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Propaganda zagraniczna 
Niejednokrotnie już powoływaliśmy 

się na niezmiernie ciekawe wyniki an- 
kiety w sprawie nauki i sztuki, którą w 
swoiim czasie zorganizował Fundusz 
Kultury Narodowej. 

Dziś znów wrócimy do tej ankiety, 
aby poruszyć niezwykle poważne zaga- 
dnienie naszej propagandy zagranicznej. 

Sposobność do rozważań daje nastę - 
pujący ustęp z memorjału Pana Ministra 
Spraw Zagranicznych: 

„W odpowiedzi na ankietę Pana Pre- 
zesa Rady Ministrów, z dnia 19 lutego 
1931 r. w sprawie świadczeń nauki i 
sztuki na rzecz Państwa, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych przedstawia na- 
stępujące w tym zakresie dezyderaty, 
uwzględniające te dziedziny pracy nauko 
wej, które, zdaniem Ministra Spraw Za 
granicznych, mają doniosłe znaczenie pro 
pagandowe dla zagranicznej polityki 
polskiej i dla roli,  odgrywaneį przez 
naukę polską w świecie: 

1)e Utworzenie placówki propagando- 
wej i informacyjno-kulturalnej w Ra- 
perswiłu... 

3) Udzielenie dotacji na działy pol- 
skie w zagranicznych Instytutach słowiań 
skich. Instytuty słowiańskie, istniejące 
dotychczas w różnych uczelniach wyż- 
szych światowych (New-York, Londyn, 
Paryż, Strasburg, Rzym, Genewa, Kiel) 
skompletowały sekcje poszczególnych 
narodów na drodze współdziałania zain- 
teresowanych państw. Naprzykład, za- 
równo dział naukowy czeski, jak jugo- 
słowiański, obfite bibljoteki: czeska i 
jugosłowiańska w Slavonic Studies w 
Londynie zostały urządzone i zaopatrzo 
ne przez Czechosłowację i Królestwu 
S.H.S. Polski dział w bibljotece tego in- 
stytutu zawiera mniej więcej jedną setną 
działu czesko-słowackiego czy jugosło- 
wianskiego“. 

Oto konkretny, wyjątkowo wymowny 
i zastanawiający przyklad niedostatecz- 
ności naszej propagandy zagranicznej. 
Dajemy się wyprzedzić na tem polu na- 
wet narodom młodszym i-- państwom 
mniejszym !... 

Czemu tak się dzieje, doprawdy nic- 
łatwo osądzić. 

Sprawa należycie zorganizowanej 
propagandy zagranicznej jest jednak tak 
wielka i poważna, iż na nią wciąż musi 
być skierowana baczna uwaga całego 
narodu. 

Walcząc o stanowisko mocarstwowe 
w dziedzinie politycznej, musimy dążyc 
do tego, abyśmy byli mocarstwem w 
dziedzinie ducha. Dlatego też, zdobywa- 
jąc się na wielki wysiłek twórczy, po- 
winniśmy dbać o to, aby ten nasz wysi- 
łek był znany całemu światu. 

Mamy to pokazać światu i będzie- 
my mieli coraz więcej, gdyż wytrwała 
praca naszych uczonych i artystów o- 
siąga coraz wyższe szczyty i zdobywa 
coraz nowe wartości. 

Z tem trzeba iść w szeroki 
dumnie podniesionem czołem!.. 

Propaganda więc zagraniczna ma ol- 
brzymie znaczenie kulturalne i politycz- 
ne. 

Jakże powinna wyglądać ta propa- 
ganda? 

Rzecz jasna, iż w kilkudziesięciu wier 
szach artykułu dziennikarskiego, nikt nie 
potrafi omówić całokształtu tak skompli- 
kowanego zagadnienia, jakiem jest spra- 
wa propagandy zagranicznej. Trzeba 
więc ograniczyć się do wskazania naj- 
ważniejszych cech dobrze zorganizowa- 
nej propagandy. 

Akcja propagandy może być rozpa- 

trywania z dwu stron: pod względem jei 

formy, czyli ram organizacyjnych i 
pod względem treści, czyli przedmiotu 
i zakresu dziedzin propagowanych. 

Zacznijmy od formy. 

Ciężar propagandy spada zwykle na 
urzędników naszych poselstw i konsu- 
latów. W ostatnich latach zaznaczył się 
popyt na literatów, angażowanych na 
dyplomatyczne stanowiska z myślą obar- 
czenia ich misją propagandy kulturalnej. 
Czy literaci szczególnie nadają się do tej 
roli, jest to pytanie, ale nie można wąt- 
pić, że możliwości najbardziej nawet u- 
talentowanych urzędników naszych pla- 
cówek zagranicznych są dość ograniczo- 
ne właśnie ze względu na ich stanowi- 
ska urzędnicze. 

Każda propaganda tem jest skutecz- 
niejsza, im mniej widoczne jest jej na- 
rzucanie z zewnątrz. Placówki dyploma- 
tyczne muszą posiadać wykształconych, 
czujnych na sprawy kulturalne urzędni- 
ków, ale główną rolę w prowadzeniu pro 
pagandy, dotyczącej zdobyczy ducha pol 
skiego, należy przeznaczyć komu inne- 
mu. 

Przedewszystkiem do wyzyskania jest 
polska emigracja zagranicą. Mamy blisko 
ośm miljonów Polaków poza granicami 
państwa! Czwarta część narodu polskie- 
go tkwi wśród obcych!.. Należyte zorga- 
nizowanie emigracji, stworzenie szeregu 
żywotnych placówek kulturalnych na emi 
gracji, wreszcie dobrze postawiona spra- 
wa szkolenia odpowiednich sił z pośród 

świat z 

młodzieży emigranckiej — mogłoby dać 
dobre wyniki. 

Drugą sprawą, na którą należałoby 
zwrócić większą uwagę, jest sprawa 
tworzenia katedr polonistycznych na uni- 
wersytetach zagranicznych i kształce- 
nia cudzoziemców, którzyby stali się na- 
turalnymi i najlepszymi propagatorami 
kultury- polskiej wśród obcych. 

Jak wiemy z oświadczenia Pana Mi- 
nistra Spraw Zagranicznych, działy pol- 
skie w zagranicznych instytutach słowiań 
skich nie są należycie zorganizowane, — 
wiemy, że ilość katedr polskich zagra- 
nicą jest niedostateczna, ale bądź co bądź 
już się wiele zrobiło. We Włoszech, w 
Belgii 1 w Anglji praca naszych  profe- 
sorów dała wcale dodatnie wyniki. 

Henri Grćgoire, prof. uniwersytetu w 
Brukseli, tak mówi o wysiłku naszych 
profesorów w Belgji („Przegl. Współcz.' 
Nr. 120) 

-..«„dzięki hojności i światłemu  po- 
glądowi Rządu warszawskiego, Uniwer- 
sytet Brukselski zdołał uzyskać uiundo- 
waną przez Rząd polski katedrę języków 
i literatur słowiańskich. Stworzona ona 
została w r. 1926, a proiesorami zwy- 
czajnymi byli dla niej kolejno p.p. Wa- 
cław Lednicki i Manfred Kridl. Ci dwaj 
profesorowie, wysłani do Brukseli przez 
polskie Ministerstwo Oświecenia, złożyli 
dowody wielkiego oddania sprawie. Wy-- 
kładali oni licznym studentom początki 
języka rosyjskiego i polskiego oraz 
historję literatur słowiańskich. Wydali 
kilku uczniów, a niedaleki jest czas, kie- 
dy jeden z ich słuchaczy będzie mógł 
zajął ich miejsce na katedrze, którą u- 
šwietnili“. 

To, že polscy proiesorowie potrafili 
wykształcić w Belgji kandydata na sta- 
nowisko proiesora slawistyki, jest nieza- 
wodnie wielką zdobyczą w dziele propa- 
gandy kultury polskiej. 

Propaganda ta pod wzgiędeim treści 
rozpada się na trzy gałęzie, z którycii 
jedna ma za zadanie informowanie cu- 
dzoziemców o Polsce, — druga — po- 
pularyzowanie Polski wśród szerszyci: 
mas i trzecia — zdobywanie cudzoziem 
ców dla Polski. 

Akcja informacyjna zagranicą jest ": 
nas postawiona źle i prowadzi się bai - 
dzo nierówno, — wymaga więc zdecydc- 
wanych reform. 

Akcja popularyzowania Polski spada 
prawie wyłącznie na sportowców, któ- 
rzy mają dobrą sposobność do oddziały 
wania na uczucia tłumu. Niezawodnie 
triumiy Kusocińskich i innych rekordzi- 
stów w znacznym stopniu przyczyniają 
się do popularności Polski zagranicą, ale 
te triumfy są niestety zbyt rzadkie, wy- 
syłanie zaś drużyn sportowych zanadto 
kosztowne. Zresztą tysiąc  Kusocińskich 
nie zrobi dla propagandy Polski tego, c 
potrafi zrobić jeden Paderewski, lub Cu- 
rie-Składowska. 

W akcji popularyzowania Polski za- 
granicą za mało się uwzględnia wartość 
i znaczenie artystów i literatów. Ta 
dziedzina jest do wyzyskania, chociażby 
kosztem sportu, tego benjaminka tłu- 
mów. 

Ale prawie całkiem jest zaniedbana, 
bo nie ujęta w ramy organizacyjne, akcja 
„zdobywania* Europy dla Polski. 

Pamiętać trzeba, iż nie dość jest, aby 
cudzoziemcy wiedzieli coś niecoś o Pol- 
sce, nie dość nawet ich życzliwości i 
sympatji, — musimy zdobyć u nich sza- 
cunek i uznanie dla siły duchowej 
Polski. 

Tego dokonać może tylko żołnierz 
polski i polski uczony. O  Kusocińskim 
świat zapomni już jutro, Anglik może nie 
тлаё Sienkiewicza, ale każdy Europej - 
tzyk musi wiedzieć co było pod  Wied- 

niem w r. 1683, każdy Amerykanin po 

winien pamiętać nazwiska Kościuszki | 

Pułaskiego, każdy kulturalny człowiek u- 

trwala w pamięci „ośmnastą bitwę świa- 

RO 
Żołnierz odrodzonej Polski spełnił 

swe główne zadanie. Dziś do walki po- 
winien wystąpić uczony polski. Dorobek 
nauki jolskiej doby ostatniej jest natyle 
poważny, iż możemy i musimy pójść 
z nim w swiat, aby nauce polskiej, a co 
za tent dzie — Polsce całej, zdobyć 1:a- 
leżne stanowisko w Europie. 

W. Charkiev.icz 

Komunikat Kkancelarji prymasa 
Polski 

Kancelarja Prymasa Polski komuniku 
je urzędowo, że zupełnie bezpodstawne 

są wszelkie wiadomości, podawane przez 

prasę, o powołaniu Jego Eminencji Ks. 

Kardynała Prymasa Polski do Rzymu, i 

że wskutek tego nie mają żadnego uza 

sąduienia komentarze i wnioski, które 

prasa snuje w związku z rzekomym wy- 

jazdeni Jego Eminencji Ks. Kardynałe 

Prymasa. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

   
   

     

Zagraniczne 50 proc. drożej. 
do miejsca. Terminy druku mogą by! 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. СЕ 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
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Bójki i awantury studenckie w Polsce 
ZAWIESZENIE WYKŁADÓW NA PO- 

LITECHNICE WARSZAWSKIEJ 

WARSZAWA PAT. — W dniu 30 b. 

in. w godzinach między 11 a 13 na Poli- 

feci'nice warszawskiej wynikły bójki 

między poszczególnemi grupami stuaen- 

tów, Bójki odbywały się na pięści:, po- 

niewaz zarządzono pozostawianie lasek 

w szatni. 

Grupy akademików  nacjonalistycz - 

nych usiłowały nie dopuścić akademi- 

łów żydów do sal wykładowych. Około 
godziny 13 rektor ogłosił zarządzenie, , 

zawieszające wykłady i ćwiczenia na 

Politechnice. Studenci opuścili politech- 

nikę, nie wywołując na ulicach niepoko- 

ju. 

AWANTURY W WYŻSZEJ SZKOLE 

HANDLOWEJ 

Również na terenie Wyższej Szkoły 

Hanolowej grupy studentów  nacjonali- 

stycznych usiłowały wywołać awantury. 

jednak zdecydowana interwencja rekto- 

ra nie dopuściła do ekscesów. 

W KRAKOWIE POKALECZONO 
KILKU STUDENTÓW 

KRAKÓW. PAT. — W dniu dzisiej. 
szym grupki studentów usiłowały wznie- 
cić na Uniwersytecie bójki z akadenika- 
mi - żydami. W Collegium Medicum po 
wykładzie anatomji doszło do bójki, w 
czasye której kilku studentów żydów zo 
stalo pokaleczonych, 

UVEMONSTRACJE STUDENCAh:" 

W POZNANIU 

POZNAŃ PAT. — Dzisiaj przed po- 
łudiiem odoyło się w kaplicy Domu A- 

hadrmickiego żałobne nabożeństwo za 

duszę ś. p. Grotkowskiego, który zginął 

1 agiczną šmiercią we Lwowie, 

Po nabożeństwie odbył się w gma- 

chu Uniwersytetu wiec ogólao - ukade- 

micki, z udziałem zgórą 2090 akaden i- 

ków. Na wi: u wygłoszono szec'ę prze 

mówień. Po wiecu młodzież ruszyła 

przez miasto chodnikami, wznosząc 0- 

Frzyki antyżydowskie. Spokoju nie za- 

kłócono. Pochód po przejściu przez mia- 

sto powrócił przed gmach Uniwersytetu 

i tam się rozwiązał. 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
ZA Ś. P. GROTKOWSKIEGO 

LWÓW PAT. — Dziś przed połud- 
niem w kościele o. o. Jezuitów odbyło 
się nabożeństwo żałobne za spokój du- 
szy ś. p. Grotkowskiego przy licznym u- 
dziale młodzieży. Po nabożeństwie przy 
wódcy młodzieży rozdawali wśród ucze- 
stników ulotki, wzywające młodzież do 
zaprzestania dalszych ekscesów. 

