nie złudzą: są to iigury 
upozowane w deklamacyjnym patosie i zacie- 
kłości, walki tu wcale niema. Słaby oardzo jest 
biust marszałka Piłsudskiego. 

Kurjer Poranny (321) dał przykład 
pomysłowej reklamy pewnej firmy prze- 
rabiającej stare kapelusze: 

CZY BOY ŻELEŃSKI ZWYCIĘŻY 

wskutek czego nie będzie nadmiernego przy- 
rostu ludności, czy też pójdzie dawnym try- 
bem, zawsze jednak społeczeństwo odczuwać 
będzie braki i luki w zarobkach. Trzeba bę- 
dzie noszone, zatłuszczone kapelusze męskie 
oddać do.. 

Reklama jest dźwignią handlu: — 
niezawodnie, ale czy właśnie taki sposób 
reklamy należy krzewić w poważnyca 
dziennikach — to jest wielkie pytanie. 

Lector 

—> LOT | 
poprzez czyste | |    4 przestworze wolne 

od kurzu, dymu 

i sadzy, dając moc 

cudnych wrażeń, 

YSŁICIAŁO KRZEPI UM 
WZ 

Zmniejszanie się przyrostu 
ludności w Niemczech 

KRÓLEWIEC PAT. — Problem usta- 
wicznego zmniejszania się przyrostu ludno- 
ści w Niemczech jest coraz częściej poru- 
szany na łamach prasy niemieckiej. Obec- 
mie jeden z wielkich dzienników wschodnio 
pruskich  „Koenigsberger  Hartungsche 
Ztg.* przymosi w tej sprawie dłuższy arty 
kul. Przyrost ludności w Niemczech zmniej 
sza się gwałtownie. 

Przed 20 laty nadwyżka urodzin mad 
zgonami 'wymosiła rocznie około 800—900 
tysięcy, w woku 1931 wynosiła zaledwie 300 
tysięcy. Obeenie Niemcy są marodem, po- 

siadającym najraniejszy przyrost ludności 
w Europie. Kwestja przyrostu zaludnienia 
'w Niemczech przedstawia się jeszcze nie- 
korzystniej, skoro uwzgędni się skład lud- 

mości według '»ieku. O ile przyrost zalud- 
nienia będzie się u mywał na dotychcza 

soewym poziomie, nastąpi zjawisko wylud- 
roku 1950 ludmiość 

Viemiec wynosić będzie około 67 miljo- 

nów, a w roku 2000 — 47 miljonów. 

    

  

    

      

Sześćset 

Jest to jeden z najciekawkzych, jakie 
można by zrobić przeglądów: na tronach 
królewskich czasem długie dziesiątki lat 
nie przynosiły zmiany. Przez waszyngtoń- 
ski „Biały Dom' prezydentów Stanów Zje- 
dnoezonych przewinęło się w ciągu lat 150 
mniej więcej tylu, ilu mogła by naliczyć 
niejedna momarchja w ciągu lat: tysiąca. 

Ciekawą jest też owa galerja 32-6ch. 
Przedewszystkiem różni pochodzeniem. 

Oczysiście amerykanie, ale potomkowie u- 

chodźeów z różnych stron Kuropy. Taki 
Hoover, z pochodzenia Sszwab. Van. Burren 
i Roosevelt z Holamdji, Jefferson z W: 
Monroe i Hayes ze Szkocji, Jackson, Wi!- 

son, Polk, Buchanan, Arthur, Me Kinley; 
mieszanego szkocko - irlandzkiego pocho- 

dzenia. Reszta, to jest osiemnastu, z samej 
Ainglji. Twórcę Stanów i pogromcę wojsk 

angielskich nie wyłączając... 
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aszyngtońskich dynastów 
Ale dużo wyraźniej konglomerat ludno- 

ściowy potężnego mocarstwa występował 

w religjach prezydentów. Mnóstwo sekt, 

odłamów i wóżnic, jakie istnieją wśród a- 
merykanów, przebijalo się to majlepiej. Na 
Hoovera głosowali wszyscy kwakrzy, gdyż 
miał to być pienwszy prezydent tego nieg- 
dyś ogromnie rozpowszechnionego w: Sta- 
mach 'wyznania. Dwóch Adamsów, Fillmo- 
re i Taft byli członkami kościoła „unitar- 
mego'', Johson: i Grant onaz Me Kinley byli 
mietodystami, Harding baptystą, Coolidge 
kongrecjonalistą, Van Bumren i Roosevelt 
W iej reformacji. Sze 

em na. czele na- 
leżało do presbiterjanów, a ośmiu z Wa- 
szymgtonem i Monroe'm do episkopalnego 

      

Szereg mniej znanych nawet w Ame- 

ryce sekt reprezentowali w „Białym Do- 

  

dzieście kilo aktów 
Fantastyczna sprawa oskarżonego z dwustu czterdziestu paragrafów 

1 rykła sprawa Adama Rawicz-O!- 

dakosiskiego, stanowi największy pod 

względem rozmiarów proces sądowy, jaki 
dotychczas był znany w: Polsce. Dość po- 
wiedzieć, że akta sprawy, zapakowane w 

skrzynie, ważyły 640 kilogramów. 
Dzieje tej sprawy są wręcz nieprawdo- 

podobne i przerastają swoją dantastycz- 
nością majbardziej rewelacy. film. 

Przed czterema laty Adam Rawicz-Oł- 
dakowski, właściciel rozległych dóbr ry- 
cerskich na Pomorzu, wydzierżaw:ł jeden 
ze swoich folwanków niejaxiemu Remańo- 

wi Zajdłowi. Stosunki między dziedzicem 

i dzierżawcą były początkowo najidealniej- 
sze, kiedy jednak madszedł termin piaino- 
ści tenuty dzierżawnej, nastąpiia zmiana. 
Od tej chwili rozpoczynają sie dzieje nie- 
zwytkiej afery. 

Mianowicie, Ołdakowski zażądał zapła-- 

cenia wystawionych przez Zajdla w li 

Zajdel odmówił, twierdząc, że są one sfal- 
szowane, gdyż całą kwotę tenuty dzierżaw- 

nej wpłacił w swoim czasie gotówką. 
Od tego czasu między Ołdalkowskim i 

Zajdlem rozpoczęły się spory cywilne, któ- 
re wkrótce pnzecbraziły się w sprawy 

karne. 
W rezultacie między Ołdakowskim i Żej 

dlem wynikło przeszło dwieście procesów 
kannych i. cywilnych. 

W. wir sporów wciągnięto całą ludność 
zamieszkałą ma terenie majątków Ołdakow- 

skiego. Wieś i dwór podzieliły się na wal- 

czące obozy— ołdakowców i zajdlowców. 
W procesach brało udział setki świad- 

ków, iktórzy skiadali pod przysięgą wrętz 

sprzeczne zeznania. Całokształt sprawy 
gmatwał się coraz bardziej. Obie strony, 
pragnąc nawzajem pogrążyć, zaczęły 
się oskarżać wzajemmie o majcięższe prze- 
stępstwa. Zarzucano sobie zbrodmie gwal- 

tu, kradzieży, podpalań, zabójstwa itd. 

SEE ŚRO RZ 

DROBIAZGI 
Komuniści francuscy wnieśli demonstra 

cyjny projekt ustawy, którego artykuł dru 
gi głosi: 

„Zostają skreślone: budżet ministerst- 
wa spraw wojskowych, marynarki wojen- 

nej, lotnictwa wojskowego, obrony terytor- 
jów zamorskich, dalej fundusze na wycho- 
wamie narodowe, rolnictwo i policję”. 

Tamci też lubią frapować. 

    

   

  

* * * 

Premjer Henriot zwiedza w towarzyst- 

wie republikanów: hiszpańskich dawny za- 
mek królewski Escorial. Oprowadzają go 
mnisi aukustjańscy, sprawujący pieczę nad 
rezydencją Filipa II. Premjerowi pokazu- 
ją onii podziemia kościoła, gdzie spoczywa- 
ją zwłoki królów. Jedno jest tu już tylko 
"wolne miejsce; niegdyś socjaliści hiszpań- 
scy mówili, że ze zstąpieniem do grobu kró.. 
ła Alfonsa skończy się i monarchja. 

Herriot pyta się: 
„Więc macie tu miejsce wolne — qu'en 

ferez vous?“ 

„ „Ach, — odpowiada stary mnich, — 
jestto tyłiko chwilowy kłopot. Obok jesteś- 
my nawet gotowi domurowąć drugą kryp- 
tę. Trzeba było czterech wieków, aby tę za- 
pełuić, marązie nie spieszymy się jeszcze 
п NOWĄ... 

  

Laureat Hobla i jego Saga 
Literacką nagrodę Nobla  otrzyniał 

w roku bieżącym John Galsworthy, po 
Kiplingu i Bernardzie Shaw trzeci Anglik 
odznaczony w literaturze. Podobno ma 
się jej zrzec, czy też przeznaczyć na ja- 
kieś cele: nie pragnie 800.000 franków, 
jak nie zapragnął tytułu sir'a, ofiarowa- 
nego mu przez króla Jerzego. 

  

Kontrkandydatami Galsworthy'ego by- 
li Mereżkowskij i Gorkij. Przegrali. I 
tym sposobem żaden pisarz rosyjski nie 
otrzymał dotychczas zaszczytnej nagro- 
dy. Wśród Rosjan na emigracji panuje z 
tego powodu rozgoryczenie. Przypoini- 
nają Grazia Deledda, malowartošcio- 
wą literatkę włoską, odznaczoną przez 

Szwedzką Akademię i rzypominaj 
wielkiego Lwa Tołstoja, który był a= 
dydatem już w roku 1901. Ale wówczas 
Akraemja uwieńczyła dekadenckiego po etę  irancuskiego Sully Prudhome'a 
Tołstoj zaś nigdy nie otrzymał nagrody. 
Względy polityczne — Szwedzi nie chcie 

li dotknąć rządu carskiego, u którego 
Tołstoj miał „złą opinję* — czy też brak 
idealizmu w twórczości myśliciela z Jas- 
nej Polany (jak utrzymywano oficjalnie) 
— odegrały tu rolę, niewiadomo. Dość, 
że największy pisarz europejski wieku 
XIX nie został laureatem. 

Z tego przykładu, z zestawienia De- 
leddy, czy też Sinclaira Lewisa z Tołsio- 
jem, widać, iż Akademja Szwedzka nie 
zawsze bywa sprawiedliwą. Tym razem 
wszakże wybór jej był słuszny i chwa- 
lebny: John Galsworthy —zaraz po To- 
maszu Mannie — jest niewątpliwie naj- 
wybitniejszym pisarzem współczesnej 
Europy. 

* * * 

John Galsworthy urodził się w roku 
1867. Pochodzi z bogatej rodziny praw- 
ników londyńskich, i sam rozpoczął za- 
wód życiowy od adwokatury. Literatein 
podobno został przez przypadek: mało 
klijentów przychodziło do jego kancela- 
rji, więc z nudów pisywał dla siebie no- 
welki i szkice. Trafiły one do rąk obru- 
tnej żóny nudzącego się adwokata, i 

Roszczenia cy'milne obu stron sięyały 
zawrotnych sum, przekraczając miljen zł. 

Ołdakowski chciał usunąć Zajdła z 

dzierżawy, Zajdel zaś zamierzał pozbawić 
Ołdakowskiego własności. 

Spory nabrały tak olbrzymich rozmia- 
rów, że sądy były zmuszone założyć spe- 

cjalne skorowidze akt sprawy. 

W pienwszem stadjum śledztwa zwy- 

ciężył Zajdel, dopromadzając do areszto- 
wania Ołdakowskiego j jego żony, przeciw- 
ko którym solidarnie występował. 

Obojga małżonków Ołdakowskich osa- 
dzono w więzieniu prewencyjnem, gdzie 
przebyli 11 miesięcy. 

Akt, oskarżenia przeciwko Ołdakowskie 
mu zaisierą zarzuty w sprawie 169 prze- 

stępstw i wymienia ni mniej, ni więcej tyl- 

ko 240 różnych paragrafów, 
Sprawa odbyła się przy udziale 530 

świadków w Sądzie Okręgowym w Tom- 
niu na sesji wyjazdowej im Brodnicy nad 
Dnwęcą. Przewód sądowy trwał dwa i pół 

miesiąca. Obrońey, adw. Paschalski i Świę- 
cicki z Warszawy mówili dwa dni. Proku- 

rator Giziński replikowal 1 Zgodzin. Do- 

  

magał się on kary 15 lat więzienia, obro- t 
ma żądała uniewinnienia. 

  

    

Osi ła dia be 

    

ed 

  

Z inicjatywy małżonki Pana Marszaika 
Józefa Piłsudskiego powstał komitet pomacy 

„dla bezrobotnych i bezdomnych, który wy- 
łonił specjalną sekcję, pozostającą pod kierc- 
wnictwem p. Wiktorowej Leśniewskiej, a któ- 
ry wytknął sobie za zadanie zaopatrzenie czę- 
ści bezdomnych w działki ogródkowe, aby 
tym najbiedniejszym pośpieszyć z doraźną po- 
mocą. Wspomniana sekcja t. zw. sekcja ogród 
ków osiedla dla bezdomnych i bezrobotnycii, 
użyskała na terenach państwowych koło fortu 

  

Wyrok sądu wzbudził wielką sensację. 

Mianowicie sąd uniewinnił Ołdakowskiego 
z 154 przestępstw, skazując go na dwa la- 

ta. węzienia za fałszywe zeznania i oszust- 
wo czekowe. 

Prokurator jak i obrona odwołali się 
od wyroku. Sąd Apelacyjny odrzucił skar- 
gę prokuratora, uwzględniając częściowo 

skargę obrony i skazał Rawicz-Oldakow- 
skiego na 8 miesięcy więzienia, uznając 
karę za odcierpianą, wobec zaliczenia 11- 
miesięcznego aresztu śledczego. 

"Tymczasem zaszły mowe sensacyjne о- 
koliczności. Mianowicie, Zajdel, wychodząc 
z sądu strzelił trzykrotnie do Ołdakowskiej 
która po dwu dniach zmarła w szpitalu. 

Sąd uniewinnił Zajdla, uznając, iż strze 

lał w stanie zamroczenia. 

Niezwykła ta sprawa znalazła się o- 
becnie w Sądzie Najwyższym w Warszawie 
który, mie badając meritum sprawy, uchy- 
ił wyrok Sądu Apelacyjnego, uznając. że 
sąd poprzedniej instancji dopuścił się о- 

brazy całego szeregu przepisów  formal- 

  

   
  

  

Onegdaj rano zaladowano do pociągu 

rowego skrzynie z aktami sprawy, 
które odjechały z powrotem do Torumia. 

  

    

Da PASZ DOOBIKY A DZIEDERI MO SK TRZDOAA 

bezrobotnych      
Bema 54 hektary ziemi, na terenach wojsko- 
wych przy szosie powązkowskiej około 200 
hektarów, na terenach pól bielanskich około 
35 ha, oraz przy mauzoleum włoskiem okoio 
32 ha, ziemi. Obszary te podzielone będą na 
małe działki i oddane bezdomnym i  bezro 
botnym. Narazie sekcja przystąpiła do upra: 
wy ! zaorania wspomnianych terenów przy 
pomocy traktorów. Na zdjęciu naszem  widzi- 
my jeden z tych traktorów przy pracy, obok 
którego stoją członkinie sekcji. 

  

Uprzedzamy naszych Sz. Sz. 

legającym w opłacie.   
ona to zdołała rozbudzić w nim talent i 
ambicje literackie. Nowele Galsworthy'e- 
go zaczęły, dzięki zabiegom jego żo- 
ny, ukazywać się w poczytnych magazy- 
nach, i adwokat stał się pisarzem. Rzecz 
prosta, stał się nim nie odrazu. Jego 
pierwszy tom nowel (From the Fou: 
Winds, 1897) nie zapowiadał jeszcze 
przyszłych triumfów na polu powiešci>- 
pisarstwa, i w początkach swej dziaiai- 

ności literackiej Galsworthy wahał się 
pomiędzy dramatem a powieścią. Jeż? 
utwory dramatyczne zdobywały mu ra- 
czej uznanie krytyki i publiczności, Ale 
już powieść p.t. „The Man oi Property'' 
(Posiadacz), wydana w roku 1906, po- 
wieść, która jest zaczątkiem „Sagi rodu 
Forsytów*, skierowała go na właściwą 

drogę epika dziejów współczesnej bus“ 
żuazji angielskiej. Jej rezultatem — po- 
pularność pisarza w swojej ojczyźnie i 
stopniowo zdobywana sława wszechświa 
towa. 

* * * 

„Saga rodu Forsytow“ bywa zesta- 
wiana z „Komedją ludzką“ Balzaka z 
„Pogonią za czasem straconym  Prau- 
sta i „Buddenbrookami* Tomasza Man- 
na. Zestawienie to czyni się zapewne ze 
względu na cele społeczno-obyczajowe, 
jakie wytknął sobie Galsworthy. Podoo- 
nie jak Balzac, Proust i Mann, pisarz 
angielski daje w swej epopei historję 
przemian w życiu mieszczańskiej rodzi- 
ny angielskiej od roku 1886 do czasów 
obecnych. A na tem tle rozwija zagad: 
nienie własności osobistej i prawa do 

    

   

Od Administracji | 
Prenumeratorów, że z dniem 

1 grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma osobom za- 

  

miłości, Miłość Soamesa Forsyta do zło- 
towłosej żony Ireny stanowi właściwą 
fabułę „Sagi* i jest jednocześnie, jak 
chce Galsworthy, symbolem. [Irena bo- 
wiem —- to ucieleśnione piękno, którc 

wywiera niepokojący wpływ na świat 
„posiadaczy. Ono to sieje zamęt wśród 
mieszczańskiego, filisterskiego społeczeń 
stwa, które w danym wypadku reprezen- 
tuje Soames Forsyt. Człowiek ten prze- 
chodzi przez wszystkie okrucieństwa, ja- 
kie zadać mogą duszy męskiej walczą - 
ce w niej: duma, miłość, nienawiść, zaz- 
drość, bunt i upokorzenie. Słusznie też 
orzekła krytyka, że Galsworthy jest mi- 
strzem w analizie duszy mężczyzny. 

Dramat Soamesa i dramat  lrcny, 
która niemniej od męża jest nieszczęśli- 

wą, dokonywa się na szerokiem i boga- 

tem tle: pierwsze dwa tomy „Sagi* si?- 
gają w epokę wiktorjańską, w. trzeciej 
części zaś mamy już nową powojenną 
Anglję. Dzieje rodu Forsytów rozgrywa- 
ją się więc na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat, w ciągu których poznajemy — КИКа 
pokoleń tego rodu. Ogromna galerja po- 
staci.i wielość opisywanych wydarzeń 
staje się niewątpliwie czasami nużącą. 
Pisarz musi powtarzać pewne wypadki 
i zjawiska rodzinne, które z konieczno- 
ści przedstawiają się podobnie w  róż- 
nych pokoleniach. To powtarzanie jest 
u Galsworthyego celowe: chodzi mu o 
to, aby pokazać, jak odmiennie zachowu 
ja się w obliczu tych samych wydarzeń 
różne pokolenia Forsytów, innemi słowy 

odmalować skomplikowany proces 

mu” Garfield, należący do zagadkowej gmi 
ny religijnej „Młodych Chrześcijan". Wre- 
szcie idzie lista prezydentów, których za- 
zwyczaj zalicza się do indyferentów: Ha- 
yes uczęszczał na mabożeństwa metodys- 
tów ale do mich nie należał, podobnie jak 
Lincoln, który był tylko rzadkim gościem 
па nabożeństwach presbiterjanów. Jeffer- 
son był wręcz niewierzącym. O prezyden- 
cie Jacksonie gdy umamł, nawiróciwszy się 
na ložu śmierci miał powiedzieć jeden z 
jego wrogów, że wszystkich na świecie o- 
szukał, nawet -djabła, któremu zdawna za- 
przedał był duszę, i w ostatniej chwili 
gkrewił... 

Na 30 prezydentów aż 21 było: prawni- 
kami, przeważnie adwokatami. Waszyng- 
ton był rolnikiem i żołnierzem. Taylor pian 
tatorem bawełny. Hoover inżynierem gór- 
miczym, Harding magnatem pnasowym. 
Większość była żonatych. Tu także ame- 
rykanie przeprowadzają dystynkeje i tak: 

pięciu prezydentów żonatych było z wdo- 
wami, Cleveland i Wilson ożenili się po 
maz drugi już jako prezydenci. 

Naostatek kroniki „Białego Domu" 
wspominają o prezydencie, którego nazwi- 
sko nie figuruje w: dzisiejszych  oficjal- 
nych spisach. Jestto prezydent Dawid At- 

ison. Urzędował on tylko dwa dni. Okres 
ia jaki był wybrany poprzedni prezydent 

był już upłymął, a wybory ma nowego pre- 
zydenta jeszcze się były nie odbyły. Wobec 
tego, a zgodnie z surowymi wymogami 
komstytueji, postąpiono tak, jakby poprze- 
dni prezydent był umarł przed upływem ka 
dencji: wiceprezydent państwa objął wła- 
dzę. Był to właśnie Atchison. Od tego je- 

dnak czasu wybory na nowego prezydenta 
odlbywają się na długo przed ustąpiemiem 

jego poprzednika. 

    

Prest. 

ISTAT STI DTS IAEA 

Z niedawnej przeszłości 
Gdym przeczytał niedawno 

dziennej o przychwyceniu szeregu przemytni- 
ków i sprzedawców zagranicznego tytoniu i 
papierosów, przypomniała mi się z nie tak 
dawnej jeszcze przeszłości scenka, która jak 
dziś pamiętam, wywarła na mnie silne wraże- 
nie. 

Było to w maleńkiej, niemieckiej miejsco- 
wości granicznej, na dawnej granicy rosyjsko- 
niemieckiej. Nawiasem mówiąc, dziś miejsco- 
wość ta należy już do Polski. 

Dzień w dzień schodziło się w niemieckiej 
oberży kilkudziesięciu przemytników, którym 
szynkarz przygotowywał określonej długości 
i grubości paczki jedwabiu, tytoniu, cygar i 
t.p. O zmierzchu rozpełzali się po lesie prze- 
mytnicy i szli przez zieloną granicę: 

Pewnego razu kilka celnych kul ugodziło 
w trzech przemytników. jeden z nich pozostał 
na stronie niemieckiej. Sam go obandażowa- 
łem i z rozmowy 2 nim dowiedziałem się 
szczegółowo o procederze przemytnictwa. 

Rozumie się, że po przeciwnej stronie gra- 
nicy przemytnik ma stałych odbiorców, han- 
dłarzy, ci zaś mają już szerszą klientelę, wcr- 
bującą się przeważnie z pośród inteligencji. 

Wtedy szło o Rosję, o zaborców, na kto- 
rych szkodę działaliśmy świadomie. Czy wszy 
scy zrezygnowali z działania na szkodę wia- 
snego już teraz państwa? Nie! Niestety, kroni- 
ka kryminalna obfituje w liczne wypadki za- 
trzymywania przemytników, w _ szczególności 
przemytników tytoniu i papierosów. 

I ci przemytnicy ryzykują wolnością i žy- 
ciem, którem nieraz przypłacają za dostarcze- 
nie z minimalnym zarobkiem szanującemu się 
skądinąd obywatelowi zagranicznego tytoniu. 

Czy obywatel taki zdaje sobie sprawę z 
tego, że popełnia przestępstwo nie mniejsze, 
niż przemytnik? Niewątpliwie tak. Nie zdaje 
sobie może tylko sprawy z tego, że uszczu- 
plając w ten sposób dochody skarbu państwa, 
musi je w rezultacie sam uzupełnić w innej 
postaci. Popeinia podwójne przestępstwo, bo- 
wiem działa nietylko na własną szkodę, bo 
na szkodę tych, którzy nie kupują przemyta- 
nych papierosów. 

A ileż to razy byliśmy Świadkami, gdy 
taki dobrze ubrany pan częstował nas papie- 
rosem czy cygarem, chełpliwie dodając: „Pra- 
wdziwy., zagraniczny ',,, 

Robi się to bez ryzyka; licząc na dyskre- 
cję otoczenia. 

Właśnie dyskrecja ta, jeśli mamy ją na- 
zwać po imieniu, jest współdziałaniem z prze- 
stępcą. Staje mi właśnie w. pamięci ów postrze 
lony, broczący krwią: przemytnik, który ponad 

to pozostawił bez środków do życia kilkore 
drobnych dzieci, dlatego, by dostarczyć sza- 
nwonemu obywatelowi prawdziwego, zagrani- 
cznego papierosa 

Jeśli nie da się techńicznie przeprowadzić 
walki z nabywaniem przemycanych  papiero- 

sów środkami  policyjnemi, to obowiązkiem 

społeczeństwa jest wziąć tę walkę na siebie, 

piętnując każdy wypadek nabywania  potaje- 

  

w prasie со- 

  

   

rodzinnych, о- przeobrażeń duchowych, 
jakim podlega sobistych i społecznych, 

ten ród mieszczańsko-angielski w pew- 
nej epoce. Z tych właśnie wzglęc*w 

„Sagę” należałoby nazwać epopeją, któ- 

rej ostatecznym celem  artystyczno-Spo- 

łecznym byłoby wykazanie, że stosunki 

powojenne poczyniły wiele szczerb i 

groźnych wyłomów w solidnej burżuazji 

angielskiej. Wychowana w poszanowa- 
niu własności, jako podstawy życia zbio 
rowego, unormowana tradycjami i u- 

święconym obyczajem, burżuazja ta sta- 

nęła wobec nowych zagadnień, wobec 

niebezpiecznych konfliktów, których nie 

szczędzą jej pełne niepokojów czasy po- 

wojenne. 

Jak się przedstawia stosunek Ga:s- 
worthyego do swego społeczeństwa? 
Przedewszystkiem uderza czytelnika nie- 
zwykła bystrość spostrzeżeń i boga- 
ctwo zaobserwowanych rzeczy: realizm 

„Sagi” stanowi jej najbardziej  przeko- 

nywującą zaletę. Rzeczywistość ludzka 

ze swoją różnorodnością została tu 1- 

dana w sposób istotnie mistrzowski, 

wierny i objektywny. Nie znaczy to 
jednak, by poza tą przedmiotowością nie 
dało się odszukać poglądów, zapatrywań 
i subjektywizmu autora, oraz ustalić je- 
go stosunku do swoich rodaków. Stosu- 
nek ten jest raczej krytyczny, nie w tym 
zapewne stopniu, co Bernarda Shaw, ale 

w tym właśnie, co stosunek Żeromskie- 
go do naszego społeczeństwa, jak to 
trafnie jeden z polskich krytyków zan- 
ważył. Taki stosunek domaga się popra- 

W WIRZE STOLICY 
CZY KTOŚ KUPIŁ CHMIEL? 

Kiedy można zarobić, tylko trochę przy- 

tomności umysłu i szybkiej decyzji. Każdy roz- 

tropny człowiek był pewien, że Roosevelt wy- 

gra; w Ameryce jest źle, a tam, gdzie jest źle, 

czyż można być zadowolonym z rządu? Na- 

wet dziecko gdy je jedna mamka źle karmi, 

chętnie zastąpiłoby ją drugą. Zwycięstwo 

Roosevelta przewidywali wszyscy! I co? Kto 

to przeświadczenie wykorzystał Kto zarobił? 

Najlepszy chmiel rośnie w Czechach, po- 

tem w Polsce — na Wołyniu. W 1927 — .8 

r. pud dobrego chmielu kosztował 500 zł! 

Wołyniacy rzucili się z pasją do zakładania 

chmielarni, wszędzie wbijano długie słupy, wią 

zano je u szczytu drutami. Założyć chmielarnię 

to droga rzecz: w morgę, półtory trzeba bv': 

włożyć 8 — 10 tysięcy dolarów. Obywatele 

wkładali bez namysłu, chmiel, to przecie złota 

żyła. 

Pewien oiicer żeniąc się'z córką obywa- 

tela wziął 200 pudów chmielu posagu. Był u- 

radowany, pewnie — 100.000 zł! 

Skoro wszystko zaczęło się walić, nie wy- 

trzymały i potężne słupy. Chmiel zsuwał się 

po drabinie kryzysu szybciej i niżej od zbo- 

Ża, buraków, i jajek. Ostatnio za pud chmielu 

płacono 4 zł.! Z 500 na 4! Takiej degrengo- 

lady nie miały do zanotowania kartofle ani 

wieprze. 