W ciągu dnia panował w mieście 
względny spokój. 

Dzisiaj wieczorem rektor Uniwersy- 
sytetu wydał odezwę do młodzieży, wzy 
wając ją do spokoju i do powrotu do 
uczelni. Wykłady na uniwersytecie bę- 
dą wznowione w piątek. Podobne ode- 
zwy wydali rektorowie Politechniki i 
Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego. 
Na Akademji medycyny weterynaryjnej 
wykłady nie były zawieszone. 

Odprężenie sytuacji w Wilnie 
—WILNO. — Dzień wczorajszy minął 

w Uniwersytecie naogół spokojnie, jeśli 
nie liczyć naturalnie drobnych zajść о- 
sobistych, wynikłych na korytarzach i 
w szatni gmachu głównego USB. 

Wykłady toczyły się normalnie, przy 
znacznej jednak absencji słuchaczy, — 
szczególnie żydów. Tak samo w prosck 
torjum medycy - żydzi nie byli odccni. 

Wobec pewnego odprężenia sytuacji, 
nieaktualną stała się rarazie sprawa za 
wieszenia wykładów, o czem już mowio- 
no we wiorek, bezpośrednio go zzaj- 
ściąch wieczornych.— Przez cały dzień 
wczorajszy na mieście krążyły liczne pa 

  

Zajścia antysemickie w Wiedniu 
WIEDEŃ PAT. — Wczoraj na wyż: żydom wejście do jednej z sai wykiado- 

dziaie prawa tutejszego uniwersytetu do 
szło do zajść pomiędzy narodowymi s0- 
cjatistami a studentami żydowskimi. 
Narodowi socjaliści usiłowali wzbronić 

wych i zaatakowali kilku studentów ży 
dowskich. Blokada sali trwała przeszło 
godzinę. 

incydent w parlamencie rumuńskim 
WIEDEŃ PAT. — Z Bukaresztu do- 

noszą dzienniki: Na wczorajszem posie- 
dzeniu Izby, poseł żydowski Weisman 
isi+ rpelował w kwestji agitacji antysemi 
ckiej wśród studentów rumuńskich. 
Pose! Cuza zaprzeczył twierdzeniu Weis 

  

rura, Między obu posłami doszło da 
gwałtownej sprzeczki, w czasie której 
Cuza wszedł na trybunę i uderzy: Weis 
mana trzykrotnie w twarz. Posłowie roz 
dzielili walczących. Komisja. dyscypiinar 
na Izby wykluczyła Cuzę z 20 posiedzeń. 

trole pcsicyjne, gotowe każdej chwi'i de 
interwercji. Wieczorem patrole wzmioc- 
niono z uwagi na ponowne próby groma 
«utnia się mętów spolecznych. W perti- 
żu Uniwersytetu ;auważono wieczo'em 
grupki Le niów szkół średnich i pow- 
szechnych, s/yhko tozpraszające się sa 
widok policji. 

Przedstawiciele studentów - żydów 
byli przyjęci przez rektora Opoczyńskie- 
go, który zapewnił interwenjujących, że 
dąży de zapobieżenia jakimkoiwiek nie- 
pokojom w powierzonej mu uczelni. 

Również u władz administracyjnych* 
interwenjowali przedstawiciele starsze- 
go społeczeństwa żydowskiego. 

JUTRZEJSZY WIEC 
W wyniku rozmów przeprowadzo- 

nych przez rekiora QOpoczyńskiego z 
przedstawicielami Bratniej Pomocy, rek-* 
tor zezwolił na urządzenie wiecu ogólno 
akademickiego w sali Śniadeckich. 

Wiec ten odbędzie się jutro o godzi- 
nie 7 wieczorem. 

KONFISKATY GAZET 

Wczorajsze wydania żydowskiego 
„Momentu* i „Dziennika Wiłeńskiego* 
uległy zajęciu przez Starostwo Gradz- 
kie. 

„Dziennik* był nawet dwukrotnie 
konfiskowany za opis zajść lwowskich. 

  

  

owo nota angielska © sprawie długów 
Ostrzeżenie Wielkiej Brytanji — Londyn wpłaci należne raty 

— Poprawa kursu funta 
TREŚĆ NOTY JUŻ OPRACOWANA : 

LONDYN PAT. — Nota brytyjska w 
sprawie długów została dzisiaj przed - 
południem definitywnie zaakceptowana 
przez gabinet, który obradował zaledwie 
godzinę. Obecnie ministerstwo spraw za 
granicznych zajęte jest szyfrowaniem ne 
ty do Waszyngtonu, albowiem wbrew 
utartym zwyczajom, które nakazywałyby 
raczej doręczenie noty tutejszemu amba- 

  

sadorowi arierykańskiemu, nota zosta- 
nie przeszyfrowana do ambasadora bry- 
tyjskiego w Waszyngtonie, który od- 
szyfruje ją i doręczy formalnie jutro 
Stimsonowi. Odstąpienie od zwyczaja 
spowodowane jest tem, ażeby tym spo- 
sobem dać wyraz praktyczny  stanowi- 
sku, zajętemu w poprzedniej nocie, w 
której ambasador brytyjski w Waszyng- 
tenie upoważniony został do pertrakto- 

Lythwały napad (0 na urząd pocztowy 
w Gródku Jagiellońskim 
BOHATERSKA OBR ONA POCZTOWCÓW 

WARSZAWA PAT. — W dniu 30 
| listopada o godz. 17 ośmiu zamaskowa- 

nych bandytów dokonało napadu rabun- 
kowego na urząd pocztowy w Gródku 
Jagiellońskim (województwo Iwowskie)* 

W momencie napadu w urzędzie znaj 
dowało się 3 funkcjonarjuszów  poczto- 
wych oraz kilku przygodnych interesan- 
tów. Bandyci zasypali strzałami rewolwe 
rowemi personel, próbując zrabować 
przekazy urzędu. Dzięki bohaterskiej po- 
stawie personelu napad odparto. W wy- 
niku strzelaniny jeden z bandytów został 
zabity. Drugi, ciężko ranny, niebawem 

zmarł, Reszta napastników zbiegła, — 
skradlszy jedynie stosunkowo nieznacz- 
ną sumę w bilonie, około 3 tysięcy zło- 
tych. Rany od kul rewolwerowych ban- 
dytów ponieśli: kasjer urzędu pocztowe- 
go Steblecki, kasjer Dębicki oraz woźny 
Klimczak. Prócz nich raniono 4 intere- 
santów. 

Za zbiegłymi bandytami wszczęto na 
tychmiast pościg. Dotychczasowy wyż- 
nik śledztwa stwierdza, że zabici bandy- 
ci byli członkami UOW i że napad na 
urząd jest niewątpliwie dziełem tej orga 
nizacji. 

  

Schlejcher otrzymuje misje tworzenia rządu 
SPOTKANIE Z HITLEREM 

BERLIN. PAT. — Zapowiedziana na 
dzisiaj konferencja generała Schleichera z 
Hitlerem nie doszła do skutku. Hitler za- 
miast do Berlina przybył dzisiaj rano w 
towarzystwie szefa sztabu oddziałów sztur 
mowych pułk. Roehna do Wejmaru, do- 
kąd zostały wezwane uprzednio wszyscy 
wybitniejsi "współpracownicy Hitlera na 
naradę. Udali się więc do Wejmaru prze- 

wodniczący Reichstagu Goering, dr. Frick, 
Strasser oraz Goebbels. Przebieg narad 
trzymany jest dotąd w. tajemniey, pewne 

NIE DOSZŁO DO SKUTKU 

jest jednak, że dotyczyły one sprawy e- 

wentualnej konferencji Hitlera z genera- 
łem Schleicherem. @ 

BERLIN. PIAT. — Wieczorny komuni- 
kat biura Conti informuje, że koła miaro- 
dajne oczekują w dniu lego grudnia likwi- 
dacji przesilenia gabinetowego. Hinden- 
burg — podkreśla komunikat — niezależ- 
nie od tego, czy Hitler przybędzie do Ber- 

lima, zamianuje gen. Schleichera kancle- 

rzem Rzeszy, powierzając mu misję for- 
mowania nowego rządu. ; 

wania w sprawie długów. Rząd brytyj- 
ski chce tem samem  upozorować, jak 
gdyby pertraktacje te już się faktycznie 
rozpoczęły. 

Nota ta jest dokumentem bardzo dłu 
gim i przeto zaszyfrowanie jej w Lon- 
dynie, odszyfrowanie w W: onie, 
przepisanie i doręczenie Stimsonowi 
zajmie conajmniej 24 godzin czasu. 

Ogłoszenie noty, © czem zadecyduje 
Waszyngton, będzie zatem mogło na- 
stąpić najwcześniej we czwartek wieczo 
rem, a nawet w piątek przed południem. 

Nota ma zawierać bardzo wszech - 
stronne wyjaśnienia konsekwencyj go- 
spodarczo - finansowych, które (w ra- 
zie dokonania zapłaty i utrzymania w 
mocy obecnego systemu długów) nastą- 
pią. 

Po pierwsze, konsekwencji dla kur- 
su wałut i dla cen, powtóre, konsek- 
wencji dła widoków ogólnej poprawy 
gospodarczej, po trzecie, konsekwencyj 
dla handlu w związku z wysokiemi ta- 
ryfami celnemi i ujemnym bilansem han 
dlowym, po czwarte, konsekwencji dla 
układów lozańskich, po piąte, konsek- 
wencji dla przyszłej konierencji między- 
narodowej konierencji ekonomicznej. 3 

Nota ma jedynie dotyczyć płatności 
przypadającej w dniu 15 grudnia rb., jak 

również zasadniczej rewizji długów. 
Nota nie będzie zawierała żadnych 

aluzyj co do decyzji gabinetu brytyjskie 
go w sprawie dokonania zapłaty lub od 
mowy, należy jednak uważać za przesą- 
dzone, że w razie nieustępliwego sta- 
nowiska Ameryki rząd brytyjski dokona 
zapłaty przeważnie w złocie. 

W związku z faktem, że decyzja ta 
stała się wiadoma i upadły pogłoski © 
kryzysie rządowym, funt doznał znacz- 
nej poprawy i z kursu 3,15 i 0,125 pod 
niósł się do 3,21 dolarów, spadając przy 
zamknięciu giełdy do 3,18 i 0,125, co 
jednak stanowi poważną poprawę o 4 
centy. 

Na giełdzie panuje- nastrój optymi- 
styczny i kursy obligacyj państwowych 
podniosły się nieco. 

drożej. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

  

„ Komunikaty oraz 
25 proc. drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

TELEGRAMY 
MINISTER BECK W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT.— Dzisiaj o godzi- 
nie 17 minut 50 przybył do Warszawy mi- 
nister sprawi zagranicznych Beck, witany 
na dworeu przez ambasadora Rzeczy pospo 

litej w Rzymie Przeździeckiego, wyższych 
urzędników MSZ. i przedstawicieli prasy. 

NOWE MONETY PIĘCIOZŁOTOWE 

WARSZAWA. PAT. — W najbliższych 
dniach zostaną wypuszezone w obieg nowe 
monety 5-złotowe. Mają one rysunek i u- 
kład napisu identyczny jak monety 10- i 2- 
złotowe. Brzeg monety jest karbowany.— 
Waga nowych monet 5-złotowych wynosi 
11 gramów, średnica 28 mm. Monety te 
mają moc zwalniania od zobowiązań ogra- 
niczoną do kwoty złotych 500 przy każdej 
wpłacie. 

NOMINACJA V.-DYREKTORA P. K. P. 

WARSZAWA PAT. — Minister komunika- 
cji mianował wicedyrektorem kolei państwo- 
wych w Warszawie inżyniera Marjana Widaw 
skiego, naczelnika Wydziału Zasobów tej dy- 
rekcj. 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

WARSZAWA. PAT. — Według da- 
nych statystycznych, liczbą bezrobotnych, 
zarejestrowanych w państwowym Urzę- 

dzie pośrednictwa pracy, w dniu 28 listo- 
pada wynosiła na terenie eałego państwa 
167.360, co stanowi wzrost w stosunku do 
tygodnia poprzedniego o 6.693 osoby. 

AKADEMJA KU CZCI WYSPIAŃSKIE- 
GO W KOSZYCACH 

KOSZYCE. PIA'T. — Staraniem Macie- 
rzy Słowiańskiej i pokrewnych organiza- 
cyj słowiańskich oraz wicekonsula Rzeczy 
pospolitej w. Użhorodzie odbyła się w sali 
Klubu Narodowego w Koszycach uroczy- 
sta akademja ku czci Stanisława Wyspiań 
skiego. Na akademję przybył konsul Rze- 
czypospolitej w Użhorodzie, przedstawicie 
le władz i elita społeczeństwa słowackiego. 
Akademja rozpoczęła się odśpiewaniem po 
polsku przez chór hymnu polskiego oraz 
hymnów czeskiego i słowackiego. O Wys- 

piańskim mówił po słowacku urzędnik kon 
sulatu p. Wojewoda, poczem profesor Sta- 
no w dłuższym referacie omówił twórczość 
literacką poety. W dalszej części progra- 
mu nastąpiły deklamacje utworów poety. 

POSIEDZENIE POLSKO - FRANCU- 
_ SKIEJ GRUPY PARLAMENTARNEJ 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj odbyło się 
posiedzenie framcusko - polskiej grupy 
"parlamentarnej przy udziale 50 członków 
obu izb. 