A trzeba dodać, że chmielu przechowywać 

nie można — rok i zapasy na nic; a całą 

chmielarnię po 12 latach trzeba zburzyć i za- 

cząć na innem miejscu od początku. 

Wołyń ze swoim chmielem leżał grunto v- 

niej, niż Śląsk ze swoim węglem, Galicja ze 

swoją naftą, Sandomierskie ze swoją pszenica 

i Wileńszczyzna ze swojemi piaskami. Pud 
chmielu — 4 zł. to jakby komuś gęś znosiła 

złote jajka, za które jednak  płaconoby tylko 

po 6 groszy. Zrozpaczony Wołyniak sprzeda- 

wał pud chmielu, by wzamian kupić sobie 20 

deka tytoniu. | 

Roosevelt został obrany prezydentem! 

Pud chmielu skoczył na 95 zł.! 

W' Ameryce niema chmielu, nie chce tam 

rosnąc! Prohibicja weźmie w łeb, piwo wkro- 

czy triumfalnie do Stanów, Wołyń będzie poił 

Amerykę. < 

Żydy, co skupowały chmiel po 4 zł., sta- 

ły się bogaczami. Rolnicy, co w przeddzień 

wyborów posprzedawali swój chmiel, topia 

się z rozpaczy. 

Oh, do koziej nogi! Pewien byłem, 

Roosevelt wygra, czemuż nie zapożyczyłem 

się, nie rozsprzedałem się, nie kupiłem choć stu 

pudów chmielu. 100 pudów po 4 zł., dziś nuał 

bym 9,500 zł:! 

A gdybym tak więcej kupił chmielu, że 

200, 400 pudėw... Ach, dziś byłbym grubym 

tysiącznikiem! 

Na nic trafne przewidywania jeśli się nie 

umie wyciągnąć choć odrobiny słusznych wn'9 

Karol. 

že 

sków 

Pobicie światoweco 

rekordu szybkości 
dla okrętów wojennych 

Dowiadujemy się, że komtrtorpedowiec 

„CASSARD*, zbudowany pnzez Ateliers et 

Chantiers de Bretagne w Nantes, pobil 

światowy rekord szybkości, osiągnąwszy 

szybikość podczas trzygodzinnej próby 42,9 

mil na godzinę. 

Okręt tem o długości 129,3 m., szero- 

kości 11,7 m. i wysokości 7,3 m. posiada 

wyporność 2.630 ton i moc turbin paro- 

wych zgórą 70.000 koni mechanicznych. 

Poprzedni światowy rekord szybkości 

42,8 węzła, należał do  kontrttorpedowca 

„GERFAIUT“, zbudowanego również przez 

stocznię Ateliers et Chantiers de Bretagne. 

Es] 

mnie sprzedawanych a przemycanych  wyro- 
bów tytoniowych. 

Szczególnie dzisiajj gdy społeczeństwo 
gnie się pod ciężarem kryzysu, nie wolno po- 
śród siebie tolerować przestępstwa tego, tra- 
ktując każdego palącego przemycane papiero- 
sy, jak przemytnika i pasera, 

wy i reform w społeczeństwie: Gals- 
worthy skłania się ku socjalizmowi, jest 
zwolennikiem t. zw. foggartyzmu, pole- 
gającego na odciążeniu  wielkici miast 
i skierowaniu mas do pracy na roli. Ale 
krytycyzm tego rodzaju nie wyklucza 
sympatji i miłości. Galsworthy widzi 

j wszystkie ułomności współczesnego An- 
glika, kto wie jednak, czy ich w gruncie 
rzeczy nie kocha i nie ceni, jako czegoś 
specyficznie angielskiego, czegoś, co wy 

różnia Anglika z pośród innych narodów. 

— Gdybym nie był Anglikiem, pra- 
gnąłbym być tylko Anglikiem. Tak za- 
pewne w głębi duszy czuje i myśli ten 

pisarz angielski. To też jego wspaniała 
„angielska* epopeja nie sięga tych szczy 

tów ogólnoludzkiej filozofji, na jakie u- 
miał wznieść się bardziej człowieczy 
Balzac czy szerzej czujący Tomasz, 
Mann w „Czarodziejskiej górze”. Nato- 
miast angielskość Galsworthyego uczy- 

niła zeń najpopularniejszego pisarza śród 
jego rodaków, którzy w stosunku do 

swoich autorów są bezwzględnie wyuta- 

gający i bezkompromisowi. Z drugiej 

zaś strony dzieło Galsworthyego stano- 

wi dła każdego Europejczyka przedmioi 

żywego zainteresowania: zbyt doniosła 

jest rola cywilizacyjna i - polityczna An- 

glji, by jej nie warto poznać od wew- 
nątrz, od intymnego. środka, jak to mo- 

żemy uczynić, czytając „Sagę rodu For- 
sytow“. 

WYSZ. 
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6 autonomii uU 
Wenawiając dalszy ciąg naszych 

wywiadów z grupą wileńską po- 
słów i senatorów Bloku, uzyskaliś- 
my z kolei wywiad u senatora proj. 
Bronisława Rydzewskiego: 

„A Pana prace, jalko senatora Bezpar- 
tyjnego Bloku, Panie Profesorze ? 

Profesor Rydzewski zwolna, szczegó- 

łowo, dokładnie tlumaczy. Prócz własnych 
zajęć naukostych spadł ma mnie szereg 
pac, związanych z pewnego rodzaju czaso- 
wem przejęciem spuścizny profesorskiej 
po śp. prof. Radziszewskim. I jeszcze wy- 
kłady w Instytucie Europy Wschodniej. 
1 orgamizowanie na tutejszym terenie Ligi 
Ochrony Przyrody. I mawiązywanie kon- 
taktu z Dompatem — tym uniwersytetem 

tak bliskim Polsce zeszłego stulecia. 
Prof. Rydzewski mówi dalej o pracy w. 

Komitecie Bezrobocia. Jest prezesem jego 
komisji kwalifikacyjnej. Jestto — wiemy 
dobrze — właściwe ognisko pracy. Komi- 
sja kwalifikacyjna przydziela zapomogi, u- 
stała ich wysokość, musi się starać o od- 
dzielenie prawdziwej nędzy od ludzi trak- 

tujących zawodowio pobieranie zasiłków. 

Bo są i tacy... Wielu jest bezrobotnych w 
Wilnie? Profesor Rydzewski odpowiada: 
4 i pół tysiąca. Ale chce podać dokładnie, 
wiernie, więc sięga do teczki i szuka coś 

w jakichś spisach. Jest ich 4562, bezrobot- 

mych. 
PR ma temat prac w tej dziedzi- 

nie mogłaby, zdaje się, pochłomąć nas о- 

bojza. Ale jest inna sprawa. „„A autonomja 
akademicka i nowa ustawa, Panie Profe- 
sorze?* 3 

I mowu, prof. Rydzentski wyjaśnia: 
„Muszę panu powiedzieć z góry jedno: 

nie znam samego tekstu projektu. To co 
anam, to o czem ibędę mówił, to owe za- 
sady, jakie opublikował już minister Ję- 

drzejewicz. Podniosły one pewne larum, a 

skoncentrowało się ono na trzech pumlk- 
tach: kwestji zatwierdzania i usuwania 
rektora, mianowania profesorów: przez mi- 
nistra, i sprawie młodzieży. 

Gdy chodzi o tę ostatnią, to pismo Pa- 
nów powiedziało już o racjach, jakie na 
ograniczenia tu wpłynęły. Z każdym о- 
kiem potęgujące się. ekscesy, coraz mniej 
samorzutne, «coraz bardziej przybierające 
charakter zorgamizowanej, perjodycznej 
alkcji — to przecież nie mogły być rzeczy, 
trwające wiecznie. Autonomję nie podwa- 
żyło tu ministerstwo — autonomję podwa- 
żyli ci, którzy usystematyzowali niejako 
na swój polityczny rachunek zaburzenia. 

My profesorzy, kuratorzy organizacyj, 
staliśmy czasem bezradni. W mniejszych 
jeszeze organizacjach, gdzie może być mo- 

wa o kontalkeie osobistym młodzieży z pro- 
fesorem — opiekunem, może być i mowa 
o wpływie jego. Tak zawsze wspominać 
będę mój kontakt z Kolem Rolników, gdzie 
w czasie zajść zeszłorocenych mogliśmy się 

porozumieć najzupełniej i gdy ta młodzież 
zachowała się majlojalniej, najbardziej po 

akademicku. Tacy właśnie „broniłi* auto- 
nomji najlepiej i najskuteczniej bo przez 

lat kilka. 
Tak jak znam projekt, tak gwaran- 

tuje on wolność nauki. Najczęściej zastrze- 
żenia wywołuje reforma sposobu momina- 
cji profesorów. Dawniej Rada Wydziału 
przedstawiała kandydata ministrówi, ten 
g0 odrzucał, Rada przedstawiała innego, 

am infinitum. Obecnie ma ona prawo przed 

stawić tylko dwukrotnie. Następnie, jeśli 

minister nie zgodził się na te kandydatu- 

ry, to sam mianuje profesora. Ale mianuje 
go — o tem trzeba pamiętać — tylko z po- 
śród kandydatów, jacy uzyskali większość 
w ankiecie specjalistów, a więc jest skrę- 
powany. Ustawa czyni. tu obligatoryjną in- 

stytucję, która była dotąd fakultatywną: 
zusięgania zdania o kandydacie na waku- 
jącą katedrę u profesorów, - specjalistów 
danej dziedziny. Otóż tą opinją — opinią 
fachowców z calej Polski — będzie minis- 
ter dopiero według nowej ustawy tak ści- 
śle związamy. 

Pan wie, jaki miała ma celu skutek о- 
wa zmiana? — Zdaje się, że poprostu za- 
pobiega ona dość częstemu w praktyce re- 

w sprawie szerzenia się 
płonicy (szkariatyny) 
Wypadki plonicy notowane są na tere- 

mie miasta Wilma w ciągu calego noku. 
Zjawiskiem stałem jest, , że z nastaniem 

ehłodów jesiennych liczba przypadków. 
zwiększa się. Tłomaczy się to wpływami 
atmosferycznemi, niedostatecznemi warun- 
kami sanitarnemi miasta i nadewszystko 

małem uŚmiadomieniem szerokich warstw 
łudmości co do śnodków zabezpieczających 
przed zawleczeniem zarazy. Niestety iwysił 
ki lekarzy szkolnych i sanitannych w kie- 
runku uświadamiamia ludności nie odnoszą 
należytego skutku. Wskażania te są bar- 
dzo proste. W! razie zachorowania dziecka 
należy niezwłocznie wezwać lekarza. Dzie- 
<i, które zachorowały ma płonicę, mie po- 
winny uczęszczać do szkoły iw ciągu 5-ciu 
tygodni. Dzieci zdrowie, które zetkmęły się 
а chorem dzieckiem na płonicę, nie należy 
posyłać do szkoły w ciągu 2-ch tygodni 
od ostatniego zetknięcia się z dzieckiem 
chorem. W okresie tych terminów zarówno 
dziecko wyzdrawiające tak i dziecko zdro- 
we są mosicielami zakażenia. Te to dzieci 
przyczyniają się do przenoszenia choroby 
na swoje otoczenie. Należy wzbronić odwie 
dzania chorych ma płonicę ozdrowieńców. 
Pozatem przestrzeganie czystości ciała. i 
mieszkania jest majskuteczniejszym śnod- 

kiem zabezpieczającym przed zapadnięciem 
na płomieę. 

Obecnie epidemji płonicy w Wilnie nie 
ma, ale sporadyczne ogniiska: choroby mo- 
gą latwo przybrać rozmiary większe. W 
szpitalu zakaźnym zmajduje się obecnie 50 
przypadków: szkarlatynowych o przebiegu 
przeważnie lekkim. O dalszych 50 przypad 
kach po domach owiadomione są władze 
samitarme. 

Baczną należy zwrócić uwagę na sku- 

pienia dzieci, a więc przedszkola i szkoły. 
Rodzice powinni! sobie uświadomić, że po- 
syłamie dzieci które przebyły płonicę przed 
wskazanym terminem oraz ich 0 
narazie rodzeństwa, naraża całą szkołę na 

nii i i w skutkach pociąga za 
sobą Konieczność zamykania oddziałów i 
calych szkół na okres 2-tygodniowy. Mo- 
żna tego wszystkiego uniknąć jprzy stoso- 
waniu śię do wiskazań lekarzy | wzięciu 
pod uwagę powyższych wskazówek. 

Dr. S. B. 

  

niwersytetów 
zultatowi sporów: pomiędzy Radą a minis- 
trem o kandydata; — nieobsadzaniu kate- 
dry wogóle. To się zdarzało. Czy z korzy- 
ścią nauki? I czy później nie musiała, jak 
to było, grozić likwidacja w praktyce ka- 
tedry nieobsadzonej ? 

* * * 

Sprawa Rektora. Może jestto pumkt 

przedstawiony najjaśniej w tem, co mówił 
p. minister. I tu jedno trzeba stwierdzić: 
Jeśli w przyszłości Rektor będzie ściślej 
związany z władzami eentralnemi, to jed- 
mak rośnie jego znaczenie w. Senacie, na 
Uniwersytecie. Jest to myślą projektu, by 
odpowiedzialność i władzę przesunąć od cał 
ikolegjalnych, jak senaty, ku jednostkem, 
stojącym па czele. Zresztą — właśnie w 

tem miejscu nie znamy może bardzo wielu 

szczegółów. projektu. 
'W polemice z projektem, co mnie o- 

burza. jednak — to zarzuty, które się sta- 
imlia trzymania projektu w. tajemnicy. Je- 
żeli stwierdzamy, że już naprzód rozesłano 
zasady przyszłego projektu rektorom, że 
następnie sam tekst jego poddano Senatom 

akademickim do rozpatrzenia i wypowie- wy 
dzemia swych uwag, że zgłoszono go Ra- 
dzie Wychowania, że podano zasady jego 
w wywiadach prasowych — to chyba przy- 
zna Pam, że trudne było postępować otwar 
ciej i lojalniej. 