Po omówieniu szeregu spraw adminis- 
tracyjnych wysłuchano sprawozdania de- 
putowanego Pierre Cota o ostatniej jego 
podróży do Polski. Referent podkreślił 
swoje zdumienie z powodu wielkich po- 
stępów, dokonanych przez Polskę zarówno 
w dziedzinie życia społecznego jak i gos- 
podarczego. Rozmaite udoskonalenia do- 
konane w przemyśle, jak również zmoder- 
nizowanie systemu eksploatacji gospodar- 
czej, pozwalają przypuszczać, że Polska 
powróci z łatwością do dobrobytu. 

Z kolei deputowany Cot, przystąpił do 
politycznej strony swego referatu, wyra- 
żając się z wielkiem uznaniem o polityce 
rządu Marszałka Piłsudskiego. 

Po starannem scharakteryzowaniu sy- 
tuacji Gdańska oraz Pomorza, mówca pod- 
kreślił, że ludność zamieszkująca te zie- 
mie jest w przeważnej części polską, wsku 
tek czego trudna jest rewindykacja nie- 
maiecka. Cot położył specjalny nacisk na 
polityczną solidarność między Polską a 
Francją, wzmocnioną ostatnio zawartym 
polsko - sowieckim i francusko - sowiec- 
kim paktem o nieagresji. 

HERRIOT ROZMAWIA Z DAVISEM 

PARYŻ, PAT. — Rozmowa Herriota z 
Davisem dotyczyła jak poprzednie rozmo- 
wy prac konferencji rozbrojeniowej, pro- 
jektu konferencji pięciu mocarstw. Po tej 
mozmowie stało się wiadomem, że Herriot, 
pomijając nieprzewidziane wypadki, wyje 
dzie 'w czwartek lub piątek do Genewy dla 
wzięcia udziału w rozmowach pnzedstawi- 
cieli pięciu mocarstw. 

POŻAR SCHRONISKA ALPEJSKIEGO 

WERONA. PAT. — Z niewiadomych 
przyczyn spłonęlo sehronisko alpejskie na 
wysokości 2.767 metrów, na szczycie po- 
między dołimami Val Senales i Val Siłan- 
dro. Schronisko to, zbudowane w roku 
1910 kosztem 100 tysięcy lirów, należało 

do 'włoskiego klubu alpejskiego i było о- 
statnio zaopatrzone w nowe urządzenia. 

KONCERT PADEREWSKIEGO 

MEDJOLAN. PAT. — W teatrze ope- 
rowym Sam Carlo, Staraniem Akademji 
Muzycznej neapolitańskiej odbył się w wy- 
pełnionej sali koncert Ignacego Paderew- 
skiego. Mistrz powtórzy! tu progrm, wy- 
konany w Rzymie, złożony z utworów Ba- 
cha, Mozarta, Szopena, Liszta i Debusse- 
go. Publiczność przyjmowała owacyjnie 
wielkiego pianistę. Krytyka nie szczę- 

chwytów mad jego grą. 

ŁUNACZARSKIJ PODDAŁ SIĘ 
OPERACJI 

BERLIN. PAT. Komisarz ludowy 
oświaty Łunaczarskij poddał się w berliń- 
skiej klinice ocznej operacji usunięcia je- 
dnego oka na skutek długotrwałego chro- 
nicznego zapalenia tęczówki.
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SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (331) z okazji rocz- 

nicy wojny polsko - rosyjskiej z 1831 r. 
(wojny, nie--powstania!) zastanawia się 

nad głównemi przyczynami naszej klęski 
Zemścił się brak prawdziwego wodza, a- 
le i nietylko to: 

Jednax czy była to jedyna przyczyna, czy 

nie tkwiła ona giębici, Czy tnie tai się ona w 
owym okresie historji, który napoleońskim zo- 

stał nazwany Spójrzmy na wojsko z tej per- 

spektywy. Oto wszyscy dowódcy brygad i 

dywizyj, wszyscy kołejni wodzowie naczelni 

trzydziestego pierwszego roku — toć przecie 
dawni napoleońscy oficerowie i żołnierze, któ- 
rzy z pod Cesarza wyszli komendy, którzy pod 
jego walczyli sztandarami. Ludzie napolecń- 
skich wojen, oficerowie Bonapartego... Przy- 
wykli do tego, że za nich decyduje i myśli 
Lėsarz, že tam gdzie on jest, z piorunów de- 
cyzji wyrasta kwiat zwycięstw, tam z woli i 
genjuszu jednostki układa się triumialna pieśń 
wojny. Poznali tę prawdę przeciwnicy Cesarza 
z roku 1813. Uderzali tam, gdzie jego nie by- 
ło, bijąc i łamiąc poszczególne korpusy mar- 
szaikow, którzy zdani na Samych siebie, nie- 
wychowywani przez Cesarza, oderwani od bez 
pośredniego uroku jego rozkazów, — tracą 
nagle cały swój impet bojowy, tracą zdolność 
decyzj, tracą wiarę w zwycięstwo, w powo- 
dzenie. Genjalny Cesarz Francuzów, „bóg woj 
ny“ nie zostawia po sobie następcy... Ź ро- 
śród tylu olicerów którzy pod rozkazaini Na- 
połeona pracowali — ani jeden nie kuje woli 
swej i charakteru swego na wzór wodza, ani 
jeden, jak ongiś Sułkowski, nie szuka tajerni 
cy zwycięstw Uesarza. To, co zemściło się w 
roku 1813 i 18i4 na Napoleonie — mści się 
teraz na polach po obu brzegach Wisły rozło- 
żonych, oficerów napoleońskich roku  1831-g0 
— gubi imię Cesarza. 

Uwagi dotyczące psychiki ówczes-- 
nych naszych dowódców, są niezwykie 
trafne. 

Dzień Pomorski (264) porusza spra- 
wę rozwoju naszej marynarki handlowej. 

Praca naszej młodej, lecz dzielnej ma 
rynarki handlowej jest intensywna, roz- 
wój jest stały: 

Statki bandery polskiej przewioziy ogółem 
(wywoz, przywóz i przewóz) różnych towa- 
rów: 

  

1930 r.. 859,809 t. 
1931 r. 1,063,467 t. 
1932 r. (1 półrocze) 478,501 t. 

Oczywista, pewien spadek jest, ale bardzo 
nikły. I nadomiar niejednolity: np. przewozy 
drobnicy pod banderą polską dość silnie wzra 
stają, wywóz bekonów wzrasta, natomiast za 
niki zupełnie transport tomasówki i masła— 
Ale ubytek np. tomasówki jest wynikiem wy- 
łącznie złej konjunktury (spadek zapotrzebowa 
nia nawozów sztucznych w rolnictwie), nato- 
miast zwiększenie przewozów drobnicy (1930 
r. — 56.383 t, 1931 r. — 88,278 t., 1932 r. 
— pierwsze półrocze — 92,580 t.) wynika nie 
mał wyłącznie z aoskonalącej się akwizycji, te- 
chnikii przewozowej itd. jest to dowód upar- 
tej walki o byt i pracę ze strony naszych 
przedsiębiorstw żegługowych. 

Doskonale się rozwija 
—Ameryka: 

Jeżeli chodzi o jej rozwój, 
prawdziwą niespodziankę. Pomimo zupeinego 
zaniku emigracji, wytworzył 
ską a Ameryką Północną ruch turystyczny, — 
wzgiędnie reemigracyjny, polegający na podro- 
żach Polaków amerykańskich do kraju w celu 
poszukiwania możliwości umieszczenia tam za- 
robionych pieniędzy, Zawdzięczając Polonji A- 
uierykańskiej i jej przywiązaniu do ilagi poi- 

linja Gdynia 

to zrobiła ona* 

się między Poł- - 

„Wesełe” Wyspiańskiego 

S     
Dnia 27 listopada przypadała 25-ta rocz 

nica śmierci autora „„Wesela“, ;,Warszawianki“ 
it. d. Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji iej 
wystawia Teatr Narodowy w Warszawie jedzn 

S=b 202W 0 

z najcelniejszych utworów Wielkiego Pisarza 
polskiego: „Wesele“. 

Na zdjęciu naszem widzimy scenę zbioro- 
wą z ostatniego aktu „Wesela“, — młodą par? 
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skiej, ruch ten potrafiliśmy w znacznym stop- == 
niu przyciągnąć na nasze statki, pomimo, że 
nie są one, w porównaniu do statków innych 
państw, dostatecznie luksusowe i szybkie. — 
To też każdego zadziwią cyfry, jakie ogłasza 
Konierencja Atlantycka, gdzie Polska stoi na 
pierwszen: miejscu pod względem utrzymania 
ruchu pasażerskiego. Emigrant stanowi tylko 
nieznaczny procent. tego ruchu. Również prze- 
wóz towarów prawie się podwoił. 

Jeżeli więc statki nasze, które obecnie po- 
trzebują 12 — 13 dni, aby przebyć drogę z 
Ameryki do Polski i pod względem wygód i 
komiortu odbiegają daleko ой tego, co daje 
konkurencja, zdobywają jednak taką ilość pasa 
żerów, to gdy się 5) ią nasze marzenia O no 
wych statkach i gdy będziemy mogii posta- 
wić dwa nowe statki, które tę lirogę będą prze 
bywac w 7—8 dni, i przy względnej wygo- 
dzie, a nawet przy pewnym komiorcie, 10 m 
žeiny mieč nadzieję, że ruch jeszcze bardz. 
się wzmocni. Zresztą jesteśmy jak już zazna- 
czyliśmy na początku, w dobie ostrego kryzy- 
su w żegludze morskiej, przyszłość przyniesie 
przecież pod tym względem poprawę. Na ten 
czas winniśmy już być przygotowani. 

Nie można się nie cieszyć z rozwo- 
ju naszej marynarki, przed którą otwiera 
się szeroka droga. 

Uwaga naszego narodu musi być 
wciąż zwrócona na morze, które najsku- 
teczniej łączy Polskę z całym światem. 

Lecior. 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
"GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIż NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

Pieč 
Prasa polska wszystkich kierunków 

i odcieni pisała w ostatnich dniach du- 
žo o Stanisławie Wyspiańskim. O genjał 
nych twórcach można pisać dużo. Są Oni 
elastyczni: można ich rozciągać i na- 
ciągać, zginać i naginać na wszelkie 
sposoby i do każdego użytku. Ale w 
istocie swojej pozostaną zawsze  nieu- 
chwytni, niepokojący i tajemniczy. Nie- 
mojewski w swojej książce o Mickiewi- 
czu udowodnił na przykładach, że 
nie było programu, nie było  światopo- 
glądu, do których nie dopasowaliby Mic- 
kiewicza wyznawcy tych programów i 
światopoglądów. Podobnie jest i z Wy- 
spiańskim. Nie znaczy to bynajmniej, ż2 
dopuszczamy się na genjalnym twórcy 
nadużycia i fałszerstwa. Genjalny twór 
ca zamyka poprostu w sobie nas wszyst 
kich, kimkolwiek jesteśmy i jakiekol- 
wiek mamy przekonania. My zasię, z na- 
szem ograniczonem kołem widzenia, do-- 
strzegamy w nim to tylko, co nas najbli- 
żej obchodzi. Wieloosobowość genjusza 
jest jego najwyższą wartością: zmien - 
ność — największym urokiem. Albowiem 
wiełoosobowość i zmienność są atrybu- 
tami nieustającego życia. 

Zajmująca więc była lektura tych ar. 
tykułów, studjów, szkiców, wrażeń * 
wspomnień, które o Wyspiańskim uka- 
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Dyrekcja RESTAURACJI „„AAZAR““ 
NIEMIECKA 35, tel. 871. 

niniejszem podaje do wiadomości, że d.iś nastąn UROCZYSTE OTWARCIE 
DAŃNCIHGU TOWARZYSKIEGG przy współudzisie znakomitego ZESPOŁU 

ARTYSTYCZNEGO — Ceny dostiępue 
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Zebranie wileńskiej grupy regja- 
nalnej posłów i senatorów BBWR 

Prezydjum Wileńskiej  Regjonalnej 
grupy Posłów i senatorów rozesłało do 
swych członków grupy zawiadomienie o 
mającem się odbyć zebraniu w dniu 5 
grudnia r.b. w lokalu sekretarjatu woje- 
wódzkiego BBWR w Wilnie przy ul. Św. 
Anny 2— 4, z nadmienieniem, iż w razie, 
gdyby na ten dzień zostały wyznaczone 
obrady Sejmu, wówczas zebranie odbę- 
dzie się w Warszawie. 

Porządek dzienny, zwołanego posie- 
dzenia grupy m. in. przewiduje: odczyta- 

nie protokułu z posiedzenia w Druskieni- 
kach; sprawozdanie kierownika sekreta- 
rjatu wojewódzkiego i p.p. posłów z 
dokonanych prac, oraz szereg spraw or- 
ganizacyjnych, a wśród nich ustalenie ter 
minu i porządku obrad zjazdu Rady Wo 
jewódzkiej BBRW w Wilnie. 

Ze spraw natury ogólnej, Grupa ma 
przedyskutować projekt ustawy o wyku- 
pie gruntów dzierżawionych i zabudo- 
wanych przez dzierżawców w miastach 
i miasteczkach. 

Walne zgromadzenie Rady Grodzkiej BBWR 
w Wilnie 

W piątek dnia 2-go grudnia o godz. 
18-tej odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Rady Grodzkiej BBWR w lokalu przy ul. 
św. Anny 2—4. Porządek dzienny Zgroma- 
dzenia przewiduje m. in.: 

Zagajenie prezesa inż. Jensza. Referat 
na temat „Zadanie Rady, Grodzkiej w Wil- 

głów 
zały się w prasie. Wyspiański jako poe- 
ta śmierci. Wyspiański jako romantyk. 
Wyspiański jako poeta państwa. Jako 
poeta życia rodzinnego.  Syntetyczność 
genjuszu Wyspiańskiego. _ Wyspiański 
prorok i apostoł. Plastyk i dekorator. 
Tragik i człowiek teatru. Liryk i filo-- 
zof. Wieszcz i wódz. Duch i materja. 
I wiele innych problematów, zagadnień 
i zagadek. 