Ministrowi Jędrzejowiezowi przypadła 
bardzo trudna ale bardzo wielka praca w 
udziale: zreformowanie calego polskiego 
szkolnictwa. W zeszłym roku dokonała się 
ta praca ma terenie szkoły średniej. Obe- 
«nie, to co się obecnie dzieje, jest logiczną 
tamtego kontynuacją. Nie można zatrzy- 
mywać się iw pewnej reformie, jak nie mo- 

żma ustawać w budowie domu. Osobiście u- 
ważam, że tendencja związania profesora 
szczegółowemi wyliczeniami rachunkowe- 
mi wydatków, w pracowni, seminarjura, 
to co już jest, jest wadliwe. Naukowcy ma- 
ją mało pedanterji buchalteryjnej, forma- 
listyki urzędowej. To ich przeciąża, odpro- 
wadza uwagę. Na to mikt nie bił niema] 
w krytyce projektu. Ale gdy chodzi o ca- 
lość, jeśli chodzi o moje zdanie, to jestem 
z calłtem uznaniem dla tej trudnej, odpowie- 
dzialnej i z etatami najniesłuszniejszemi 

zwykle się spotykającej pracy, pracy epo- 
(kowej w tej dziedzinie, ministra Jędrze- 
jewicza. KP: 
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RGMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 18 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 769. 
Temperatura najniższa: —4. 

"Temperatura średnia: —4. 

%scaód sieńca g, 7.01 

Zechóć słeńca g. 15 09 

ž 
| 

Temperatura najwyžsza: AĄ-3. 

Temperatura najnižsza: —6. 

Opad: — — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: dość pogodnie, 

śnieg. 

‚ PROGNOZA P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Dość pogodnie lub pogodnie. Rankiem 

miejscami mglisto. Nocą znaczne przymroz 
ki — do 10 stopni. Dniem temperatura w 
pobliżu zera. Słabnąee wiatry północne, 
potem miejscowe lub cisza. 

przelotny «uibav 

URZĘDOWA 
— Pan Wacław Wyszyński, prezes Sądu A 

pelacyjnego w Wilnie wyjechał do Warszawy 
w sprawach służbowych. 

— ZEZWOLENIA NA BROŃ. W bież. 
miesiącu Starostwo Grodzkie przyjmuje 
podamia o prolongaty zezwoleń na broń. 

Według mowych przepisów zezwolenia 
na broń są dwojakie: na posiadanie i po- 
siadanie i moszenie. Ponadto instytucje pu 
bliczne otrzymują zezwolenia na okaziciela 
tj. dla tych, którzy strzegą dobra publicz- 
mego. 

MIEJSKA 
— BUDŻET MIEJSKI. — W eelu u- 

miknięcia zbyt dużych niedoborów, budżet 
miejski do 1 kwietnia 1933 r. opracowy- 
wany jest już teraz. 

Mimo że zmniejszono go o 200 tysięcy 
zl. województwo przesyłając preliminarz 
z powrotem magistratowi, poczyniło dal- 
sze skreślenia w poszczególnych pozycjach 

— Сепу па rynkach. — W stosunku do i.- 
biegłego tygodnia ceny na rynkach miejskich 
wzrosły o 3—5 proc. Dotyczy to szczególnie 
nabiału. 
— Sprawa piekarni w suterenach. — Zwią 

zek piekarzy podjął starania sprolongowania 
terminu zamknięcia piekarni znajdujących się 
w suterenach i nieodpowiednio urządzonych. 
Delegacja <wiązku była u prezesa lzby Rze- 
mieślniczej, któremu wskazała, że piekarze mi 
mo najlepszych chęci nie są w stanie nabyć 
drogich maszyn mechanicznych. O ile zarządze 
nie o zamknięciu piekarni wejdzie w życie z 
dniem 1 grudnia kilkanaście rodzin piekarzy po 
zostanie bez środków do życia. 

Delegacja ma dziś udać się do wojewody 
z odpowiednim memorjałem. 

—Roboty ziemne na Sołtaniszkach. — W 
przyszłym tygodniu magistrat przystąpi do bu 
dowy drogi na Sołtaniszkach przy której znaj 
dzie zatrudnienie 50 robotników 

KOLEJOWA 
— Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie. podaje do wiadomości, że z powo- 
du zamknięcia dla ruchu pociągów mostu (wo 
bec odbudowy) przez rz. Niemen między stacja 
mi _ Niemen — Nowojelnia poc. nr 311—- 
(odchodzący z Wilna o godz. 7,00) i poc. nr 
314 przybywający do Wilna o godz. 11,15) w 
dniu 22, 23 i 24 listopada oraz poc. nr 313 
(odchodzący z Wilna o godz. 18,50) i pox 
nr 312 (przybywający do Wilna o godz. 23,05) 
w dniu 22 i 23 listopada przejdą bezpośrednia 
tylko do mostu na rz. Niemen, gdzie podróżni 
przybywający temi pociągami będą przeprowa 
dzeni w celu przesiadania na drugą stronę tno 
stu do drugiej części pociągu przez specjalnie 

ЪОМ 

EE === MM 7 TEE7TIASMESZESSA Wielkošč Bernarda ShsW 
ś.p. 

Z SZPĄKOWSKICH 

WIERA WYSOCKA 
DOKTOROWA 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sskramentami zmarła dnia 18 
listopada r. b, w wieku lat 41 

Eksportacja zwłok z domn żałoby przy zaułku św. Michalskim 2 m 16 do 
Kaplicy na .mentarzu Rossa odbędzie się dn, 19 listopada o g. 5 m. 30 pp. Nae 
bożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2; listopada o godz. 9 m. 30 rano, poczem 
nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych 

O czem zawiadamisją pogrążeni w głębokim smnten 
*PĄŻ. SYNOWIE I RODZINA 

EK (© BORZORACZNNZE NEA 

1 miljon 737 tysięcy 832 złote 
ZAPŁACIĆ MAJĄ SKAZNI W PROCESIE CEŁNYM 

Zgodnie z zapowiedzią, wczoraj w 
Sądzie Apełacyjnym w Wilnie odbyło się 
ogłoszenie wyroku w sprawie przec*w ko 
b-ciom Arlukom i innym, skazanym w 
dniu 13 maja rb. przez Sąd Okręgowy za 
nielegalne przemycanie towarów z Łot- 

Mocą tego wyroku kara w stosunku 
do oskarżonych Morducha i  Szepsela 
Arluków, wymierzona im łączniz w po- 
przedniej instancji, w wysokości 1338 ty 
sięcy 538 zł. z zamianą w razie niewy- 
płacałności na 9 lat i 1 missiąc więzie- 
nia każdego została zatwierdzona. Poza 
tem Sąd Apelacyjny postanowił od nich 
pobrać tytułem opłat sądow; h za obie 
instancje 342 tys. 468 zł. 

Oskarżonemu j. Brytanowi poprze1- 

nią karę obniżono do 6 miesięcy więzie- 
nia, i całkowicie ją darowano na miecv 
armnestji. Brytan ma tylko opłacić tytu- 
zm oplat sądowych 19 tys. 659 zł. 

Tak samo podobną opłatę w sumie 37 
tys. 167 zł. ma uiścić oskarżony K. Sie1 
kiewicz, któremu poprzednią karę Sądu 
Okręgowego tym razem uchylono. 

Pozostałych oskarżonych: H. Krasne- 
ra, S. Goldberga, |. Ettingina i figuru- 
jącego w tym procesie jako osoba bocz- 
na H. Meyera Sąd Apelacyjny mocą te- 
goż wyrkou postanowił całkawicie unie- 
winnić. 

Jak było do przewidzenia, odczyta- 
nie wyroku ściągnęło na salę sądową 
mnóstwo publiczności. p. w. 

  

Czterogodzinna rewizia 
w mieszkaniu wiceprezesa „Brude:fereinu" 
WILNO. — Ostatnio rynki wileńskie 

były załane wprost fałszywemi monetami 
srebrnemi, szczególnie 2-złotówkami kol 
portowanemi przeważnie wśród chłopów 
przez meuchwytnych spra Nców 

Pojawienie się falsyfikatów i w to 
takie; ilości wywołała 7co” umiale poru- 
szenie i skutek był ten, że nietylko 0s0- 
by prywatne, le.” i skt.py nie chciały 

  

urządzone pomosty, zaś bagaż i poczta z0- 
staną przeładowane na drugą stronę mostu 
bezpłatnie. 

Wobec powyższego poc. nr 314 w dniu 22, 
23 i 24 listopada odejdzie od miejsca przesia 
dania z opóźnieniem około 35 min. i przyj 
dzie do Wilna z opóźnieniem około 17 minut; 
poc. nr 3Ii w dniu 22, 23 i 24 bm. odejdzie 
od miejsca przesiadania z opóźnieniem około 
35 minut i przyjdzie do Baranowicz z opož- 
nieniem około 40 minut i do Łunińca okoio 
15 min.; poc. nr 313 w dniu 22 i 23 odejdzie 
od miejsca przesiadania z opóźnieniem Okio 
35 minut i przyjdzie do Baranowicz z opóź- 
nieniem około 40 minut i do Łunińca tokoło 
15 minut; poc. nr 313 w dn. 22 i 23 odejdzie 
od miejsca przesiadania z opóźnieniem około 
45 minut i przyjdzie do Łunińca z opóźnie- 
niem około 50 minut,; poc. nr 312 w dniu <2 
i 23 odejdzie od miejsca przesiadania z opóź 
nieniem około 35 minut i przyjdzie do Wilna 
z opóźnieniem około 15 minut. 

— Nowa linja kolejowa. — Otwarty z dn. 
15 bm. ruch pasażersko - towarowy na linji 
Woropajewo— Druja rozwija się pomyślnie 
W razie dalszego wzmożenia frekwencji niewy 
kluczone jest zwiększenie częstotliwości pocią- 
wości pociągów. 

POCZTOWĄ 
— Poczta w dnie jarmarczne. — Urzędy 

pocztowe na prowincji jeśli mają więcej niż 
jedną siłę urzędniczą, będą otwarte w dnie 
jarmarczne i targowe od godziny 8 do 18 bez 
przerwy. Przedłużenie godzin pracy ma na ce 
lu umożliwienie ludności korzystania z us'ug 
poczty w dniach o zwiększonej frekwencji w 
miasteczkach. 

„— Paczki wolne od cła. — Osoby nieza - 
możne otrzymujące paczki z zagranicy są zwoł 
nione od uiszczania opłat za cło. Wobec tego 
opieka społeczna jako upoważniona do wyda 
wania zaświadczeń, niezamożności, otrzymała 
polecenie stosowania jak najdalej idącej selek- 
cji podań i wydawanie tego rodzaju zaświad 
czeń naprawdę na to zasługującym. 

SPOŁECZNĄ 
= Pomoc biednym, — W związku ze zbli 
żającą się zimą miejski wydział opieki społecz 
nej czyni przygotowania do akcji pomocy bied 
nym. Ma być zorganizowane rozdawnictwo 
żywności i opału. 

— Bezrobocie. — Liczba bezrobotnych na 
terenie miasta wynosi obecnie 5597 osób. 
W stosunku do ub. tygodnia bezrobocie wzro- 
sło o 27 osób. 

AKADEMICKA 
— WICE-MINISTER J. GALLOT FI- 

LISTREM HONORIS CAUSA KORPORA. 
CJI „CRESOVIA* — W dniu 15 bm. de- 
legacja Polskiej Akademickiej Korporacji 
„Cresovia“ w Wilnie była przyjęta w War- 
szawie ma audjencji przez p. wiceministra 
(komunikacji inż. Józefa Gallota, któremu 
przedstawiła uchwałę Konwentu, nadającą 
p. wiceministrowi godność filistra honoris 
causa i prosiła o jej przyjęcie. Pan wce- 
minister, od dłuższego już czasu interesu- 

jący się życiem wileńskiej młodzieży aka- 
demickiej, z wielką życzliwością odniósł się 
do prośby Konwentu i przyjął nadaną mu 
wysoką godność, przyrzekając opiekę i po- 
"ce w rozwoju „Cresovii*. Uroczysty ob- 
chód nadania powyższej godności odbędzie 
się w Wilnie, w ścisłem gronie zaproszo- 
nych osób. 

-— Sodalicja Marjańska Akademicka USB. 
zawiadamia ogół młodzieży akademickiej, że 
JE. Ks. Arcybiskup R, Jałbrzykowski odprawi 
w niedzielę dnia 20 b.m. o godzinie 8 rano w 
Ostrej Bramie Mszę św. dla akademiczek i 
ae = е 

— cja Wyrobienia Wewnetrznego $0- 
dalicji Marjańskiej Akademików U.S.B. A wiz 
damia, że w niedzielę dnia 20 b.m. o godz-nie 
12 (punktualnie) odbędzie się zebranie Sekcji 
z referatem p.t. „Charakter a temperament" 

: „SZKOLNA 
Dyrekcja Szkoły podaje do wiadomości, 

że okresowe zebranie rodziców uczniów Pań- 
stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie  poł.- 
czone z referatem na temat „Wspqłpraca do- 
mu ze szkoła” odbędzie się dnia 20-XI 1932 r. 
o godzinie 12,30, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Miesięczne zebranie Ligi Ochrony Przy 

rody. W sobotę dnia 19 listopada w Sali Ku- 
ratorjum (wejście od zaułka Michalskiego) o 
godz. 18 odbędzie się miesięczne zebranie Li- 

przyjmować srebra, obawiając 
kiełek *. 

Wydział śledcz : widział się zmuszo- 
ny zwrócić na to szczególną uwagę i 
właśnie w dniu wczorajszym praca poli- 
cji dała rezultaty. > 

Szczegółowa obserwacja pozw "ią 
zorientować się, kim są kolporterzy fsl- 
syiikatów i gdy tego dokonano. przy- 
stąpiono do likwidacji szajki. 

Wczoraj rano do mieszkania żony 

się „ku- 

. znanego w świecie przestępczym Sz naj- 
ki Kagana, b. wiceprezesa osławio:iego 
„Bruderfereinu" (żydowska 10) wkro- 
czyła policja w celu przeprowadzenia re 
wizji. żona Kagana (pseudonim złodziej 
ski „Baszewa*) zachowywała się nara- 
zie tak wyzywająco, że z miejsca musia- 
no ją aresztować. 
*  Kilkogodzinna lustracja mieszkania, 
podczas której przetrząsano każdą szmat 
kę, nie dała jednak pożądanego wyniku. 

Znaleziono wprawdzie pieniądze, a 
nawet srebro, lecz nie fałszywe, nato- 
miast jakichkolwiek śladów że Kagan 
jest kolporterem falsyfikatów nie sposób 
było stwierdzić. 

Dopiero w ostatniej chwiłi, nieroz- 
ważny ruch syna Kaganowej zwrócił u- 
wagę policji na doniczkę, w której rósł 
pięknie rozwinięty kaktus. 

Pod cienką warstwą ziemi w donicz- 
ce znaleziono kilkaset fałszywych monet 
2-złotowych, wykonanych naprawdę pre 
cyzyjnie. Był to — jak się potem okaza- 
ło — świeży transport i monety bar- 
dzo mało różniły się od prawdziwych, 
tembardziej, że posiadały całkiem czysty 
dźwięk. 

Kaganową, wraz z dowodami przewie 
ziono do policji, a ponadto dokonano je 
szcze aresztowania wśród wspólników 
tałszerki. M. in. został zatrzymany przy- 
jaciel Kaganowej Angielik Bubin (Nowo 
gródzka 10), u którego również znalezio 
no zapas falsyfikatów. 

Masowym zbytem falsytikatow trud-“ 
niła się Kaganowa i jej banda, jak już 
wspomnieliśmy, na rynkach.. 

Wiedząc jednak, że miejsca targów 
pozostają zwykle pod obserwacją, Kaga | 
uowa wpadła na pomysł urządzania wy 
praw o Świcie, kiedy ruch na rynkach 
jest mniejszy i grożące niebezpieczeń- 
stwo łatwiej można spostrzec. 

Niezależnie od sprawy o fałszerstwo 
przeciwko Kaganowej wszczęto docho- 
dzenie o utrzymywanie domu schadzek, 
i zwabianie do siebie kobiet w celach 
zmuszenia ich do nierządu. 

— Staraniem zarządu Ogniska Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego w Wilnie w loka 
lu Ogniska przy ul Kolejowej nr 19 odbędzie 
się w dniu 19 listopada rb. o godzinie 18 min, 
30 odczyt na temat „Jaką rolę w życiu odegiy , 
wa literatura i co wpływa na jej rozwój i 
upadek". Odczyt wygłosi p, Jerzy Żukowski 
Wstęp na odczyt bezpłatny, 
„W tymże dniu 19 listopada rb. w lokalu Og 

niska zarząd KPW urządza kolejną towarzyską 
sobótkę taneczną „początek której ustalono na 
godzinę 23... Do tańca będzie przygrywać sym 
foniczna orkiestra z 12 osób pod dyrekcją p. 
Szymulskiego. Wejście płatne. Bufet na miej- 
scu. Zysk z sobótki przeznaczono na cele ku'- 
turalno - oświatowe Ogniska KPW Wilno. 

— Zarząd Związku niższych  funkcjona- 
rjuszy państwowych okręgu wileńskiego za- 
wiadamia swych członków, iż dnia 20 listopa- 
da r.b. odbędzie się ogólne zebranie o godzinie 
13 w lokalu Zwązku, Bakszta 1 m. 8. Na po- 
rządku dziennym: 1) sprawozdanie ustępujące 
go zarządu, 2) wybory nowego zarządu i 3) 
wolne wnioski. 

RÓŻNE 

— ZDROWIE PROF. RUSZCZYCA. — 
W stanie zdrowia prof. Ruszczyca nastą- 
piła dalsza poprawa. Lekarze wyrażają na- 
dzieję, że w miedalekiej przyszłości prof. 
Ruszczyc zupełnie wydobrzeje. | 

— ZNIŻKA CEN LEKARSTW. Z dn. 
1 grudnia ma nastąpić zniżka cem lekarstw 
Cennik w aptekach będzie zniżony o 15 
do 20 procent. 

— Choroby zakaźne. — Wydział Zdrowia 
Urzędu ERY zanotował w ubiegłym 
tygodniu na terenie Wileńszczyzny następują- 
ce choroby kazaźne: tyfus brzuszny —,16, pla 
misty — 4 (1 zgon), płonica, —54, błonica— 
10, odra — 6, róża -— Gkrztusiec — 2, s. 
lica — 13 (zgony 3), jaglica 33 i inne 10. 

Na terenie powiatów tyfus został niemal za 
żegnany. Notowane są tylko wypadki zachoro 
wań w powiecie dziśnieńskim. Ponadto zano- 

gi Ochrony Przyrody z odczytem prof. dr. B, 'towano kilkanaście wypadków tyfusu na iere 
Rydzewskiego, pt. Parki Natury. Wstęp wolny. nie Wilna. 

Dwie recenzentki wileńskie, po wysia 
chaniu ostatniej sztuki Bernarda Shaw'a, 
wystąpiły dość ostro przeciw niemu. Jc- 
dna nazwała go starym  pajacem, cier- 
piącym na. uwiąd, i starą małpą; druga 
— bolszewikiem i deprawatorem. Nie 
zgodziłbym się nigdy z takiem  „tutej- 
szem“ (że tak powiere) ujęciem wielkie- 
go dramaturga angielskiego. Bernard 
Shaw jest genjalny i moralny. Jako do- 
wód służyć może jedna scena „Zbyt 
prawdziwego, aby było dobre". 

W sztuce tej odgrywa pewną rolę 
tak zwana straszna baba. Z gatunku 
tych, 

O których Lustmórder marzy, 

Szczerząc zakrwawione zęby... 

"Z gatunku tych, 
Które po śniegu nago 
Człowiek bez litości gnałby. 

Ta potworną baba wpędziła swoją 
troskliwością wszystkie swe dzieci do 
grobu, zamęcza miłością macierzyńską 
ostatnią pozostałą przy życiu córkę, a ca 
łe otoczenie bierze na tortury. 

—(Co zrobi z nią Bernard Shaw? Jak 
rozwiąże problem tego starego pudła? 
— gorączkowałem się w nerwowem о- 
czekiwaniu od pierwszego aktu. 

I Bernard Shaw rozwiązał problem 
starej wiedźmy w sposób równie genja!- 
ny jak i głęboko moralny. W akcie trze 
cim poważny pułkownik, gdy i jemu 
„wypruwa baba wszystkie kiszki, wali ją 
z angielską flegmą kijem przez let. 
Baba ani du-du. Zapomina języka w gę- 
bie. A potem przytomnieje i ze łzami 
dziękuje pułkownikowi. Pułkownik bo- 
wiem dokonał wielkiego czynu: jednem 
uderzeniem pałki przetworzył potwoia 
w człowieka. Czyż jedna taka scena nie 
zasługuje na miano wysoce umoralnia; ;- 
cej? 

— Mój Boże — westchnąłem, przy- 
glądając się jej w zachwycie i wzru- 
szeniu — przecie każdy z nas ma w ży- 
ciu doczynienia przynajmniej z jedną ta- 
ką babą. Każdy tęsknił do tego, by sie 
uwolnić od niej. Lecz czy przyszło komu 
do głowy, że istnieje taki prosty środek? 
A czyż tę przedziwną zdolność odgady- 
wania naszych tajemnych tęsknot i kon- 
kretyzowania ich, można inaczej nazwać 
jak nie genjuszem? iw. 

BREED WARTO ETZ REOOZZSZZZOWE RZ 
BALE I ZABAWY 

— Dancing na niezamożnych uczniów. W 
sobotę 19 listopada rb. od godz, 5 m, 30 do 
godziny 10 wieczór urządza się w salach 1e- 
stauracji „Polonia“ dancing towarzyski, urza- 
dzony staraniem grona rodziców przy wydat- 
nem poparciu właścicieli restauracji — z prze- 
znaczeniem dochodu na rzecz niezamożnych 
uczniów gimnazjum im. J, Słowackiego: 

Społeczeństwo wrażliwe na niedolę bliź- 
nich, prosimy o poparcie imprezy 

Za 2 zł. wstępu otrzymują goście podwic- 
czorek w postaci herbaty, lub kawy z cias*- 
kiem. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zapra- 
sza swych członków, ich rodziny, oraz sympa- 
tyków rzemiosła na sobótkę taneczną, uroz- 
maiconą działem wokalno -artystycznym któ- 
ra odbędzie się w dniu 19 listopada rb. o go- 
dzinie 20 m. 30 w lokalu własnym przy ui. 
Bakszta nr2. 

Na dział wokalno - artystyczny złożą się 
wesołe monologi, skecze pt. „Ostatnie 10 zło- 
tych”, produkcje chóru, oraz cały szereg in- 
nych atrakcyj. Ё 

Do tańca przygrywać będzie jazzband. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki na Pohulance, — Dziś 19 

bm. i jutro 20 bm, o godz, 8 wieczorem gia 
znakomitą sztukę Shawa „Zbyt prawdziwe, a- 
by było dobre". jest to jakby rewja werwy 
inteligencji, chwilami mądrości, czasem uczu- 
cia — pełna aforyzmów, dowcipów, obserwa- 
cji , — rewja na temat niemal wszystkich 
problemów społecznych. ; 

To tež widownia bawi się doskonale, ok'a 
skując równocześnie autora, reżysera, dekora- 
tora i znakomitych wykonawców z p.p.: Nie 
dźwiecką, Boneckim i Szpakiewiczem na cze- 
je. 

— Nezwykłe święto, dzieci! — Będzie nieia 
niedzielna (20 bm) popołudniówka (godz. 4) 
efektownej bajki Maeterlincka „Niebieski ptak” 

— Ostatnie występy gościnne Jana Bone: 
kiego. — Znakomity artysta teatrów warszaw- 
skich wkrótce pożegna Wilno. Na liczne proś- 
by publiczności zgodził się zagrać jeszcze dwa 
razy ,(dziś 19 i jutro 20 bm.) w sztuce „Zbyt 
prawdziwe, aby było dobre"; rolę „szeregowca 
Mlika. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie gra dziś i jutro (19 i 20 b. 
m.) tryskającą humorem komedjo - farsę ..X0- 
xy" w Słonimie. Jutro 21 teatr objazdowy zawi 
ta do Łunińca; 22 bm. do Pińska. 

— Teatr muzyczny Lutnia — ostatnie wy- 
stępy Elny Gistaedt — Przedstawienia popułar 
ne po cenach zniżonych. 

— Dziś po raz ostatni „Księżniczka czarda 
sza" z udziałem E. Gistaedt (ceny  zniżone) 
Jutro w niedzielę 20 bm. dwa przedstawienia 
popołudniowe o godz. 4 „Krysia Leśniczanka 
i wieczorowe o godz. 8,15 „Wiktorja i jej 
huzar“. (Na oba przedstawienia ceny zniżole. 
Przypomnieć należy że „Krysia Leśniczanka 
jest dostępna: dla młodzieży. 

— „Szaleństwa Coletty'. — Premiera iej 
pięknej operetki odbędzie się we wtorek 22 b. 
m. o godz. 8,15 W roli głównej M, Gabrjeili. 
Reżyseruje M. Tatrzański. Przepiękna, nowa, 
bogata wystawa. 

— Dziś już gra Bolesław Kon, „ienomen 
artystyczny" urodzony pianista — według naj 
poważniejszych głosów krytyki stołecznej, —- 
obdarzony pierwszorzędnym talentem i naj 
wybitniejszemi warunkami  wirtuozowskiemi, 
laureat polski z ostatniego konkursu szopenow- 
skiego w Warszawie 

Program recitalu oryginalny i rzadko wy- 
konywany. Koncert odbędzie się w sali Kon- 
serwatorjum (Wielka 47). Początek o godzi- 
nie 8 wieczorem punktualnie. Pozostałe bilety 
można nabywać w kasie Konserwatorjum 
Końska 1) od godz. 6 wiecz. 

Porucznik 1-szej Brygady — Dziś w sali 
Ogniska Kolejowego (ul. Kolejowa 19) zosta- 
nie wystawiona dawno zapowiedziana ciekawa 
sztuka Gozdawy Niecheckiego w 3 aktach — 
„Porucznik 1-ej Brygady". 

Ceny miejsc bajecznie niskie, bo załedwie 
od 20 gr. do 1 zł. 

Jutro w niedzielę dnia 20 listopada popo- 
łudniówka o godzinie 16. Ceny miejsc zniżone: 

CO GRAJA W KINACH? 
CASINO — 100 metrów miłości 
HELIOS — Quo Vadis 
PAN—-Godzina z tobą 
HOLLYWOOD — Czarujący chłopiec 

Higjena seksualna. 
STYLOWY—Romans współczesnej panny. 
ŚWIATOWID — Obława w Paryżu. 

i   

infantylizm teatralny 
Wczoraj o godz. 19-tej odbył się w: Ku- 

ratorjum odczyt dra Bujańskiego, kierow- 
nika literackiego teatrów, wileńskich, o te- 
atrze szkolnym. Zainteresowanie odczytem - 
było dość duże: salę wypełniło ośmiu nau- 
czycieli i mauczycielek oraz uczniowie 
trzech seminarjów: żydowskiego, hebraj- 
skiego i polskiego. Młode twarze tych przy 
szłych pedagogów i przewodników. nowych 
pokoleń — jak wyraził się dr. Bujański—. 
płonęły szczerym zapałem i żądzą radosnej 

praey w: tej niezmiernie doniosłej dziedzi- 
nie pedagogiki, jaką stanowi teatr szkolny. 
Rozkosz sprawiało przyglądanie się trys- 
kającej entuzjazmem młodzieży, która »- 
bejmie po nas ciężki tnud budowania przy- 
szłości. Do takiego audytorjum przyjemnie 
i łatwo jest mówić: każde polotne sł»wo 
budzi oddźwięk i nawiązuje nici sympatycz 
nego kontaktu pomiędzy mówcą a słucha- 
czami. Dr. Bujański czuł, że jego zapał u- 
dziela się młodzieży, czuł również, że od 
młodzieży płymie ku niemu fala gorącego 
uniesienia. W tym żarze wzajemnych ogmi- 
stości wykuwał mówca (kuj żelazo póki 
gorące), swoją teorję teatru szkolnego, a 
każde jego słowo dzwoniło jak szłachetny 
metal. Żywe słowo — takiego bowiem o- 
kreślenia używał dr. Bujański. 

Cóż to 'więc jest ten teatr szkolny? 