Najmniej wszakże interesowano się 
Wyspiańskim jako człowiekiem. A wła- 
śnie w tej dziedzinie występują momen- 

ty ciekawe i zastanawiające, Kilku lu- 
dzi, którzy żyli z Wyspiańskim i obco- 
wali, napisało o nim wspomnienia w róż- 
nych pismach. Żyli.. Nie jestem tylko pe- 
wien, czy współżyjąc z nim, współcier- 
pieli i współkochali. Wspomnienia wielu 
z nich są oczywista subjektywne i mimo 
kultu wielkiego twórcy — snobistyczne. 
Znałem Wyspiańskiego... Pamiętam go, 
panie dobrodzieju, widzę go tak, jak pa- 
na przed sobą... Drobny był, szczupły, 
zawsze w tym swoim czarnym tużurku, 
z tą jasną brodą i niebieskiemi oczami. 
Kochany Stach... 

W takim — serdecznym niby — to- 
nie utrzymane są niektóre wspomnienia. 
Inne kończą się stereotypowo-banalnyta 
zwrotem: niech ta garść wspomnień (al- 

  

mie“ posła dra Stefana Brokowskiego. Wy 
bory nowego prezydjum. Wolne wnioski. 

Prezydjum ;prosi za naszem pośrednic- 
twem wszystkich członków: Rady o obo- 
wiązkowe i punktualne przybycie na Zgro 
madzenie. 

  

bo gorzej jeszcze: niech ta wiązanka) 
będzie hołdem dla wielkiego genjuszu: 
Nie jestem całkiem pewien, czy genjusz 
czułby się dobrze, zarzucany temi gar-. 
ściami i wiązankami. Bo jeden rys cha- 
rakteru Wyspiańskiego uderza we wszy- 
stkich wspomnieniach o nim: jego zde- 
cydowana mizantropja, wyniosłość, po- 
garda — rzec można — dla ludzi. 

Niech nikt na grobie mym nie płacze, 

Prócz jednej mojej żony. 
Za nic mi wasze łzy sobacze 
I żal ten wasz zmyślony. 

Niewątpliwie słowa te pisał poeta z 
całą szczerością, z całą bezpośredniością. 
Tak właśnie musiał czuć. Samotnik śróc 
ludzi, na których patrzał zgóry. Było w 
nim coś, co trzymało ich na dalekim dy - 
stansie, a gdy usiłowali zbliżyć się, od- 
skakiwali znirożeni obojętnością poety. 

Stanisława Wysocka tak go charakte 
ryzuje: „Ten niewysoki, wątły człowiek 
napełnił mnie lękiem, gdy zaczęłam ob- 
serwować ustosunkowanie się jego do 
ludzi. Promieniowała zeń dziwna moc, 
która ludzi trzymała zdaleka, a zarazeu: 
zdawało się, že ich przeziera nawylot, 
że zdziera z nich nałożone maski. jego 
krótki, urywany śmiech był jakby zna- 
kiem uświadomienia sobie najgłębiej u- 
krytych słabości ludzkich. Jego odrucho- 
wc zapinanie czarnego surduta na wszy - 
stkie guziki, było odgradzaniem się od 
wszystkiego co małe i niegodne. I wów 
cze: miałam żal do niego, že tak bezli- 

  

PARYŻ PAT. — Ministerstwo Spraw Za- 
granicznych komunikuje, że rząd trancuski pra 
gnie zaznaczyć przy okazji podpisania paktu 
nieagresji z Sowietami, że żadne z postano- 
wień tego traktatu nie przesądzi w niczem tre 
ści ewentualnego układu gospodarczego, ani 
całkowitej swobody celnej rządu trancuskiego. 

ZADOWOLENIE HERRIOTA 
PARYŻ PAT. — Po podpisaniu francusko- 

sowieckiego paktu o nieagresji Herriot wyraził 

Litwinow o polske 

w Teatrze Narodowym w Warszawie po nądpisaniu paktu francusko - sowieckiego 
zadowolenie z powodu podpisania traktatu w 
chwili, gdy Polska ratyfikowała swój układ z 
Sowietami. 

Francja poczyni wszeikie wysiłki, aby uczy 
nić skutecznym układ, który w wypadku, gdy 
bydzie stosowany, wykazywać będzie całą swo 
ją wartość. Dowgalewski zapewnił, że rząd so 
wiecki dołoży wszelkich starań, aby uczymić 
požytecznym i korzystnym dła obu krajow 
traktat, wyrażający pokojowe aspiracje naro- 
dow franc uskiego i rosyjskiego. 

=sgwietkim pakcie 
o nieagresji 

MOSKWA. PAT. — Ustęp wywiadu, 
udzielonego przez komisarza ludowego 
spraw zagranicznych Litwinowa korespon 
dentowi „Petit Parisien“, a dotyczący Pol 
ski, opiewa dosłownie jak następuje: 

Odpowiadając na pańską prośbę, bya 
«wypowiedział się z okazji podpisania so- 
wiecko - francuskiego paktu o nieagresji, 
nie mogę nie wspomnieć o innem analogicz 
mem. wydarzeniu, o wielkiej wadze między- 
marodowej, które miało miejsce kiłka dni 
temu. Mam tu na iwzględzie ratyfikację 
sowiecko - polskiego paktu. 

Ów: pakt, który winien być zwwotnym 
punktem we wzajemnych stosunkach mię- 
dzy ZSRR a Polską, ma głębokie znaczenie 
dla obydwu państw. Ale jego znaczenie 
wielokrotnie wzrasta z punktu widzenia 

zachowania powszechnego pokoju, tem 
bardziej, że zwolennicy pogwałcenia spo- 

koju i antysowieckiej interwencji, budo- 
wali swe nadzieje i plany na zaostrzeniu 

Rododendron literatury 
Na wczorajszej Środzie Literackiej 

wystąpili dwaj poeci: Roman Kołoniecki 
i Kazimierz Sowiński. 

Pierwszy z nich wygłosił odczyt o Pa- 
wie Valćry'm. Odczyt był długi, wypowie- 
dziany miestaramnie i pośpiesznie. Ta о- 
statnia jego wada stałą się jednak w da- 

nym wypadku zaletą: gdyby p. Koloniecki 

przemawiał normalnie odmierzonym gło- 
sem, odczytu wogóle nie można byłoby wy 
słuchać. Byl to bowiem "mie odczyt, ale 
dziwaczna polihistorja, która zaczęła się 
od porównania literatury framcuskiej do 
wspaniałego rododendronu, skończyła zaś 
odą na cześć Pawła Valėry. 

Rododendron literatury... Bardzo to 
piękna metafora. ale filodendron wydaje 
mi: się odpowiedniejszem porównaniem. Fi- 
lodendron bowiem należy do rodziny 0- 
brazkowatych, literatura jest, jak iwiado- 

mo, obrazem życia. 
Zaczęło się więc od mododendronu. A po 

tem, wziąwszy raz na wstępie tak górny 

ton, mógł sobie poeta już na wszystko po- 

zwolić. Na Eleatów, Ksencfonesa i Parme- 

midesa, Zenona i Heraklita, na Achillesa z 

żółwiem, iApollina i Dionizosa, Leonarda 

da Vinci, Racine'a, Pascala, Platona i Św. 
Amzelma, Sokratesa, ks. Jakóbisiaka, Zie- 

lińskiego i Bergsona. Wszystkie te nazw!- 

ska i wiele inmych jeszcze buszowały w 

tym wodoleju, jakim był odczyt, mizdrzą- 
cy się nachwytamą z encyklopedyj i pod- 
cęczników pseudoerudycją. Oczywiście, kto 
zaczyna od rododendronu, ten może dowo- 
dzić, że Valćry doprowadza do kompromi-- 
su pomiędzy doktryną Platona i św. An- 
zelma. Kto zaczyna od rododendron, mo- 

że mówić o „fetyszyźmie mapięć emocjonal 

nych* i o „zamykaniu kosmogonji w №- 

ryczny dyptych*. Kto zaczyna od rododen- 
dronu, może twierdzić, że czyjeś tam we- 
lory „opierały się na precyzyjnej konstruk 
cji moralnej, usiłując iw: ten sposób zgal- 
'wamizować przestarzałą estetykę indywi- 

dualną". Kto zaczyna 0d mododendronu, 

ten nie może inaczej mówić, jak miestaran 

nie i pośpiesznie. 
Po odczycie były recytacje. Rododen- 

dron. jw. 
  

Prywatne radjostacje doświad- 
czalne 

W Dzienniku Ustaw nr 104 z dnia 29 bm. 

ogłoszone zostało rozporządzenie ministra 

poczt i telegrafów, wydane w porozumieniu z 
ministrami spraw wewnętrznych, spraw woj- 
skowych i skarbu, a zawierające przepisy o 
prywatnych radjostacjach doświadczalnych. 

Radjostacja amatorska nadawczo- odbior- 
cza używana jest przez osobę, interesującą się 
radjotechniką, niezawodowo dla celów doświad 
czalnych w zakresie przesyłania lub odbioru 
znaków Morsa, względnie dźwięków mowy.— 
Radjoamator taki nie może mieć przytem na 
względnie jakichkolwiek celów zarobkowych. 

%a radjostację naukowo - doświadczalną u- 

ważać należy radjostację nadawczo - odbior- 

czą używaną przez osobę zajmującą się zawo 

dowo iub naukowo radjotechniką do celów do 
świadczalnych w zakresie rozwoju techniki lub 
wiedzy radjowej. ISKRA 

śnie zwysoka obchodzi się z ludźmi". 
Antoni Wysocki pisze w te słowa: 

„Terenem ruchliwych spotkań a często i 
noclegu artystów, była kawiarnia... I Wy 
spiański.. Siadywał przy osobnym stoli- 
ku. zawsze czarno ubrany, milczący, iro- 
niczny, daleki"... 

Tytus Czyżewski, ujrzawszy po raz 
pierwszy Wyspiańskiego, takie odniósł 
wrażenie: „Mały, szczupły, 0 twarzy 
niezwykle bladej... Patrzył przed siebie 
wzrokiem zamglonym, zimnym i przeni- 
kliwym, z błyskiem lekkiej ironji... Nie- 
zapomniane były jego oczy dzięki jakie- 
muś błyskowi obłędu czy skrywanego, 
głębokiego cierpienia. Ilu nas było wte- 

dy na korytarzu, przystanęliśmy zasko- 
czeni tą niezwykłą postacią". в 

Z kim żył najbliżej ten człowiek, któ 

ry napełniał ludzi lękiem i zdzierał z 

nich nałożone maski? Jednym z wybrań- 

ców jego był Lucjan Rydel. Z nim łączy- 

ła Wyspiańskiego żywa przyjaźń. Oto 

osobliwa niespodzianka. Lucjan Rydel, 
nieopanowany gaduła, zanudzający oto- 
czenie paplaniną. niegłęboki poeta i tro- 
szkę śmieszny chłopoman: na bosaka w 

żakiecie —- był jednym z najbliższych 
„Wyspiańskiemu. Kto jeszcze? Pani Waś 

kowa, żona poety, powiada: „Feldmana 
bardzo kochał. Z nim to nieraz godzina- 

mi a godzinami. Feldman to serdeczny 
przyjaciel: do piekłaby za nim skoczył. 

Przychodził jeszcze drugi Żyd, co go też 

mąż lubił. Lack. Tak, Lack, Miał jedna 

nogę krótszą”. 

się stosunków między Związkiem Sowie- 
tów a jego majpotężniejszym zachodnim 
sąsiadem, Polską, i ma ostatecznem po- 
między nami starciu. Nadziejom tym i pla 
mom zadano obecnie cios, ponieważ Zwią- 
zek Socjalistycznych Republik Rad i Pol- 
ska, zawierając pakt, powiedziały sobie 
wzajemnie, że pragną i zobowiązują się 
żyć w spókoju i ustalać między sobą sto- 
sunki odpowiednio ich własnym korzyś- 
ciom i interesom. 

Pani Rostand ijej synawie 
protestują 

Pewien impresario amerykański p. Shubert 
postanowił dokonać przeróbki „Cyrano de Ber 
gerac'a“ w operetkę, włączając doń obowiązu 
jące w tym gatunku „sztuki* girisy i orkie- 
strę jazzbandową. Poruszona tą wiadomością 
pani Rostande i jej synowie Jan i Maurycy 
postanowili zaprotestować przeciw  takiema 
zniekształceniu dzieła wielkiego poety i wysto 
sowali odpowiednie pismo do ambasadora Sta 
nów Zjednoczonych w Paryżu. 

W piśmie tem wyrażają oni swój żal, że 
prawo własności literackiej nie pozwala w Sta 
nach Zjednoczonych bronić skutecznie nietylkał 
ności dzieła, i wskazują na szkody, jakie mo- 
gą stąd wyniknąć dla reputacji artystycznej 
Stanów Zjednoczonych. 

P. Theodor Marriner, charge d'affaires U. 
S$. A. przyjął do wiadomości treść wzmianko- 
wanego pisma. Niewiadomo jednak, jaki obrót 
przybierze cała sprawa, w czasach bowien,— 
gdy Edmond Rostand napisał swego „Cyrana'* 
nie obowiązywało jeszcze prawo „copyright*. 

PREST. 

Tragikomiczny alarm w małem 
miasteczku Wogezów 

Mała mieścina Avillers w Wogezach była w 
tych dniach widownią awantury, komicznej i 
dramatycznej zarazem, przypominającej husto-" 
rję iałszywego ałarmu mobilizacyjnego, jaki 
miał miejsce roku 1912 w Arracourt. 