Ściśle biorąc, mamy dwie jego odmiany: 
samorodny teatr i zawodowy teatr. Samo- 
modny teatr to taki, który powstaje, jak 
sama mazwa wskazuje, samorodmie, samo- 
rzutnie, spontanicznie na gruncie pewnej 
szkoły, wspólnemi siłami uczniów, tyłko 
uczniów, wyłącznie i jedynie uczniów. Za- 
wodowi teatrolodzy nie w nim nie mają do 
gadamia. Tworzy go i rozwija młodzież. О- 
na wybiera pewne sztuki do grania, insce- 
nizuje je, szyje własnoręcznie kostjumy, 
maluje dekoracje. I raczej — powiada dr. 
Bujański — niech młody aktor wystąpi na 
szkolnej scenie w zgrzebnej koszuli. uszy- 
tej własnemi palcami, niż gdyby miał ubie- 
mać się w pożyczony z garderoby zawodo- 
mego teatru kostjum. Wypożyczony kost- 

jum przesiąknięty będzie złą wonią kulis, 
która zatruje świeżość porywów rałodocia- 
nych. 

Tak pojęty teatr samorodny szkoiny 
staje się wielkiem laboratorjum, w którem 
wypracowywać będziemy, drogą zespoło- 
wej roboty, całe pokolenia młodzieży, ra- 
zumiejącej teatr i jego rolę w rozweju kul- 
turalnem społeczeństw. 

Inny typ teatru stanowi teatr zawc- 
dowy dla młodzieży, W teatrze tym grają 
zawodowi aktorzy, Młodzież jest tylko wi- 
downią. Taki typ teatru szkolnego powstał 
właśnie w Wilmie, dzięki juiejatywie dra 
Bujańskiego i porozumieniu się dyrekcji 
teatrów z kuratorjum. Teatr ten ma na ce- 
lu pokazać młodzieży raz na miesiąc jakąś 
sztukę, zachęcając ją ww ten sposób do by- 
wania w teatrze i zrozumienia jego donio- 
słej roli w życiu kułturalnem społeczeństw. 
Na pierwszy ogień poszedł „Niebieski 
Ptak". Zagran$ om został tak, aby go do- 
stosować do potrzeb i umysłowości mlo- 
dzieży. Nie nie znaczy — mówi dr. Bu- 
jański — że różne mędrki dziennikarskie 
narzekały na taką interpretację „Niebies- 
kiego Ptaka". Chodzi przecież o młodzież, 
Następną premjerą będzie „Zygmut Au- 
gust* Wyspiańskiego. Nie ulega wątpiiwo- 
ści, że młodzież tłumnie pośpieszy, aby о- 
bejrzeć nieznaną sztukę wielkiego reforma- 
t ra teatru. 

* * * 

Na tem zakończy! się odczyt dra Bu- 
jańskiego. Po wysłuchaniu go zrodziło się 
'w mojej duszy jedno tylko pytanie. „Nie- 
bieskiego Ptaka'' dostosowano istotnie do 
potrzeb i umysłowości młodzieży. Mieliśmy 
możność przekonać się o tem. Sztukę Ber- 
narda Shaw zagrano również ma sposób 
samorodno - dziecięcy. „Zygmunt August" 

poddany będzie podobnej interpretacji. —- 
Chodzi przecie o młodzież... I.ecz, czy idąc 
tą drogą, nie lęka się dr. Bujański, że cn 
wraz z teatrem wileńskim pozostanie na 
zawsze w tym okresie życia, który nazywa 
się infantylizmem ? j. w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

. — Wraz z dowodem. — Z niezamkniętęgo 
mieszkania przy uł. Kolejowej nr 140 na szko- 
dę Smoleńskiej Anny została dokonana kra- 
dzież garderoby. Ustalono, że kradzieży tej do 
konał Jezierski Antoni, zam. przy ul. Trockiej 
11, którego ze skradzionym kożuchem zatrzy- 
mano. 

— Służąca — zlodziejką. Abramowi- 
czówa Anna zamieszk. przy ulicy Niemieckiei 
nr 37 zamełdowała policji, że przed 10 dniaini 
zostało jej skradzione 2 mtr. jedwabiu warto- 
Ści zł. 35, Kradzieży tej dokonała służąca met 
dującej Sarówna Marja, zam. przy uł Niemiec- 
kiej 37, którą zatrzymano. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W. klatce 
schodowej przy ul, Moja cej mr 7 Kowień 
ska R R z miejsca zamieszkania 
w © poz jen życia wypiła esencji 
octowey. Lekarz pogotowia ratunkowego po 
udzieleniu pomocy odwiózł ę do szpi- 
tala Sawicz w stanie bardzo ciężkim. Przyczy- 
ny, jak również personaljów narazie nieu stało 
no. Dochodzenie prowadzi 1 komis. PP, 
— WYPADEK SAMOCHODOWY. — Wczo 

c: szofer Kułak Konstanty. którego 
jsca zamieszkania narazie nie ustalono, pro 

wadząc autobus nr 38144 komunikacji poza- 
miejskiej na ul. Wileńskiej najechał na taksów- 
kę nr boczny 75 przez szofera 
Kunicza 
dniekiej 20, wskutek о 
uszkodzny tylny prawy tnik. Wypadku w 
ludziach nie było. 

.— Wypadki w cyirach. —— W dniu 15 
bm. dokonano 6 drobnych kradzieży, z stó- 
rych 2 wykryto, oraz zanotowano 3 wypadki 
usiłowania puszczenia w obieg fałszywych mo 
net 10, 2 i 1-złotowych. 

WILEJKA 
— ARESZTOWANIE NYWROTOWCOWE 

osobników którzy adzili wywrotową dzia- 
łalność wśród wi i osadników. Przy za 
trzymanych znaleziono bibułę komunistyczną 
i skierowano ich do dyspozycji władz śled- 
czych. 

: — — — оО0 — 

   



— KOMITET POŻEGNANIA B. STA- 
ROSTY P. ROBAKLEWICZA. Jak się do- 
wjiadujemy, został utworzony komitet о- 
byra ateišiki, mający na ceiu uroczyste po- 
żegnanie b. starosty p. Robakiewicza. 

Panu staroście Robakiewiczowi między 
imaemi ma być doręczony w imieniu tut. 
instytucyj społecznych adres. 

iniormacyj w tej sprawie udzielają: 
zastępca starosty p. Czaykowski i archi- 
tekt powiatowy p. inż. Grochowski. 

—PAN WELLER OHCE NAPRAWIĆ 
ULICĘ, LECZ MAGISTRAT NIE CHCE. 
Przechodzących ul. Rynkową (obok koś- 
cioła garmizonowego) miejednokrotnie za- 
dziwiato to, że na ulicy tej niema żadnych 
chodników, a bruk znajduje się wprost w 
fatalnym stanie. Obywateje skręcali sobie 

nogi, tecz 'wchodząc w położenie magistra- 
tu, który jak wiadomo nie ma obecnie pie- 
niędzy ma naprawę bruków i pizylegiych 

uiie, cierpiiwie czekali lepszych czasów, 
uż wreszcie znałazł się taki poczciwy oby- 

mratel, który zaproponował magistratowi 
eo następuje: 

Pan. Weller z własnych fwaduszów na- 
prawi bruk ma ulicy Rynkowej i przyleg- 
«ych do niej Mokrą i Towarową. Kosztą 
wwiązane z tym remontem p. Weller po- 
Kkryłby należnymi od niego bieżącymi po- 
datkami. 

  

Lecz magistrat propozycji tej nie przy- 

jął. Powstaje więc pytanie: czyżby oby- 
watele tych ulic nie mieli prawa do ko- 
rzystania z dobrych bruków, tembardziej, 

że magistratowi nie potrzeba było na to 
pieniędzy. Nie możemy się jednak wstrzy- 
mać od zadania naszemu samorządasi 
jeszcze jednego pytamia, a mianowicie: czy 
wiadomem jest naszemu magistratowi, że 
jest: w Grodnie taka ulica pod nazwą ulicy 
„Smiatej“, na której mostek załamał się 
i obywatele tej ulicy zmuszeni są przeska- 
kiwać z jednego brzegu ma drugi. Jeżeli 
fakt ten jest wiadomy, czy obecne pokole- 

mie tych mieszkańców doczeka się jeszcze 
naprawy uszkodzonego mostku? 

— TEATR MIEJSKI. W piątek zespół 
wyjeżdża do Suwałk. 

W sobotę po raz trzeci „Cień* Nico- 
demi'ego. 

W niedzielę o godzinie 4-iej pp. po ce- 
nach zmiżonych „Dar Poranka“ Kodeja G. 
Forzano. 

W próbach: „X 33". 
AAŽA SA SAMBSAASAAAAAAEAAKAAAPLAADLAABA AAS 

Naiwiekszą : nafbszpiecz- 
Riejszą zbioraicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOSMUKALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

: GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowani e—caiko- 
wiie bezpieczeństwo —- wypłaty 

na każde żądanie. 

TYTYYYETYYTYYYVYTYYWYYWYPYYYYYYYTWYYYTYY" . 
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Bźwiękowieć 

Kira „POÓLONIA” 
Pocztowa 4. 

Dziś! Genjelns arcydzieło króla reży- 
serów niezapomn'snego twórcy „Trój- 
ki* „Śpiewaka Nieznanego" Turżań- 
skłege. Prześliczny; plazy życiem 

i szczerością, film p. 

| „Hotel Studentów" 
W rolach głównych: Stylowe LISETTA 
LANVIK, CHRISTIAR CASADESUS 

i RAYMOQSD SALLE. 
Akcja toczy się w ł:.ińskiej dzielnicy 
Paryża i obfituje w <sły szereg szcze- 

> gółów z życia stndertów. 

wsiep ©8 80 gr. 
WZA OTO TOTO REA 

fźwiasnwiać 
NE 

Dziś wielki tilm$dźwiękowy produkcji 
enropejskiej 

Nie grzesz kobiete 
W rołach głównych Lenise Brock I 

Jean Brzdin. 
mponsjącz wystwa! Melodyine pio= 

senki] Wzenszająca treść! 

Początki s=ansów; 

  

    

    

   
     

    

     

    

  

    

  

   

  

KING „PAŁACE 
Orzesze. 18. 

Dziś! Demoniczuė, kusząco-pikantua 
niezrównans 

BRYGIDA HELM 
w poiężnym dremscie na tle niessmo- 
witych wydarzeń na lsksusowym jach- 
cie, wśród dam wielkiego Świata koko- 
tek. taacerek, miljonerów, niebieskich 
ptsków i wytałitowanych przesiępców 

„Josziwara Jacht Rozkoszy” 
Namięiność miłosne tancerki — miłość 

demonicznej kobiety. 

WSTĘP OD 49 GR. 
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KINO 8 
DŹWIĘKOWE 

„SWIATŻWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

światowej 

  

Gredno, ul. 
Kanto czekowe 
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dawca Stanisław Mackiewicz. 

Poczytek zaznsów 
S+ 6.15, -— 8, — 10, 

  

SKLEP RADIOWY „„LIKNIRĘ““ 
Dominikańska 1 tei. 186 

— POLECA — 

za 190 zł. 
s-iampowy edhbiornik radjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 
i sprzętem: sntenowym 

nA 19 miESiĘCY Po 10 ZŁ. | 

— POSIEDZENIE NOWOGR. WYDZ. 
WOJEW. — W dniu 12 listopada br. obra- 
dował pod przewodniciaem 'wojewody: no- 
mogródzkiego p. Stefana Świderskiego Wy 
dział Wojewódzki w Nowogródku. 

Wydział zatwierdził uchwały Sejmików 
nowogródzkiego i baranc»ickiego w spra- 

wie podatków i oplat na r. 1933-34, przy- 
jął do wiadomości ostatecznie ustalony bu- 
Gżet słonimskiego pow. aw. kom. na rok 
1932-33 (421.000 zł. w wydatkach i do- 

chodach). Przychylając się do uchwał Sej- 
mi! i Rad — zezwolono na wypłacanie 
W = roku budżetowym dodatku iko- 

munalnego dla większości związków korau- 
nalnych powiatu baranowickiego, stołpec- 
kiego, gmin wiejskich pow. słonims 
większości związków komunalnych p. 
tu nieświeskiego, niektórych gmin 'wiejs- 

kich pew. nowogródzkiego. 
Poza tem zaopinjowano odwołania od 

wymiaru kar dyscyplinarnych, naiożonych 
ma soltysów i wójtów. 

Wydział Wojewódzki wypowiedział się 
za zarządzeniem 'wyborów uzupełniających 
do sejmików: baranowickiego i lidzkiego. 

Do wojewódzkiej komisji oszczędnmoś- 
ciowej Wydział powołał z grona płatników 
podatków pp: Czesława Krupskiego, sen. 
Sieduna, inż. Czesława Dębiekiego i Feli- 
ksa Stollego. Przedyskutowano projekt za- 
leceń budżetowych dla związków kom., о- 
pracowany przez inspektora wojew. zw. 
komunal. 

Jako wytyczne przyjęto, iż budżety na 
rok 1933—34 winny być ustalane pod ką- 
tem widzenia 1) realności preliminowanych 
dochodów oraz 2) zmniejszenia obciążenia 

płatników. 
Wysokość budżetów, tych winna mie 

przekraczać 64 proc. — 80 proc. faktycz- 
nych wpływów gotówikowych roku 1931 — 

32. Wydatki administracyjne winny być 
zmniejszone do 70 proc. i 75 proc. fakty- 
cznych wydatków administracyjnych roku 
1930—31. 

— ZEBRANIE PLENUM IZBY RZE- 

MIEŚLNICZEJ. — W. dniu 3 bm. odbyło 

się w Nowogródku zebranie Plenum Izby 

Rzemieślniczej, na. którem m. inn. powzię- 

to mastępujące uchwaly: 
3) ograniczyć termin: składania uprosz- 

czonych egzaminów czeladniezo - mistrzow 

skich do dnia 17 lutego 1933 r.; 
2) wystąpić do władz cenfralnych za 

pośrednictwem Rady Izb Rzem. o niepro- 

longowanie terminu 15 grudnia br., prze- 

widzianego w. ust. 5 art. 198 ustawy prze- 

mysłowej odnośnie dow cdu uzdolnienia za- 

wodowego ną podstawie 5-cio letniej pra- 

cy u rzemieślnika, prowadzącego samoist- 

mie rzemiosło; 

3) o wyjednanie ulg w postaci zwolnie- , 

nia od oplat szkolnych od dzieci rzemieś!- 

ników, analogicznych z ulgami urzędników 

państwow ych; 
4) źwrócić się do p. 'wojewody nowo- 

gródzkiego z prośbą o interwencję w Ban- 

ku Gospodarstwa Krajowego, celem wyje- 

PGWOROTW TELC. ez ulg przy spłacie rat kredytów rze-- 

mieślniczych przez KKO. 