„ Otrzymawszy przez pomyłkę z rąk kierow 
nika poczty tajny pakiet z na! otwarcia 
w razie zamieszek, mer z Aviliers wykonał- 
bezzwłocznie rozkazy, które ten pakiet zawie- 
rał. Innemi słowy, zaalarmował zapomocą bi- 
cia w bębny swych obywateli, że zostali zmo- 
bilizowani. 

Część mężczyzn rezerwistów  jęła czynić 
przygotowania do drogi do prefektury w Mire- 
court, część zdąży.ła już się tam udać wywo- 
iując zdumienie i poruszenie w całej preiektu- 
rze. Dopiero sam preiekt, zorjentowawszy się 
że zaszła tu jakaś komiczna omyłka, odwołał 
mobilizację i wydał do ludności departamentu 
uspokajającą odezwę. PREST. 

  

W WIRZE STOLICY 
KTO POTRAFI PROWADZIĆ TEATR 

Jak mało ZASP jest zdolny do prowadze- 
nia teatru na własną rękę, okazało się dowa - 

dnie. Szumnie reklamowany, z pompą otwartv 

teatr ZASP-u na Karowej, robi kompletną piaj 

tę i najdalej za 2 tygodnie zostanie zamkni”- 

ty. 

Dyrektorem teatru mianowano Pawłow- 

skiego. Póki teatr remontowano, sztyfowanc, 

tóki byli dostawcy, trzeba było wydawać pie- 

niądze — póty Pawiowski był czynny, warto 

było się starać. Ledwo budowa się skończyła 

1 należało zacząć właściwą teatralną pracę - 

ciężka niemoc złożyła dyrektora, wyjechał do 
Zakopanego nie troszcząc się o nic więcej. 

Tymczasem teatr bez dyrektora  prospe 

rował jaknajgorzej. Pierwsza sztuka „Krako- 

wiacy i Górale* nie jest nowością, publicz- 

ność więcej szłaby oglądać nieznany gmach, 

niż sztukę. 

Następna sztuka „Księżniczka chińska” 

nie mogła iść dłużej, jak 8 razy. Osiem razy 
w Warszawie, to to samo, co jakby w Wilnie 

przeiwano piemjerę po drugim akcie, bo ni 

«go nie było na sali. Ale też co za pomyst 

wystawiać „isiężniczkę”, która parę lat temu 

Szła kilkadziesiąt razy w Ateneum. 

Sprawny brak dyrekcji nie przygotowai 

nic na wypadek klapy. Uproszono starego Frer. 

kla, by wystąpił w „Panu Damazym”, wszysc ' 

aktorzy mogą grać tę sztukę bez przygotowa- 

nia — znają ją na pamięć. 

Publiczność też ją zna. Nawet ulubiony 

Frenkiel nie może  żapełnić teatru, pustka 

nuda urzędują w największej sali warszawskiej. 

I tak, mimo dwumiesięcznego istnienia, te 

atr ZASP-u nie wystąpił jeszcze z żadną pre- 

mjerą! Przedsiębiorca budowlany się spóźnii 

i dlatego — za karę — do 15-go grudnia 
ZASP nie płaci za lokal. 

Ale od 15-go, gdy trzeba będzie uiszczać 

wysoki czynsz, egzystencja teatru stanie :ię 

niemożliwa. Zamknięcie zatem nieuniknione. 

Jak należy prowadzić teatr, pokazują nie- 

artyści. Szyfman wystawia w Polskim druge 

z rzędu operetkę, po cieszącym się szolonem 

powodzeniem „Jim i ilu" idzie obecnie „Nie- 
toperz*. Komplety, zachwyt i pełna kasa. 

Banda jest dobra — tak, tak, a jednal: 
Morskie Oko idzie sto razy lepiej, ma większą 

frekwencję, daje większe dochody. Pogorze: 
ska, Lawiński, Tuwim i Jarossy ściągają mniej 
ludzi, niż rozebrane girlsy Własta. Najlepsze 

skecze, dowcipy, i najlepsi aktorzy znudza 

się wreszcie, a na ładne dziewczęta zawsze są 

amatorzy. Karol. 
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Nowe togi i birety dia sędziów 
i prokuratorów 

Dowiadujemy się, że z dniem 1 stycznia 
1933 roku wprowadzone zostaną nowego ro- 
dzaju togi i birety dla sędziów i prókurato- 
rów, jako ich strój urzędowy przy rozprawach. 

Szczegółowy opis nowej togi dla sędziów i 
prokuratorów oraz jej rysunek podany jest w 
rozporządzeniu ministra sprawiedliwości ogło- 
szonem w Dzienniku Ustaw nr 104 z dn. 29 
bm. ISKRA. 

  

„Wielki 

      

Na terenie miasta Król - Huty powstał no- 
wy szyb kopalniany pod nazwą „Wielki Jacek“ 
własność Polskich Kopalń Skarbowych jedyny 
tego rodzaju nietylko w całej Polsce, ale w ca 
łej Europie ze względu na technikę. 

Właściwością tego szybu jest wydobywa- 
nie węgla nie za pomocą wózków, tylko za 
pomocą skrzyń o pojemności 10 tonn, dzieki 
czemu każdorazowo można wydobywać jeden 
wagon węgla. 

Do szybu dobudowana jest nowa sortow- 
nia, która sortuje na godzinę węgiel w. ilości 
450 ton, tak, że na jedną zmianę przypada oko 
ło 3,000 ton. 

Niepoważny Rydel, który raczej 
mógłby służyć Wyspiańskiemu jako roz- 
rywka; Feldman o zagadkowej duszy tal 
mudysty, która — jak żadna inna — 
zrozumiała ówczesną duszę polską w jej 
ówczesnej literaturze; i Lack, tragiczijy 
Żyd, kaleka, myśliciel i krytyk. Czy 
wybór tych trzech przyjaciół nie jest za- 

stanawiający? Wypatrzył ich wśród in- 

nych temi swemi oczami, o których Że- 

romski napisał, że były „przezroczyste, 

zimne, zawzięte, niemal nienawistne *. 

Feldman był później tym, który „z za- 
parciem się siebie i swoich obowiaz- 
ków, do ostatniej chwili przesiadywał u 
łoża chorego”. A gdy chory umarł, Feld- 
man blady jak Śmierć wyszeptał jedno 
słowo: Odszedł.... 

Mizantropja (nie wiem, czy wyraź 
ten jest odpowiedni), wyniosłość i zim- 
ne oczy Wyspiańskiego niepokoją mnie 
i urzekają. Wyspiański w otoczeniu Ry- 
dla, Feldmana i Lacka staje się boleś- 

nie pociągający. Taki zbiorowy portret 

pioworuda broda Wyspiańskiego i zim- 

ne jego źrenice; pomarszczone w naiw- 

nem zdziwieniu czoło Rydla i jego wy- 

bałuszone z poza binokli oczy; sucha 

twarz Feldmana i ten kulawy, smutny 

Lack. Nie wiem, czy siedzieli kiedy we 

czterech za roboczym stołem poety przy 

ulicy Krowoderskiej Nr. 79, skąd był 

widok na Błonia i kopiec Kościuszki. 

Ale Jacek Malczewski mógł był taki por- 
tret namalować. Mogła była znaleźć się 
na nim i piąta jeszcze głowa: tej Teo- 

Jacek" w Królewskiej Hucie 

. 

Dawny szyb „Jacek“ I i II posiadat urzą- 
dzenia stare, nie przystosowane do obecnych 
stosunków. Szyb ten zbudowany w roku 1878 
zostanie stopniowo zlikwidowany. Ze starego 
szybu nikt z pośród załogi nie będzie zwolnio- 
ny, tyiko stopniowo robotnicy przeniesieni bę- 
dą na nowobudujący się szyb. 

Szyb „Wielki Jacek“ został już częściowo 
uruchomiony a całkowicie uruchomiony będz e 
w roku 1933. 

Charakterystyczną jest rzeczą, iż wieża 
szybowa nie jest żelazna jak dotychczas byty 
wieże budowane, lecz żelazno-betonowe. 

Si, która jest dzisiaj starą Waśkową i 
nie brała żadnego udziału w uroczysto- 
ściach dwudziestopięciolecia. Wówczas 
była żoną poety. O, jakże niezwykle mu- 
siała wyglądać ta wiejska  dziewuchai 
Tyle razy malował ją rozkochany mąż. 
Jej nieco skośne oczy wiejskiej piękne- 
Ści, patrzące zadziornie, jej czerwone 
zmysłowe wargi i tępy, wulgarny nos. 
Widać z portretów, że musiała być jus- 
na, gorąca i pierwotna. Niczem ta |а- 
gna. 

Taki portret wyobrażam sobie. Taką 
mam wizję Wyspiańskiego. Z jednej stro 
ny: Rydel — niesromieźliwy wesołek i 
Teosia — ucieleśniona namiętność; z dru 
giej-- Feldman — giętki intelekt, i ka- 
lectwo mistycznego Lacka. A pomiędzy 
nimi, w czarnym tużurku, zapiętym na 
wszystkie guziki, z oczami, które są zi- 
mne i zawzięte — on. 

A nad tą wizją unosi się jeden 2 
jego nieznanych wierszy: 

nie od kamieni 
przykrościm doznał, lecz od żywych ludzi. 

Nie zachwieje się we mnie duch ani się 
zmieni, 

ani się zapał we mnie nie ostudzi. 

To bowiem z wiary jest, co mi rumieni 
różanym Świtem myśli i co mnie budzi. 
Im częściej na mnie kamieniem rzucicie, 
sami złożycie stos: stanę na' szczycie. 

WYSZ. 
——000———— 
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NOWA PLACÓWKA 
KULTURALNA 

Wi połowie ubiegłego miesiąca pow- 

stała w naszem mieście miła i pożyteczna 

placówka kulturalna Two Przyjaciół 

Ogrodu Zoologicznego w. Wilnie. Towarzy 

stwo to dostarcza środków na utrzymanie 

istniejącego już przy Szkolnej Pracowni 

Przyrcdniczej (Mała Pohulanka 1) Zwie- 

rzyńca, liczącego około 100 okazów krajo- 

wych zwierząt ssących i ptaków. Ponadto 

T_wo ma za zadanie szerzenie w: spoleczeń 

stwie zamiłowania do przyrody żywej, 

przez organizowanie odczytów, pogadanek, 

wycieczek i wyświetlanie filmów nauko- 

wych. 
Główną jednak troską T-wa jest utrzy 

manie Zwierzyńca, który wobec cofnięcia 

subsydjów magistratu, znalazł się w kry- 

tycznych warunkach materjalnych, a któ- 

rego znaczenie dydaktyczne dla. miasta 

jest olbrzymie. To też nie wątpimy, że ca- 

le kulturalne Wilno poprze wysiłki T-wa, 

zapisując się na człomków rzeczywistych 

lub wspierających, zwłaszcza, że składka 

miesięczna wymosi tylko 50 groszy. 

Panów Ziemian prosimy o dary w na- 

turze, jak marchew, kartofle, buraki, sia- 

no i słoma. Wzywamy też wszystkich mie- 

szkańców Wilma, a zwłaszcza młodzież 

sżkolną i dzieci do zwiedzania zwierzyńca. 

Zapisy na członków: przyjmuje Dyrekcja 

Szkolnej Pracowni Przyrodniczej, oraz 

czlonkowie zarządu. Wszelkich informacyj 

udziela Sekretarz T-wa p. Leopold Pac- 

Pomarnacki telefonicznie (tel. 46) w godz. 

urzędowych. 
  =0-0-о= 

Grudniowy numer 
„*łórzęgi” 

Ukazał się nr 3 „Włóczęgi* (grudniowy). 

Zawiera on szereg artykułów zasadniczych i 

bardzo żywo prowadzoną kronikę. Е 

£ artykułów naležy wymienič dosaduie na- 

saną krytykę naszych kanapowych reforma- 
i dygnitarzy — pióra Kazimierza Le 

ego, artykuł dra Seweryna Wysioucha, 

ający cienie naszej regjonalnej grupy jo 

$ zrtykuł inż. St. Szymonowicza 0 Za- 

dłużeniv rolnictwa, dalej artykuły Wł. Arcimo- 
w: 1: o Szukalskim, H. Zabielskiego w spra- 
wach litewskich i St. Hermanowicza w spra 
«ach rzeinieślniczych. W tekście widzimy wies 

sze T. Bujnickiego. i H. Monkiewiczówny.— 

W kronice wyróżniają się: ziośliwy arykukiik 

w sprawie lzby Senackiej oraz notatka w spra 
vie nadrzyć w irstytucjach społecznych. — 
Now stanowią: dział pt. „inicjatywa” oraz 
odcinek /,kademickiego Kiubu Włóczegów. — 
Całość tobi wrażenie pisma żywego i z kaž- 
dym nuinerem postępującego naprzód tak pod 

giędetn treści, jak i formy. Nie stanowią 
su nawet ataki, czasami może nieco 

„nieniniej w swej istocie najzupełniej 
„4. 
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zbyt os 
słuszne. 

=0-0-0= 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„GóRY W PŁOMIENIACH" 

„HOLLYWOOD“ 

Louis Trenkner jest specjalistą od fil- 

mów górskich. Widzieliśmy go w „Monte 

Santo", w „Tragedji na Mont Blanc“, aż 

wystąpił jako aktor i reżyser jednocześnie 

z filmem „Góry w płomieniach". 
Film ten, raz już *« Wilnie wyświetla- 

ny, jest ciekawy z tego względu, że ujmuje 
temat wojny na tle przepięknej przyrody 

górskiej. Góry są tu głównym ktorem i 

trzeba przyznać — pierwszorzędnym. Nie- 

zwykłe wrażenie wznokowe i słuchowe łą- 

czą się w potężną symfonję śnieżnych 

szczytów. 
Trenkner jak zwykle popisuje się świe- 

tną jazdą na namtach. 
Ideowa tendencja filmu polega na u- 

wypukleniu braterstwa ludów, istniejące- 
go mimo krwawych dni wojennych. 

„W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA" 
„PAN“. 

Albert Prejean lubi postacie maryna- 

rzy. Teraz znów razem z grubym Jumem 

Geraidem odbywa wędrówkę po morzach 

i ma okazję do płatania przyjacielowi fig- 
lów z powodu... „w każdym porcie dziew- 
слупа“. 

Wszystko to byłoby może i ciekaw 
gdyby reżyser Carmin Gallone ożywił nie- 

20 akcję swego filmu, który jest do nie- 
możliwości rozwleczony i miejscami nudny 

  
  

   

Reżyser nie przemyślał montażu, więc | 
piosenki Prejeana wydzielają się z toku 
akcji i brzmią oschle. 

Kilka wstawek z portowych spelunek 

udaio się operatorowi nieźle ująć, ale w 

<ałości filmu razi teatralnością dekoracy;. 

Ratosal trochę filmowy honor, dość о- 

kiepany zresztą, plener. 
Humor nadrabiany mało efektownemi 

gagami, zrzadka znajduje oddźwięk. 

Wogóle film raczej zawodzi, niż spraw 

та pokładane w miem nadzieje. Tad. C. 

TO SIĘ NAZYWIA DODATEK! 

Uskarżamy się na. nędzne dodatki. Cal 

kiem niesłusznie. Jest bowiem w Wilnie 

kimo, które nie żałuje publiczności miczego, 
a tembardziej efektownych nadprogramów 

Gdzie? Co? 
W. „Stylowym*! Nie dość bowiem, że 

idzie tam emocjonujący dramat, który za- 
grzewa krew w. żyłach, pobudza wyobraź- 

nie i śni się potem po nocach. Nie dość, że 

Harry Peel, dżentelmen włamywacz, daje 
podwójną porcję wybijania zębów, pusz- 

czania kółek z dymu i karkołomnych sko- 

ków — ale prócz tego wszystkiego w: do- 

datkach mad program idzie „Miljon“ Rene 
Claire'a! Co za artystyczny poziom mus! 

mieć sam program, skoro dodatek jest ta- 

ki wspaniały. 
Szampańskie arcydzieło majzdolniej- 

szego z reżyserów, filmowa piosenka, coc- 
tail humoru i dowiipu, starczy za dziesięć 
programów — a tu od niechcenia daje się 
ten „Miljon* do programu na dodatek! 

To się nazywa gest i znajomość klasy 
filmowej. Kwiatek talentu filmowego przy 
pięty do sensacyjnego kożucha serjowego 

tasiemca. Tad. C. 
EA TAS KET" 

czy WIESZ OBYWATELU, 2Е 7 GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ] ROZPOWSZECH- 

NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 

OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE”! POPIERAJCIE BUDO 

WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE.. 

  

   

  

PAERSRAGAS 
Czwartek 

Dzis 1 

Eugenjasza 
Jatra 

Aurelji 
Ro E 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

SICZNEJ U.S.B, W WILNIE 

Z DNIA 29 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 769. 

Temperatura Średnia: 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: 
Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA P.i.M.-a 
Pogoda o zachmurzeniu zmieniem przy 

słabych, potem umiarkowanych wiatrach połu- 

dniowo - zachodnich. — Nocą przymrozki — 

dniem ocieplenie. 

Wschód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

  

  

NABOŻEŃSTWA 
— Adoracja. — Zarząd Katolickiego Związ 

ku Polek przypomina że 2 grudnia jako w pier 
wszy piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy 
Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 -—2) 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu od g. 
4,30 do 7,30 zakończona  błogosławieństweni 
przen. Sakramentem. 

MIEJSKA 

— MELDOWANIE NOWORODKOW. 
W celach ewidencyjnych wprowadzono о- 
bowiązek meldowania dzieci w: 48 godzin 

po urodzeniu. Z uwagi na to, dotychczas 

meldowanie noworodków  uskuteczniano 
du. po ochrzezeniu, zwrócić należy u- 
wagę na nowowprowadzone przepisy. 

— SPRAWA B. KOMENDANTA WA 
LIGÓRY. — Wydział prawny magistratu 

zakończył już dochodzenie przeciwko b. ko 
mendantowi straży ogniowej Waligórze, a 
dotyczące celowości jego gospodarki w 

straży. 

'Akt oskarżenia już sporządzono i skie- 

rowano do sądu dyscyplinarnego. Rozpra- 
wa ma się odbyć w połowie grudnia. 

-—- SZKARLATYNA W MIEŚCIE. — 

Mimo akcji zapobiegawczej, szkarlatyna 

daje się nadal dzieciom we znaki. 

Z obawy przed rozszerzeniem się epi- 

demji ostatnio zamknięte zostały dwa od- 

działy w szkole powszechnej nr. 16 i je- 

den oddział w szkole nr. 9. 

Zastosowane zostały. jaknajdalej idą- 

ce środki izolacji. 

WOJSKOWA 

— PPŁK. DWORZAK ODCHODZI. — 
Zastępca dowódcy 6 pp. Leg. ppłk. dypl. 

Dworzak został mianowany szefem sztabu 
w DOK Toruń. 

Zastępcą dowódcy 6 pp. Leg. wyzna- 
ezono ppłk. dypl. Berlinga z DOK Kraków. 

UNIWERSYTECKA 

— Egzaminy magisterskie na wydziale hu- 
manistycznym USB w terminie zimowym 1932 
-—33 roku akademickiego odbywać się będą od 
8 stycznia 1933 roku. Do egzaminów zgłaszać 
się należy pisemnie w czasie od 10 do 15-go 
grudnia 1932 r. Е 

— Z Tow. Anatomiczno - Zoologicznego. 
W piątek dnia 2 grudnia o godz. 1930 w sali 
Zakładu Histologji USB (Zakretowa 23) odbę 
dzie się posiedzenie Wil. Oddz. Tow. Anato- 
miczno - Zoologicznego z następującym po- 
rządkiem dziennym: 1) Doc. dr Abramowicz 
— „Biomikroskopja oka“; 2) wolne wnioski. 

AKADEMICKA 

— Z Kota Polonistėw St. USB. — Zarząd 
Koła Polonistów zawiadamia wszystkich, któ- 
rzy interesują się teatrem, że w niedzielę dnia 
4 grudnia (godz. 11) w sali seminarjum poloni 

* stycznego (Zamkowa 1ł) odbędzie się dysku- 
51а na temat „Teatr w Wilnie dziś" Zagają:—- 
Folejewski, Putrament, Zagórski, Maślińskii i 
Szreder. Goście mile widziani. 

— Zebranie Koła Połonistów —  nauczy- 
cieli szkół Średnich odbędzie się 2 grudnia w 
piątek o godz. 19,30 w lokalu gimnazjum pań 
stwowego im. E. Orzeszkowej w Wilnie. 

Na porządku dziennym referat kol. Achre- 
mowiczowej i kol. Stabińskiej - Przybytkowej 
na temat: „Aktualizacja w nauczaniu języka 
polskiego". ч 

— Ze Związku Akademików woj. nowo- 
gródzkiego i b. Ziemi Mińskiej. — W sobotę 
dnia 3 grudnia w sali nr 1 w głównym gme- 
chu USB o B 8 wieczór odbędzie się Wwa! 
ne zebranie Związku Akademików woj. nowo- 
gródzkiego i b. Z. Mińskiej, Obecność człon 
ków obowiązkowa. 

= Zarząd prosi o przybycie wszystkich akade 
mików pochodzących z Nowogródczyzny. 

„SZKOLNA 

— PANSTWOWA KOMISJA EGZA- 
MINACYJNA DLA KANDYDATOW NA 
NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH W 
WILNIE ogłasza, że egzaminy dla kandy- 
datów ma nauczycieli szkół średnich, (nau- 
kowe, pedagogiczne i uproszczone) w: о- 
kresie zimowy m 1933 roku, odbywać się 
będą od dnia 7 do 15 marca 1933 roku— 
Kandydaci, którzy pragną przystąpić do 
egzaminów w tym okresie, winni zgłosić 
się w tym celu pisemnie do Komisji egza- 
minacyjnej, w. terminie do 11 lutego 1933 
roku, składając równocześnie Ar ais 
opłatę, która wynosi za egzamin naukowy 
(klauzurowiy i ustny) 84 zł., za egzamin 
pedagogiczny 56 zł, za egzamin uprosz- 
czony 50 zł. 40 gr., za egzamin uzupełnia- 

jacy z przedmiotów polonistycznych przy 

egzaminie uproszczonym 16 zł. 80 gr. Roz- 
kład i terminy egzaminów podane będą do 
wiadomości zainteresowanych drogą о- 
głoszenia w lokalu Komisji egzaminacyj- 
nej (Uniwersytet, Uniwersytecka 3 II p. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

‚ — Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. — W 
piątek nadchodzący 2 grudnia dry. o godzinie 
7 wiecz. w gmachu Towarzystwa — ul. Lele- 
wela 8 — odbędzie się 95 posiedzenie miesię- 
czne, poświęcone 100-ej rocznicy zgonu Wal- 
ter Scotta. Prof. Manfred Kridl wygłosi odczyt 
o Walter Scotcie, poczem prezes [-wa rektor 
Alfons Parczewski podzieli się ze słuchaczami 
wspomnieniami swojemi ze Szkocji, zwązane- 
mi z pamięcią Walter Scotta. 5 
Wstep wolny, gošcie mile widziani. 

   
— Ze Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet. — Niniejszem podaje się do wiadomości 
członkiń Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
iż zebranie dyskusyjne (czwartkowe) zostało 
odwołane. 

Dnia 6 grudnia rb. o godz. 8-ej wieczorer1 
w lokalu Związku (Jagiellońska nr 3 m. 3) — 
odbędzie się ogólne zebranie członkiń ZPOK, 
połączone z herbatką. 

Członkinie proszone są o jak najliczniejsze 
przybycie. 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek, 
dnia 2 grudnia w lokalu przy ul. Przejazd 
12 odbędzie się 98-me zebranie Klubu Włó 
częgów. Senjorów. Początek o godz. 19,30. 
Na porządku dziennym referat p. dra Se- 
weryna Wysłoucha pt: „Istota konfliktu 
nac. - demokratów z władzą sowiecką w 
BSSR.* Wstęp dla członków bezpłatny, dia 
gości 50 gr., dla gości - akademików 20 
gr. Informacyj w! sprawie zaproszeń udzie- 
la p. St. Hermanowicz codziennie w godz. 
między 18—20 w lokalu przy ul. Jagie!- 
lońskiej 3 m. 1 (tel. 99). [Wstęp za zapro- 
szeniami imiennemi okazywanemi przy 
wejściu. 

RÓŻNE 

— # WILENSKO - NOWOGRÓDZ- 
KIEJ IZBY LEKARSKIEJ. Dziś, tj. dnia 
1 grudnia 1932 r. odbędą się wybory do 
Rady Wileńsko - Nowogródzkiej Izby Le- 
karskiej w godz. od 10—19-tej. W pomie- | 
nionym czasie listy kandydatów do Rady 
Izby winmy być złożone w lokalu Izby (ul. 
Wileńska 25—3) osobiście. W wypadku 
niectrzymania przez wyborcę kanty wybor 
czej i koperty, należy zwirócić się po ta- 
kową do kancelarji izby. 

— Komunikacja z Dalekim Wscho- 
dem. — Koleje sowieckie zmieniły roz- 
kład jazdy pociągów kurjerskich, na li- 
nji Niegorełoje — Władywostok.. Pocią- 
gi odchodzić będą w następujących ter- 
minach: pociąg kurjerski nr 2 odchodzić 
będzie z Niegorełoje w piątki do Włady 
wostoku zaś przybywa w poniedziałki. 
Z Władywostoku pociąg odchodzi we 
czwartki, przybywa do Stołpców w nie- 
dziele. 

— Polskie Towarzystwa Tatrzańskie —od- 
dział wileński prosi pp. członków  Towarzy- 
stwa, którzy pragną korzystać z legitymacyj 
turystycznych i kolejowych w okresie świą- 
tecznym by złożyli je celem prolongaty wraz 
ze składka roczną 12,10 zł. ( za legitymację ko 
lejową osobno 2 zł.) do dnia 3 bm. w księgar 
ni św. Wojciecha (Dominikańska 4). 

— ŁAWNICY SĄDU PRACY. — Do 
dnia 2 grudnia organizacje pracodawców 
i pracowników winne złożyć do Sądu Pra- 
cy listy kandydatów ma ławników tego 

* Sądu. 
— IZBA SKARBOWA podaje do wia- 

domości, że zagubiony kwitarjusz sekwest 
ratorski serji „A“ od Nr. 204201 do Nr. 
204300, zawierający niewykorzystane ро- 
kwitowania od Nr. 204209 do Nr. 204300, 
opatrzone odciskiem pieczęci okrągłej „U-- 
rząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbo- 
wych w Brasławiu', został odnaleziony w 
stanie niewykorzystanym. 

— WYKUP ŚWIADECTW PRZEMY- 
SŁOWYCH. — Organizacje kupieckie po- 
czyniły starania u władz skarbowych, a- 
by opłaty za patenty na r. 1933 można by- 
ło uiszczać w dwóch ratach tj. 1. stycznia 
i 1 kwietnia. Zdaniem zainteresowanych, 
sytuacja hamdlu i przemysłu wymaga za- 
stosowamia tych ulg. 