— „SOBÓTKI* ZPOK. — Od najbliż- 

szej soboty 19 bm. zaczynając, odbywać się 

będą co tydzień w salach Ogniska, od g. 

%-tej do luszej „Sobótki” Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, które niewątpliwie 

gromadzić będą licznych amatorów dan- 

cingu. 

Pragnąc, aby zabawy te były jak naj- 

bardziej dostępne i przysparzały jak naj- 

mniej kosztów i zachodu, pożądane są stro- 

je, nietyle dowolne, co zupelnie zwykłe.— 

Wejście 1 zł. — Rozesłane ma pierwszą So- 

bótkę zaproszenia, ważne są na caly sezon 

obecny i kamnawałowy. 

Przewidziane są rozliczne niespodzian- 

ki, nagrody i premje dla majgoriiwszych 

bywalców. 

— KURS DOKSZTAŁCAJĄCY W WO- 

ŁOŻYNIE. — Staraniem Związku Pracy O- 

bywatelskiej Kobiet, zorganizowany został 

od dnia 1 listopada br. przy szkole pow- 

szechnej iw. Wołożynie bezpłatny kurs do- 

kształcający dla dziewcząt, połączony z 

kursem kroju i szycia. — Nauką odbywa 

się codziennie pod kierunkiem mauczyciela 

i nauczycielki, od godz. 2-giej po południu 

do godz. 7 wiecz, przyczem, prócz wykła- 

dów ogólmych oraz nauki kroju i szycia, są 
wspólne czytania, pogadanki i śpiew. 

Na kurs uczęszcza z wiosek okolicznych 
18 dziewcząt, które szkoły z różnych powo- 
dów ukończyć nie mogly i tu, swe wykształ 
cenie uzupełniają. — Przy kursie będą się 

również odbywały, dwa razy Stekas 
wykłady praktyczne gotowania i gospodar 
stwa domowego. 

— DANCINGI ZW. PRACY OBYWAT. 

KOBIET. Związek Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet powziął iniejatywę organizo- 

wania co soboty w sezonie obecnym i kar- 

nawałowym towarzyskich wieczorów ta- 

mecznych, które odbywać się będą w salo- 

nach Ogniska, 
Pierwszy taki dancing odbędzie się w 

  

    

    

  

- dmiu dzisiejszym. 

T S L iai a 2аоя 

*wstęz od 75 gr. 
Największy i najpotężaiejszy dźwięzowi: c ilustrujący najbardziej 

nieprawdopodobne a jednek prawdziwedramaty z czasów wojny 

geujalnego ERRESTA LURITSCA 

CZŁOWIEK KTÓREGO ZABIŁEM 
Lional Barrymore, Philips Halmes |! Manty Carrol 
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JAK NAJWIĘKSZĄ DZIALAL- 

NOŚĆ MUSZĄ ROZWINĄĆ KÓŁKA KRA 

JOZNAWCZE W SŁONIMIE I W PO- 

WIECIE. — Zbliża się szybko termin wiel 

kich rocznie Słomima. Społeczeństwo sta 

sze odbywa cały szereg | konferencyj, na R 

rych dyskutowane są formy uczczenia ts k 

miezwykłych uroczystości, mających dla 

nas tem większe zmaczenie, gdyż są zwią- 

zame z tradycją. miasta i ziemi naszej. Pod- 

kreślają one jej ważność i znaczenie w do- 

bie pmzeszłej i troskę administratorów 

państwa polskiego o nasz kraj, w damej, 

zapomnianej pnzeszłości. 

Ale nie tylko OE ma się przy 

gotować do wielkiego obchodu, nietylko lu- 

dzie reprezentujący pewien odłam społe- 

czeństwa, t. zw. elita musi całe dnie 1 po-, 

śnięcać ma żmudną pracę organizacyjną 

najróżnorodniejszego charakteru, lecz i 

mlodzież nasza, m!odzież krajoznawcza mu 

si zdobyć się na wysiłek, na pewną pracę 

dla całości obchodu. Wiemy i zdajemy 

bie najdokładniej s rę, że każdy uczeń, 

czy uczenie są naprawdę w wielu wypad- 

kach przepracowami, nieraz przemęczeni 1 

do wszelkich prac madobowiązkowych nie 

tylko niechętnie się zabierają, lecz namet 

jej unikają. Ale rok 1932-33 jest dla Sło- 

nima i powiatu rokiem wielkich rocznie, 

mianoxicie 400-lecia nadania miastu praw 

magdebunskch. 300-1ecie śmienci starosty 

słomimskiego Liwa Sapiehy i 150-lecie о- 

twarcia kanału Ogińskiego i dlatego wła- 

śnie dla zilustrowania tego wielkiego hoł- 

du przodkom naszym i podkreślenia zrozu- 

mienia doniosłości ich wielkiej, twórczej 

pracy państwowej. musimy już dzisiaj jąć 

się do dzieła i to tem trudniejszego, gdyż 

tak bardzo różnorodnego. Dlatego wysiłek 

młodzieży winien być bandzo duży w tym 

kierunku. Zwłaszcza sprawa wewnętrznej 

organizacji kółek młodzieży, polegająca na 

doborze właściwych jednostek do zarządu, 

mnisi być jak najprędzej dokonana. A da- 

lej, dalej, to praca mad zbieraniem ekspo- 

natów i danych historycznych, przedewszy 

stkiem o szlakach historycznych Słonimsz- 

czyzny i pomiatu. Wszystko to wymaga, 

co już zaznaczono, jak majintensywniej- 

szej pracy i to nietylko zarządów. kółek, 

lecz całej młodzieży krajoznawczej. Wobec 

tego, czyby miewskazanem było poświęcić 

codziennie przynajmniej 10 minut dla tej, 
talk ważmej pracy. Wszak to tak niedużo, 
a niech wszyscy spróbują chociaż parę mi- 

nu codziennie zająć się swem kółkiem, a 
zobaczymy, jaik predko il jak wiele będzie- 
cie mogli. zdzialać, młodzi krajoznawcy. — 
Pamiętajmy również o tem, że pracę wa- 
szą będą oglądali  mietylko Słomimianie, 
tmasi krewni i znajomi, lecz rówmież wasi 
bliscy ideologicznie z całej Polski, którzy 
na zjazd i uroczystości przyjadą. 

A więc do pracy kółka, do pracy! 
Wicher. 

— POKAŻNY WYCZYN SPORTOWY 
W SŁONIMIE. — Powiatowa Komenda P. 

W. w Słonimie komunikuje, że ilość zdoby- 
tych odznak POS. na terenie pow. słomim- 
skiego wynosi 3536 osób, z których panie 
uzyskały 52 odznaki, zaś panowie 3484. 

Na ogólmą ilość 3536 odznak, klasy I 
uzyskało 3415 osób, II 109, III 8 osób, IV 
4 osoby. 

Jak widzimy, wyczyn sportowy uw bie- 
żącym roku w pow. słonimskim jest nader 
pokažny. 

  

  

   

        

ZJAZD ROLNICZY W NIEŚWIEŻU. 
W ubiegłą miedzielę w Nieświeżu w sa- 

li watuszowej odbył się wielki zjazd rolni- 

czy przy udziale przedstawicieli organiza- 
cyj kredytowo - gospodarczych, nolniczych 

stawicielii nolmików, który obnadówał 
zagadnieniem ciężkiego kryzysu, prze 

żywemego w kraju. 
Zjazd zagaił t przewodniczył prezes 

Okręgowego  Towarzystwia Onganizacji i 
Kółek Rolmiiczych w Nieświeżu p. senator 
Olgierd Jeleński. Na zjeździe był obecny 
Starosta nieświeski p. Witold Czachowski. 

Podczas obrad: wygłosili referaty o sy- 
fuacji w rolnictwie w związku z kryzysem 
gospodarczym: inżymier rolmik p. Wimcen- 

ty Bereśniewiicz i p. Mieczysław Kmaszew- 
ski, członek Wydziału Powiatowego. Refe- 
raty obu prelegentów. były wygłoszone w 
bardzo nzeczowej formie i były wysłuchane 
przez obecnych z dużem zainteresowaniem. 

W dalszym ciągu zjazdu byla przepno- 

wadzonia ożywiona dyskusja, podczas któ- 
rej zabrało głos szereg móweów, uskarża- 
jąc się na bardzo ciężką sytuację gospo- 
dawczą molmiików, szczególmie wi powiecie 
miieświeskim, gdzie prócz ogólnej depresji ° 
gospodarczej, powiat został mawiedziony 
w mrolku bieżącym klęskami żywitołowemi, 
jak gradobicia oraz klęską „rdzy”, która 
dotlsnęła prawie 40—50 procent tegorocz- 
mych zbiorów. 

W wyniku zjazdu powzięto szereg re- 
"olmcyj, zmierzających do naprawy Seżkiej 
sytuacji rolnilka. 

   

  

  

  

— Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPO- 
DYŃ WIEJSKICH. — W dniu 10—12 listo- 
pada w zaścianku Zubelewieze gm. lacho- 

wiokiej w Kole Gospodyń Wiejskich od- 
były się kursa wypieku ciast, prowadzone 
przez instruktorkę Pow. Koła Gospodyń 
Wiejskich Romanowską. 'Na kurs uczęsz- 
czało 18 pań. Na zakończenie kursu preze- 
ska koła Kobrynowiczowa podejmowała _ 
uczestniczki kursu herbatką, po herbatce 
odbyła się zabawa taneczna. 

— Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW 
STRZELECKICH. Oddział związku strze- 
leckiego w Leśnej urządził w dniu 12 H- 
stopada przedstawienie, Odegrano „Legjo- 
ny na pomoc". Po przedstawieniu odbyła 
się zabawa taneczna. 

b i e ii IN i RS W i i KA SNS SSD k 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“, 

  

Dźwiękowe 

Kino 

KHELISS W roli Nerona EM:L JANNINS. Męczarnis Chrześ iin. 
seans ceny zaiżone, 

PREMJERA. Po raz pierwszy w Wilnie wa:s;a R AROSZ Naj »spaaialsze, nieśmiertelne, monum.uiaine arcy Gzieło 
Hanry. a Szenkiewicza 

QU© Va BHŚ$ 
Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. — Ne 1-sz; 

— Se2use: 4, 6, 8 i 1015. — W dais Świąteczne o 2 glej. 3 * 

  

Caiu Polska Się bawił Bawmy 3ię razem! Dziś pierwsza polska k medja spostowa 
r 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
W rol. głównych: Pogorzelska, Dymsza, Tom, Lawiński, Kalinówna, śnkwiczówna, 

Dla miadzieży dozwolone 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
W. elka 47, iel. 15 41 

Cybulski or:z chór Dana. 
Nad progr.: Urozm, dodztki dźwiek Pocz. o g 4. 6. 8 i 10.15 w dnie świąt. o g. 2-ej, Ceny od 25 gr. 

  

Dźwiękowe kiio Ostatnie dwa das. 

„PAN“ 
Wieika 42, tel. 5-28 ERNESTA LUBICZAĄ 

MAURICE CHEVALIER 
w pełnym szampańskiego humoru 

filmie dźwiękowo Śśpiewnym 

Najulubieńsza para aktorów, Świałowo znany piosenkarz 
i czarujący 

słowik skranu 

Muzyks OSCARA STREUSA 

JEANETTE MAC DONALD 

„GODZINA Z TOBĄ 
100 humoru, muzyki i 

Nad program: aktualja dźwiękowe: Scause: 4, 6, 8, i % į . 

realizacji 

czarownyci: melodyj. 
10,15. W dn. św. o 2-ej, Na l-szy seans ceny zmitone, 

režyserįi gevjusza 

  

Dżwięzowe 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

kino Wkrólce 

в &   Autentyczne, oryginsine krajobrazy polarne. 

film świaiowej produkcji 1932 33 

EO © 
całaowicie nakręcony w krajach podbiegunowych 

ilustrujący życie Eskimosów, 
Gra Eskimosów peina jest prawdy życiowtj i przejęcia. 

zrozumiały, bo « języku polskim. 
Film dia ksidego 

  

Nareszcie coś nowego! Żapomnisz o trcskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziś 
Dźwięzowe kina 

HoLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15 28 

GZ 

LEMONNIER. 

ną humoru operetkę paryską 

BRUJĄCS © 75 

(Ii est charmant) 

pe „szampańską, 

MRŁOBIEE 
W rolach gł. ulub. piosenkarz bohater i::mu „Kongres tańczy”. HENRY GARAT oraz gwiazda Paryża MEG.. 

Nad | program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10. 

  

WIELKI REWELACYJNY FILM! Zajrzyjmy prawdzie w oczy! Uświadomienie — = po 
stroga — Pouczenie! Każdy młody mężczyzna każdy ojciec, każdy narzeczony, każda młoda 

Dźwięzowe kino kobieta, każda matka, każda narzeczona powinni i muszą zobaczyć obraz — p. 

  

  

  

KOLLYWOOD BEE G š Ź 3 ię š EE & 2 
Mickiewicza, 22 Wi A ilust Žž X E ž. B 

W ielki film ilusi rujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, dotkni 
tel. 15-28. przed ślubem chorobami, nie wyleczyli ich należycie. a : se 

Z rozporządzenia Władz dajemy oddzielne seanse dla pań i oddzielne dla panów. 
UWAGA: Dziś = gedz. 1.35 £ ko dia kob et 

Dzwiękowy Dziś wieiki podwójny piegrami 1) Najnowszy i n.jlspszy film aźwięsow: spiewny 1ez. €zMnine байсое 

m OBŁAWA W PARYŻ ° — » @ВЕЁ A PARY 
„ŚWIETGWID” W reli gł. Śnistowy piosenkarz Albert Prejsan ! Annabeils Qvsz 2) Wspani:łe arcydzieło p-g powieści 5, Żeromskiego 

Mickiewicza 9. 8. $umborski, М. „PRZEDWIGŚWIEC: "0 ou 5 zrog, 8 52 
  

SPORT 
NAJBLIŻSZE IMPREZY 

Dziś o 5-tej po poł. w: lokalu klubo- 
wym ZŻAKS'u (Zawalna: 21) odbędzie się 
ciekawy mecz pong - pongowy między re- 
prezentacjami żydowskich akademików i 
uczniów. 

W skład akademików wchodzą: Gotlib, 
Merecki i Kewes, uczniów: Wełksler, Chaj- 
klin i Piam. 

  

* * * 

Bokserska reprezentacji Szwecji przy- 
bywa do Polski, aby rozegrać szereg me- 
czów. 'Przedewszystkiem Szwedzi walczyć 
będą, jako reprezentacja Szwecji, z repre- 
zentacją Polski, a mastępnie jako reprezen- 
tacja Sztokholmu rozegrają dwa mecze 
międzymiastowe: Sztokholm — Łódź i 
Sztokholm — Inowrocław. 

Spotkania te odbędą się w pierwszych 
dniach grudnia. 

* * % 

Niedziela ligowa przyniesie kilka bar- 
dzo ciekawych spotkań. 

Pogoń i Warta odrobiły swoje i z nie- 
cierpliwością bezsilne czekają na ostatecz- 
ny rezultat. Zwłaszcza Pogoń. ŁKS. pięk- 
nym zrywem finiszowym przedarł się w 
pierwsze szeregi i obecnie razem z Craco- 
vią oczekują na walkę z Legją. Walkę de- 
cydującą i niewątpliwie b. ostrą. 

Tak się stało, że obecnie Legja decy- 

duje o tem, kto ma być mistrzem Ligi. Po- 

  

bije Cracovię a przegra z ŁKS'em — da Zap 

lodzianom mistrzostwo. Ulegnie lub bodaj 

zremisuje z krakowianami — im „przy- 

dzieli* zaszczytny tytuł. Pobije obydwie te 

drużyny — przysłuży się Pogoni. 

Na końcu tabeli sytuacja niepewna na- 

dal. Polonia ma, 15 punktów i 2 mecze przed 

sob (22 pp. i (Wisła), Czami 14 punktów: 

i mecz z Wa ZEWWIIÓK, Przpuszezalnie Po 

lonia zdobędzie się choć na jedno zwycię- 

stwo „a wówczas będzie uratowana. Ale 

może i nie zwyciężyć ustępując przedostat- 

niego miejsca Czarnym. : 
Niedzielne mecze: Cracovia — Lezja. 

Polonia — 22 pp. i Czarni — Warszawian- 

ka przyniosą rozwiązanie zagadki ligowej 

— mistrza i outsidera. (t) 

  

— ZABAWA CECHU RZEŹNICKO - 

WĘDLINIARSKIEGO. — W dniu 13 Ii- 

stopada wi lokalu własnym odbyło się ze- 

sranie członków cechu rzeźmicko - wędli- 

miarskiego. Zebranie zagaił starszy cechu 

p. Kowalski, który przedłożył spraw ozda- 

nie ze zjazdu cechów w Warszawie, poczem 

przedłożył plan pracy i budżet na 1932-35 

rok w wysokości 980 zł., który zebranie u- 

chwaliło. 
Pozatem odbyły się wybory do zarządu 

cechu, w rezultacie czego zostali wybrani: 

p. Kowalski Józef, Solowjan Szymon, Sza- 

bum Stefan, Hryniewicz Placyd i Baran- 

cewicz Mieczysław. > 

— ŻYCIE GOSPODAROZE — W dniu 

6 listopada pod przewodnictwem dyrektora 

Kasy Komunalnej Jasinowskiego odbylo 

się zebramie związku spół. spożywców. 

Po przyjęciu protokułu ostatniego po- 

siedzenia, wygłosił referat lustrator Buć- 

ką z Wilms, który omówił spnawy kredy- 

dowe. 
Wreszcie uchwałonio wobec katastro- 

falnego stanu spółdzielni ograniczyć kre- 
dyt. człomikom do wysokości ich wikładów. 

"Wkońcu dr. Kiziewicz poruszył sprawę 
stmony samitamnej siklepów. 

-- we LNY na A 

ET RZPESEWEERREZ : > 

„Lekarze Mi, lwyłiewizowa 
PPRETETRRZRCWANEA Choroby skórne, lecze- 

——- › = Ше włosów, kosmetyka 
DOKTOR lekarska i operacje ko 

s smetyczne. 
Blumowicz pzym. 1 — 12; 5 — 
horoby weneryczne —6 Wileńska 33 m. 1.— 
kórne i moczopłciowe Z powodu wyjazdu na 
WIELKA 21, tel. 921 stałe do Warszawy w 
od 9 — 1i3 — 8 ' grudniu przerwie przy- 

W.Z.P. 23. jęcia. 

      

  

  

    

у 4 Institot do Bzenć 
„KĖVA“ (Paris) 

Mi kłewicza 37, 
tel. 657, od 11—1 

Rozgładzanie i odšwie- 
żanie twarzy, Leczenie 
wągrów i pryszczy E- 
iektryzacja. WZP 58 

missta Wilna, 

596, 667, 683, 716, 

  

1918, 1934, 

  

Kupno 
1 SPRZEDAŹ 

ry we 

  

Sprzedam psa 
boksera dwuletaiego.— 

  

Białostocka 6 — 1 od 
4-5 codzienalee 2294, 2504, 2525, 2655, 2912 i 3144; 
— a nr nr. 242, 382, 490, 1160, 

NE аНЕ ЕоЕаащено о) 2002, 2398 i 2407; po rubij 

Z powodu 
wyjszdu tanio sp'zeda- 2730, 2756, 33.6, 3365, 342: 

1е sios omų ECS teczuiona będzie, po zynając 
stylowy oras žy:ando- 
e Jigiell>Aska 19— 7. 
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ЪЭЁ&ЁЁ 
лур уа 

POK 6] 
DO WYNAJĘCIA r 

wygodaie umeblowany, 

  

PO TRZEBN 8 Obarna ul 2 m 15 
MIESZKANIE ;ejefon na miejscu. 
4 - pokojowe z wszel- —. — 

  

kiemi wygodami, — w MIESZKANIE 
centrum, nie na parte- 5 pok-i, odnowione, 

rze w cenie > Z zł. całkowicie nmeblowane 
acę 24 z'tał, 2 pierwsze piętro, elek 
> zgłoszenia do | RBA dazieska о- 

administracji dla W.  jęfon — można poje- 

2 dyńcze pokoje — do 
wynajęcie, ul. Siera- 
kowskiego 24 m 8, 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wyssjęcia. Dowirdzieć tel 15-86, godz. 9—11 
się Białostocka 6 — 1 ; 3---6 
codziennie od 3 pepoł. __ 
do 4.30 

  

  

KO DADDABARAWE RAZ RÓW 

MIESZK AN rA POSZUKUJĄ 
31 4 pokojowe do wy 
więda Mickiewicza 45. NAC — 

MIESZKANIE Prania 
poszukuje wyksalifika- 
Wz:na praczke, Popław 
sza 17 m. 8-— Hykhs- 
rowicz. 

DO WYNAJĘCIA 
przy ul. Rydza - 
łego 35 — wiadoni 
na niiejscu. 

NJ i i PA 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do wia- 

dosiości publicznej, że w dniu 5 grudnia 1932 
roku, o godz. 10-ej odbędzie się sprzedaż lcy- 
tacyjna towarqw skoniiskowanych, niewyku- 
pionych w terminie, oraz zdeponowanych przez 
podróżnych, a mianowicie: cukru,  rodzynvi:, 
wanilji, pieprzu, gorczycy mielonej; wyrobów 

nożowniczych, rowerów; maszyny do szycia, 
kieratów, skqrek futrzanych, tkaniny, dywanów 
odzieży; obuwia i konfekcji używanej, przy- 

borów toaletowych, zabawek dziecinnych i t. 

p, towarów: 
W razie niesprzedania towarów w dniu 

grudnia 1932 r. powtgrna licytacja odbędzie 

się w dniu 19 grudnia 1932 r. 
Szczegółowe dane o towarach mogą zam- 

teresowani otrzymać 'w Urzędzie Celnym w 

Wilnie, Stacja Towarowa, w godzinach urzę- 

dowych. 
Wilno, dnia 15 listopada 1932 r. 

Kierownik Urzędu I. Minczewski 

DE Celny 

ai 

GABINET 
Raelonelne! kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kohiacą kosnerwuje, doskonali, odświaża, - 
guwws jej skazy I braki. Masaż kosmetyczny 
twysrzy, Masaż ciała, elektryczny, wyszezu- 
oiałący (panie). Natryski „Hormona” wsdłuz 
srał, Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In 

dywidualne dobieranie kosmetyków do 
daj zary. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra 

cjonałnej. 
Codziennia od g. 10—3. 

| W. Z. 

    

    

  

0 

  

   

P. 

8 p-oc. linty zsstawne Z 11 kupe 
po zi. 100. — Nr. Nr. 56, 96, 106, 133, 204, 515, 517, 530, 588, 

, Prasowy dziennik radjowy; 

  

WwYKAŻ 
8 proc. i 5 pioc, listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego 

wylosowanych w dniu 17 listopada 1932 roku 
(8 losowanie) 

nami: 

"32; 740, 781, 808 i 896; po zł 500— nr nt. 
19, '34, 82 92, 144. 185, 317, 493, 764, 94 i 1108; po zł i' GG 
ur ur 224, 226, 360, 410, 783, 873, 1020, 1211, 1213, 1688, 1760, 

1919, 1983, 2031 i 2268. 
5 proc. fisty” zastawne konwerszjne serji 

mi: po zł 25 — nr ur 335, 641, 713, 872, 112,1 115, 1117,1173 
1224, 1271, 1276, 1368, 1370, 1428, 1638, 1809, 1810, 1847, 1871 
12105; po zł 50 — nr nr 116, 279, 557, 638, 719, 768, 832, 
1012, 1038, 1374, 1603 i 1604; co zł 250 — ur ur 259, 719, 856 
1214, 1347, 1494, 1519, 1590, 1948, 2019, 2421, 2486 i 2 29, 

5 proc: listy zastawne +misji przedwojez zej w ru'lach zwa: 
loryzowane: po rubli 100 — (zł. 77,50) ur cr 393, 406, 415, 481, 
507, 510, 655, 841, 

„K* z 10 kupona- 

1096, 1192, 1332, 1700, 2035, 2:52. 2163, 
po rubli 500 (zł 387.50) 

1177, 1393, 1394, 1744, 1518, 1991, 
0:6 (14 775,—) nr ur 563 694. 1058 

1111, 1506, 1581 1600, }619, 2248, 2284, 2338, 2350, 2401, 2688 
+ 8429, 

Wypłata za powyższe li iy ich nominalnej wartości uske- 
od dnia 2 stycznia 1933 rtka, 

przez Kasę Towsrzystwa w Wilnie, Jagiellońska Nr. 14. 

- | RE DEITSSUISEEATSESEETETSKE ENTERT NEO STALEKROS INTER 

MMM A 
OGŁOSZENIE 

Dyrsś.cja Lasów Państwowych 
w W.inie, ul. Wieika 66 

tel, Wydziału Fiandlowego Ni. 12-:3 

ogłasza sprzedaż drewna użytkowego s0- 
snowego i świerkowego z cięcia roku go- 

spodarczego 1932/33, 
Szczegóły dotyczące: a) warunków tech- 
nicznych, b) warunków dostawy, e) wa- 
runków płatności i innych — podane го-- 
stały w czasopiśmie „Rynek Drzewny” w 

okresie 21 listopad — 3 gnudzień r. b. 
Wszelkich informacyj udziela Wydział 

Handlowy Dyrekcji. 
DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

w Wilnie. 

i i AE A) A k 

OBWIESZCZENIE 

Urząd Skarbowy w, Wołożynie podaje 
do ogólnej wiadomości 

1) w dmiu 24 lis    

    

a 1982 r. odbędzie 
się sprzedaż z licytucji 'w maj. Horodzki 
gm. Zabrzeskiej pos oiożym 3006 pudy 

1mie. Sprzedaż rozpocznie się od    
2) w dniu 28 listopada 1932 r. odbędzie 

się sprzedaż z licytacji w osadzie Żardelach 
gm. Wiszniew, pow. tut.: 

desek sosnowych 167 m sześć. 
desek olchowych 687 m. sześć. 
desek jesionowych 108 m. sześć. 

desek brzozowych 63 m. sześć. 
desek klonowych 500 m. sześć. 
drzewa opałowego brzozowego, olchn- 

wego i klonowego w dłużycach 17830 m. 
sześciennych. 

Drezyna motorowa 1: szt. 
'Wagonetek normalnotorowych 8 szi. 
Sprzedaż rozpocznie się od ceny zaofia- 

rowanej. 
J i) UM A 

3 ss sai 
die wieńskia 

SOBOTA DNIA 19 LISTOPADA 
11,20 Przegląd prasowy, komunikat meteo- 

rologiczny i czas; 13,10 Komunikat meteoro- 
logiczny; 13,15 Poranek szkolny; -14,55 Pro- 
gram dzienny; 15.00 Nowe płyty; 15,40 Koma 
nikaty; 15,50 Wiadomości wojskowe; -16,00— 
Audycja dla dzieci; 16,20 „Wilcze Kły Radjo- 
we — mówiony tygodnik nr 3 młodzieży aka- 
demickiej USB; 16,40 Stefan Żeromski (w 7 
rocznicę zgonu) - — odczyt wygio: prof. K. 
Górski; 17,00 Audycja dla chorych; 17,30 Ko- 
munikaty; 17,40 Odczyt aktualny; 17,55 Pro- 
gram na niedzielę; 18,00 Muzyka lekka; 1830 
Rozmaitošci; 19,00 Tygodnik litewski; 19,15 — 
Jak to w samolocie ładnie! — (lot Wiino — 
Warszawa — Wilno) —- feljeton EVE Wi- 

told Hulewicz. 19,30 Na widnokręgu! 19,45— 
— 20,00 Koncest 

kompozytorski . Sergiusza rokofjewa; 20,45— 
Komunikaty, wiadomości sportowe i dodatek 
do prasowego dziennika radjowego.; 20,55 — 
Godzina życzeń (płyty); 22,05 Koncert chopi- 
nowski; 22,40 Banalność doskonała — želietoi- 
22,55 Komunikat meteorologiczny; 23,00 Muse 
ka taneczna. 

    

    

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńskć.