-- KŁOPOTY ZE ZWIĄZKIEM DO- 
ZORCÓW DOMOWYCH. — Z powodu nie 
dojścia do skutku Komisji Polubownej z 
dozorcamii, po czterech warcholskich posie 
dzeniach w Urzędzie Inspektoratu Pracy, 
z powodu cstrych i niemożliwych warun- 
ków, stawianych „przez Zwiiązek Dozorców, 
jako to 6-cio miesięczne wymówienie i ty- 
leż odprawy, a także wynajęcie dozorcy 
tylko ze Związku Dozorców i szereg in- 
nych niemożliwych żądań. 

Z powodu tego ma być zwołana Komi- 
sja Nadzwyczajna do ostatecznego zawiar- 
cia umowy zbiorowej z dozorcami, która 
może być na niekorzyść obu stnon. 

Przez to Związek Właścicieli Średnich 
i Drobnych Nieruchomości m. Wilna. w po 
rozumieniu się z innymi związkami ma 
'*alnem zebraniu Zarządu Centrali jed- 
mogłośnie postanowił wystosować pismo 
do Pama Inspektora Pracy i Komisji Nad- 
zwyczajnej, prosząc o przedłużenie 'istnie- 
jącej obecnie umowy @ dozorcami bez 
zmian do piensszego kwietnia 1933 r., a 
w tym czasie dać możniość w miejscu neu- 
tralnem powoli wspólnie z przedstawicie- 
lami Związku Dozorców opracować bez 
gwałtu dla stron: nową zbiorową umowę, 
która będzie przedstawiona Inspektorowi 
Pracy do zatwierdzenia takowej, w przeci 
wnym razie właściciele nieruchomości m. 
Wilna będą zmuszeni, według projektu na 
wzór miast europejskich zorganizować ta- 
bor koncesjonowany odpowiedzialny mecha 
niczny, przez który miasto będzie miało e- 
stetyczny wygląd i wymagania sanitarne, 
'bo jednakowe i w przepisowych godzinach 
polewane i sprzątane ulice i tem samem 
dla właścicieli nieruchomości o 50 proc. 
zmniejszy się rozchód i będzie spokój. 

TEATR I MUZYKA 

— Uroczysta premjera „Zygmunta - Augu- 
sta* w teatrze na Pohulance odbędzie się dzi- 
„siaj na uroczystość jubileuszową 25-lecia zgo 
nu St. Wyspiańskiego. Po raz pierwszy w Pol 
sce dane będzie potężne arcydzieło St. Wy- 
spiańskiego „Zygmunt August"! Udział bierze 
cały zespół dramatyczny w rolach czołowych 
Alfred Szymański (Zygmunt August), M. Szpe 

= (Bona), i H. Biernacka (Barba- 
ra). 

Pomysłowy układ scen, jak i cała insceni- 
zacja i reżyserja dr Ronarda Bujańskiego. — 
Stylowe dekoracje Makojnika. Nowe wspania- 
Je kostjumy podług oryg. fotografij i szty- 
chów. Solowy śpiew p. W. Hendrichówny i 
prof. Ludwiga. Piękny akompanjament muzy- 
czny dra T. Szeligowskiego. Tańce dworskie 
pomysłu ]. Hryniewickiej. Personel pomocniczy 
—instytut dramatyczny —  chóry.— Premjera 
„Zygmunta Augusta" wzbudziła niebywałe za- 
interesowanie i stanie się z pewnością wiel- 
kiem świętem artystycznem. 

2i 3 grudnia „Zygmunt August" po raz 
drugi, i trzeci . 

— „Zbyt prawdziwe, aby było dobre“ na 
niedzielnej popołudniówce. — Kapitalna ko- 
medjo - satyra, pełna dowcipu i humoru — 
„Zbyt prawdziwe, aby bylo dobre“ grana bę- 
dzie w teatrze na Pohulance w niedzielę 4 b. 
m. o godz. 4 p. p. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Popularne 
przedstawienie „Szaleństwa Coletty“. e: Dziś 
po cenach zniżonych efektowna operetka Stol- 
za „Szaleństwa Coletty* z M. Gabrjelli w roli 
tytułowej. 

SĘ wo 
  

SPORT 
TURNIEJ TRÓJKOWY W SIATKÓWKĘ 

Seminarjum mauczycielskie zonganizo- 
wało w. swej sali turniej trójkowy w siat- 
kówkę. 

Poprzednio Seminarjum wygrało z „ZŻy 
gmunciakami”, którzy grali w osłabionym 
składzie bez swego najlepszego zawodnika 

Puszkarzewicza, : 
W turnieju brało udział 5 drużym szkoł 

mych. Do finału Seminarjum szło bardzo 
lekko, bijąc przeciwników pewnie, zaś „Zy 
gmunciacy“ Z trudem przepychali się do 
finału grając bez Puszkarzewicza. 

W finale, wobee wielkiej stawki, Pusz- 
karzewicz otrząsnął się z choroby i grał, £ 
jak za majlepszych czasów. Dzielnie mu 
sekundowali Święcicki i Maruszkim. 

W rezultacie seminarzyści przegrali w 
stosunku 14:20. 

Z innych zespołów, biorących udział w 
tumnieju, należy wyróżnić — gimn. Słowac 
kiego. (t) 

PRZED MECZEM BOKSERSKIM 
ZE SZWECJĄ 

W miedzielę już naszą (polska) repre- 

zentacja: bokserska zmierzy się z reprezen- 
tacją Szwecji. 

Podawaliśmy już składy obu reprezen- 

tacyj, obecnie podajemy wyniki uzyskane 

przez Szwedów na terenie międzynarodo- 
wym. 

W roku 1925 Szwecja — Norwegja 10:6, 

remis 8:8 z Danją. W! następnych latach 

wygrywają z Finlandją 13:3, z Danją 10:6 

z Norwegje 8:8 i ostatnio przegrali z Fin- 

landją 7:9. 
Najlepszym zawodnikiem jest obecnie 

Carlson — mistrz Szwecji w wadze piór- 
kowej, olimpijczyk tegoroczny. 

Mecz niedzielny będzie trudny, nie tak 

trudny zapewne jak z Niemcami, ale tru- 

dny. (t) 

DE PDSR IRT TORT ATE ODRZREAJ 

*C0 GRAJA W KINACH? 

— CASINO — Pieśń nocy. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 

PAN — W każdym poncie dziewczyna. 

HOLLYWOOD — Góry w płomieniach. 
STYLOWY — Miljon. 

LUX — Ulica potępionych dusz. 
ŚWIATOWID — Halka 

W chorobach krwi, skórnych i nerwowych, 

csiągamy przy stosowaniu naturalnej wody go- 

rzkiej „Franciszka- Józefa" regularne funkcjono 

wanie narządów trawiennych. Żądać w apte- 

kaci i drogerjach. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
SPRAWKI ZLIKWIDOWANEJ 

BANDY. — Hercog Mojżesz zam. przy ul. 

Piłsudskiego 28 zameldował, że w nocy z 

dnia 23 ma 24 listopada nieznani sprawcy 

z piwnicy tegoż domu po uprzedniem zla- 

maniu kłódki od drzwi, dokonali kradzie- 

ży różnych płynów do czyszczenia i farbo- 

wiania obuwia firmy „Dermasol'* wartości 

400 zł. Dochodzenie ustaliło, że kradzieży 

tej dokonali zawodowi złodzieje: Kisiel 

Olgierd, Staszewski Wacław i Olechnowicz 

Bronisław, aresztowani onegdaj na ulicy 

Wielkiej. Część skradzionych rzeczy na su 

mę zł. 320 odnaleziono u Nowickiego A- 

ieksandra, dozorcy domu nr. 30 przy ui. 

Wielkiej, gdzie jak wiadomo była melina 

złodziejska. 
— FAŁSZYWY BILON. — Na rynku 

Zarzecznym zatrzymano niejakiego Josela 

Szaniajwea, przy którym znaleziono kilka- 

naście fałszywych 2-złotówek. 
Kolportował om falsyfikaty wśród 

chłopów. 
— NAGŁY ZGON. Sawoniewicz 

Wincenty, robotnik zam. przy Chocimskiej 

53, nagle zmarł. Wezwany lekarz Pogoto- 

wia stwierdził zgom wskutek przewiekłej 
choroby: serca i płuc. 

— OSZUSTWO Z KAUCJAMI. Policja 
śledcza poszukuje pewnego oszusta, który 

w ciągu kilku dni potrafił nabrać szereg 

osób. я 

Osobnik ów wynajął na przeciąg trzech 

dni pokój przy ulicy Objazdowej 6 i podał 

ogłoszenie w jednej z gazet wileńskich, że 

pod wymienionym adresem ma powstać 

biuro, które potnzebuje woźnego. Kandyda 

tów. znalazło się bardzo iwielu, bowiem w 

ciągu dwóch dni zgłosiło się kiilkamaście 0- 

sób. Od każedego pobrano po kilkadziesiąt 

złotych kaucji i kazano przyjść za trzy 

dni. 
Po upływie tego terminu, kiedy wszys- 

cy nowoprzyjęci „woźni”* zgłosili się do 

pracy okazało się, iż oszust zbiegł. 

ŁACHWA 

— PODPALENIE. — Wileńska Dyrekcja 

Kolejowa otrzymała wiadomość, że w dniu 29 

Hstopada na szlaku Łuniniec — Łachwa nie- 

znani sprawcy podpalili dom dróżnika. — Dom 
spłonął doszczętnie. W czasie wypadku nikogo 

wewnątrz nie było. Straty poniesione przez ko 
tej, wyno: 1200 zł. 

> HRUZDÓW 

— TROJACZKI. — Marja Kolešnikowa — 

mieszkanka osady Grzybód, gm. hruzdowskiej 

powiła trojaczki. Są to chłopcy, cieszący się 
dobrem zdrowiem. 

Z POGRANICZA 

—PRZEMYTNICTWO. — W rejonie Tur- 

mont ujęto kilku przemytników,  trudniących 

się przemycaniem cukru polskiego z Łotwy. 

— —=0-0-о=   

Radje wileńskie 
CZWARTEK 1 GRUDNIA 

11,40 Przegląd prasowy, komunikat meteo- 

rologiczny i czas; 12,10 Muzyka z płyt; — 
12,30 Komunikat meteorologiczny; 12,35 Pora- 

nek szkolny; 14,55 Program dzienny; 15,00 — 

Piosenki włoskie (płyty); 15,15 Giełda rolnicza 

15,20 Komunikat Akademickiego Koła Misyj- 
nego; 15,35 Tydzień przedświąteczny — wygło 
si Irena Szumiakowska; 15,50 Koncert dla mło 

dzieży z płyt. — Objaśnia Zofja Ławęska; — 

16,25 Lekcja francuskiego; 16,40 „Przyrost lud 

ności w latach kryzyzsu* —— odczyt wygłosi 

prof. A. Krzyżanowski; 17,00 Muzyka kamerai 
na z płyt; 17,40 „Odsiecz Lwowa w listopa- 

dzie 1918 roku* — odczyt; 17,55 Program na 

piątek; 18,00 Muzyka lekka, wiadomości bie- 

żące i dalszy ciąg muzyki; 18,40 Codzienny 
odcinek powieściowy; 18,55 Komunikat litew- 

ski; 19,00 Skrzynka pocztowa nr 224 — listy 
radjosłuchaczy omówi Witold Hulewicz, dyrek- 
tor R. W.; 19,20 Rozmaitości; 19,45 Nowa _ li- 

teratura w nowej Polsce; dyskusja Il. 19,45— 

Prasowy dziennik radjowy; 20,00 Muzyka lek 

ka; 20,55 Wiadomości wojskowe i dodatek 

do prasowego dziennika radjowego; 21,05 — 

Dalszy ciąg muzyki; 21,30 Słuchowisko, ; 22,15 

Muzyka taneczna; 22.55 Komunikat meteoro!o- 

giczny; 23,00 Muzyka taneczna. 

    

  

ANTONI DOWGIAŁŁÓ 
Właściciel msjątków Bitowtany i Koniuchy 

Po ciętkich cierpieniach opatrzony Św. Sax:amentami zssuął w Bogu 
w Wilaie dnia 29 listopada 1932 r. w wiekn Ist A3 

Etspertacja z domn żałoby — uli a Dobroczynna Ne 2-a do koś.i ła 

św. Ducha nastąpi we czwartek dnia 1-go grudała o godzinie 5 ej po pił 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 2 grudnia o godzinie il ej 
rano, poc em nssiąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa 

O czem zawiadamiają pogrążeni w smutzu 

Dzieci, wnuki, siostry i rodzine. 

Z Izby Przemystowo- 

Handlowej v w Wilnie 

SPRAWA ULG PODATKOWYCH PRZY 
WYMIARZE PODATKU DOCHODOWEGO 

W związku z wystąpieniem Izby Przemy- 

słowo - Handlowej w Wilnie do p. Prezesa 
lzby Skarbowej w Wilnie w sprawie wymia- 

ru podatku dochodowego na rok 1932 — izba 

P. H. otrzymała ostatnio odpowiedź, w której 

Izba Skarbowa komunikuje, że w odniesieniu 

do podatku dochodowego za rok 1932, wy- 

mierzonego od przemysłu i handlu, ewen. ulgi 

podatkowe będą udzielane na zasadzie ogól- 

nych uprawnień władz skarbowych tylko tym 

płatnikom, którzy nie mają w tym podatku za- 

ległości z poprzednich okresów wymiarowych. 

Natomiast w stosunku do płatników, zaiegają- 

cych w opłacie tegoż podatku za lata popr.ed- 

nie, żadne ulgi w stosunku do bieżących na- 

leżności udzielane nie będą. 
Co do ewent. zbyt wygórowanych wy- 

miarów tegoż podatku, mogą być platnikom 
udziełane ulgi w postaci ograniczenia egzeku- 
cji jednakże po uprzedniem  prowizorycznem 
zbadaniu zarzutów wniesionych w terminie od 
wołań. 

Przytem zaznacza lzba Skarbowa, że w ce- 
lu uzyskania stosownych ulg, płatnicy winni 
wnosić indywidualne, należycie uzasadnione po 
dania do właściwych Urz. Skarb. 

KONFERENCJA W SPRAWIE PROGRAMU 
WALKI Z KRYZYSEM 

Na posiedzeniu połączonych Komisyj Poli- 
tyki Gospodarczej oraz Finansowo - Kredyto- 
wej Wileńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej 
w dn. 24 bm. omawiane były wytyczne progra 
mu walki z kryzysem w zakresie zobowiązań 
ciał publicznych, zobowiązań prywatno - praw 
nych, organizacji rynku pieniężnego i ochrony 
kapitalizacji, usprawnienia procesów  likwida- 
cyjnych w zakresie zagadnień, dotyczących 
przedsiębiorstw państwowych, w dziedzinie ob 
sługi zobowiązań zagranicznych oraz w zakre- 
sie zagadnień, dotyczących cen i porozumień 
wytwórców. 

Konierencja wypowiedziała się naogół w 
myśi tez, opracowanych przez Izbę Urzęduja- 
cą Związku lzb Przemysłowo - Handlowych, 
wprowadzając jednak szereg poprawek. 

Uchwały komisji lzby w zakresie prograniu 
walki z kryzysem będą stanowiły podstawę dia 
sformułowania w tej sprawie stanowiska Wileń 
skiej lzby Przemysłowo - Handłowej, celem 
POOR PAC takowego właściwym  czynni- 
om. ` 

——o00——— 

Echa ujawnienia nadużyć w 
białostockim oddziale PKP 
W związku z ujawnionemi nadużycia- 

mi personalnemi w białostockim Oddziale 

ruchu, z polecenia p. prezesa Dyrekcji inż. 

Falkowskiego zostali zawieszeni w czyn- 

nościach służbowych st. assesor oddziału 

Chodźko St., kanceliści Pienut i: Bogucki i 
wožny Bozelski. ю 

— -— =0-0-о= 

List do Redskcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczoną w czasopismie 

„Express Ilustrowany" (wydanie wileńskie) z 

dnia 29 listopada r.b. Nr. 333, notatką p.t. 
„Niefortunne operacje p. Korolca. Czy K.K.0. 

poniesie straty?" — prosimy o łaskawe umie- 

szczenie poniższego oświadczenia: 

Zawarte we wspomnianej notatce informa 

cje, że rzekomo Towarzystwo  Ubezpieczen 

„Przezornošė“ S. A. w Warszawie, oddział w 

Wilnie, dyrektorem którego jest p. Józef Ko- 
rolec, zdyskontowało w Komunalnej Kasie O- 

szczędności m. Wilna „bezwartošciowe“ weksle 

na sumę przeszło 500.000 zł., nie odpowiadają 

w żadnej mierze prawdzie. 

T-wo Ubezpieczeń „Przezorność”, Oddzia! 

w Wilnie, nie składało w ciągu całego okresu 

istnienia Komunalnej Kasy Oszczędności m. 
Wilna, t.j. od roku 1929 do chwili obecnej, we- 

ksli do dyskonta we wspomnianej instytucji, 

ani wystawienia T-wa „Przezorność”, ani 

też z jego indosem, i nie czyniło tego ani bez- 

peśrednio, ani też za pośrednictwem p. Józe- 

fa Korolca. 

Łączymy wyrazy szacunku i poważania 

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
(—) jan Żejmo (—) Łazarz Spiro. 
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Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z umieszczoną w czasopismie 

„Express lllustrowany* (wydanie wileńskie) z 
dnia 29 listopada r.b. Nr. 333, notatką p.. 
„Niefortunne operacje finansowe p. Korolca. 

Czy K.K.O. poniesie straty?" — uprzejmie pre 
szę o łaskawe umieszczenie w jego  poczyt- 

nem pismie poniższego oświadczenia: 

Ponieważ zawarte we wspomnianej wyżej 

notatce informacje nie odpowiadają prawdzie. 

sprawę przeciwko redakcji „Expressu Iliustro- 

wanego” kieruję na drogę sądową. 

Proszę przyjąć wyrazy mego Szacunki: 

i p.wažania. й 
Józei Korolec. 
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Oflary 
Otrzymane tytułem premji za zwaiczanie 

przemytnictwa dwieście (200) zł. składam za 
pośrednictwem Redakcji gaz. „Słowo”: 

1) Na rzecz organizącji teatru szkolnego 

15 i 29 Szkół Powszechnych na Antokols 
100 zł. 2 

2) Do dyspozycji Komitetów Rodziciel- 
skich powyższych szkół po 50 złotych dla każ- 

dej szkoły z przeznaczeniem na cele dożywia- 

nia, względnie na urządzenie „Gwiazdki* dla 

najbiedniejszej dziatwy, razem 100 zł. S. 

Oscbne zswizdomienia rozsyłane nie beda, 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

HISTORYCZNA STACJA 

Chyba zgadł już każdy, o jakiej to sta- 
cji mowa?! No, oczywista o żadnej innej, 
jak tylko o stacji autobusów dalekobież- 
mych w Wilnie, która miała stanąć przy 
ul. Portowej. Gmach gotów, tylko go trze- 
ba przystosować do nowych: potrzeb; plac 
— również gotów! Uruchomienie nowej 
stacji zapowiadał w swoim czasie magist- 
rat na początku listopada br., lecz minął 
i początek i połowa tego miesiąca, a w 0- 

kolicach Piekiełka było podawnemu cicho 
i głucho! 

Wreszcie przed niedawnem, magistrat 
z.rozkoszną dyzenwolturą oświadczył żesta 
cji w tym roku nie będzie, nieco później 
zaś dodał, że defimitywnie rezygnuje z u- 
rządzania stacji w tem miejscu, przezna- 

czając je na park miejski. Co się zaś tyczy 
stacji, w tym roku nie będzie, nieco zaś 
później dodał że definitywnie rezygnuje z 
urządzania stacji w tem miejscu, przezna- 
czając je na pank miejski. Co się zaś ty- 
czy stacji, to zaznaczył, że takowa oczywi- 
sta „bedzie“ miewiadomo tylko gdzie i kie- 
dy?!. Może w miejscu dzisiejszego rynku 
przy ul. Zawalnej, chociaż projekt ten li- 
czy wielu przeciwników. .. 

Po takiem oświadczeniu Magistratu 
niema się już czego łudzić nadzieją, spra 
wa jest jasna: projekt został pogrzebany 
i to na czas dłuższy! 

„Precz z marzeniami! klienci autobu- 
sów dalekobieżnych! Jedyną „poczekalnią' 
twoją będzie w dalszym ciągu ławka ogro- 
dowa niezależnie od pory roku i  pogo- 
dy!.. 

„Park miejski przy ul. Portowej” — ta 
brzmai idylliecznie chciałoby się tyłko za- 
pytać, o czem myślały komisje magistrac 
kie, które przed kilku laty omawiały przez 
czas dłuższy kwestję najwłaściwszego u- 
mieszezenia stacji, objeżdżały całe miasto, 
badały poszczególne tereny, a wszystko to, 
dlatego, by w końcu, po dluższem grzeba- 
niu się, uznać wybrany przez się teren za 
nieodpowiedni? ?! Przechodzień, 

Aoniššrka 
— USIŁOWANIE ZABÓJSTWIA, CZY 

SYMULACJA. — W dniu 27 listopada br. 
Kaganicki Morduch lat 32, zam. w Słoni- 
mie przy ul. Bulwary ks. Ogińskiego 71, 
zameldował o tem, że żona jego Chasie, z 
którą zawarł związek małżeński w stycz- 
niu br., usiłowała pozbawić go życia w 
dniu 26 listopada o godz. 22-giej w czasie 
snu. Według słów meldującego, zajście 
miało przebieg następujący: w powyżej o- 
zmaczonym czasie meldujący położył się 
spać i leżąc w łóżku iw. nieoświetlonej sy- 
piałni, posłyszał wejście jakiejś osoby, a 
njastępnie poczuł spadnięcie twardego 
przedmiotu na łóżko. Gdy zerwał się z po- 
słamia i zapalił światło, zobączył stojącą 
w pokoju żonę z nożem w ręce, zaś ma łóż- 
ku leżał 2-kilogramowy odważnik. Mei- 
dujący żadnych poranień cielesnych nie 
odniósł. 

+; Powodem zajścia były bardzo częste 
kłótnie pomiędzy małżonkami. Przeprowa 
dzone w tej sprawie wywiady wykazują, 
że w danym wypadku nie było usiłowania 
zabójstwa, lecz zwykła bójka małżeńska. 
Dochodzenia prowadzi policja słonimska.: 

poka 
— ZEBRANIE POWIATOWEJ RADY 

BBWR W STOŁPCACH. — Ostatnio w 
sali Reduta w Stołpcach pod przewodnic- 
twem p. posła na Sejm Jerzego Gorzkow- 
skiego odbyło się zebranie członków. Ra- 
dy Pow. na którem omówiono szereg 

  

"spraw bieżących i organizacyjnych. Na ze- 
braniu dokonany został podział funkcyj i 
prac między członków Rady, a między in- 
nemi kierownictwo sekcji kulturalno-oś- 
wiatowej objął p. Smoter Józef, dyr. pań- 
stwowego gimnazjum w Stołpcach. W spra 
wie nawiązamia bliższego kontaktu z gmin 
nemi kołami BBWR, Rada Pow. zdecydo- 
wała objazd terenu w! najbliższym czasie 
oraz kontrolę działalności tych kół. Poze 
tem załatwiono szereg spraw, dotyczących 
Federacji i Związku Rezerwistów, które ta 
organizacje postanowiono otoczyć opieką 
i dołożyć wszelkich starań, w celu zapew- 
nienia im należytego rozwoju. 

— WYBORY PY NTMe „119117 FPĄD 
GMINNYCH W POW. STOŁPECKIM. — 
W związku z wyrównaniem gmin turzec- 
kiej, derewieńskiej i żenowickiej oraz prze 
prowadzeniem nowych gramie, zostały dc- 
konane wybory do Rad Gminnych wspom- 
miamych gmin. 

— ZNÓW: NIELEGALNA GORZEL- 
NIA NA TERENIE POW. STOŁPECKIE- 
GO. — W tym tygodniu posterunek PP. < 
Rubieżewiczach pnzylapał podczas pędzenia 
samogonki mieszkańca wsi Ciechanowa - 
Sloboda, Michała Puchacza, który aparat 
gorzelany miał ukryty w zaroślach w mie- 
dalekiej odległości od swej zagrody. 

Przy schwytanym gorzełanym znalezic- 
mo 1 litr samogonki i sporo materjału przy 
gotowawczego. Aparat z przygotowanym 
zacierem skierowano do Imspektoratu Ak- 
cyzy wi Stołpcach. 

Potajemne gorzelnictwo, które na pe- 
wien ckres czasu ustało w znanych już nam 

m tego gminach nailiboekiej i rubieżewic- 
kiej, znów zaczyna swą robotę. 

    



    

  

Poniższe rozporządzenie p. Wojew ody Nowogródzkiego podaje się do wia- 

domości wszystkich rzemieślników oraz rodziców i' opiekunów terminatorów. 

ROZPORZĄDZENIE 
Wojewody Nowogródzkiego z dnia 26 września 1932 r. w sprawie urnormowa- 

nia liczby terminatorów w warsztatach rzemieślniczych. 

Na podstawie art. 148 ust. 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czer 
wca 1927 roku o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr 53 poz. 468 oraz art. 103 p. 1 a 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r.) o organizacji i za- 
kresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11 poz. 86) zarządzam, co * 
następuje. 

      

$ 1. Ilość terminatorów w poszczególnych 
kraczać następujących norm: 

warsztatach rzemieślniczych nie może prze- 

1) Dla warsztatów wszystkich zawodów rzemieślniczych z wyjątkiem  stolarstwa i 
ślusarstwa: 

a) na uprawnionego do trzymania i kształcenia terminatorów majstra — właści- 
ciela warsztatu — 1 terminator; 

b) na 1 majstra i 1 stale zatrudnionego czeladnika — 2 terminatorów; 

c) na każdych dalszych stale zatrudaionych 2 czeladników — 1 terminator; 

d) razem najwyżej 5 terminatorów. 

W ciesielstwie i murarstwie — najwyżej 6 terminatorów. 

3) Dla stolarstwa i ślusarstwa: 

a) na uprawnionego do trzymania i kształcenia terminatorów majstra — walšcicie- 
la warsztatu — 1 terminator; 

b) na pierwszych 2 stale zatrudnionych czeladnikow po 1 terminatorze na każdego 
czeladnika; 

c) powyżej 2 zatrudnionych czeladników — na każdych następnych 2 stale zatrud- 
nionych czeiadników 1 terminator. 

Ża stałe zatrudnionego czeladnika należy uważać każdego, 
pracy na krótki oznaczony przeciąg czasu. 

który nie był przyjęty Jo 

$ 2. Podane normy mogą ulec dałszem1 ograniczeniu na podstawie postanowień statu- 
tów odnośnych cechów. 

$ 3. Zakłady rzemieślnicze, łączące w jednej izbie warsztat pracy z mieszkaniem wła$- 
ciciela warsztatu, jako posiadające złe warunki higjeniczne pracy, terminatorów 
mogą. 

trzymać nie 

$ 4. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia na zasadzie art. 126 Roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem 
(Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 468) będą karani w drodze administracyjnej: 

1) upomnieniem; 
29 grzywną do 1000 złotych; 
3) aresztem do 14 dni. 

$ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Nowogródek, dn. 27. IX. 1932 r. 
p. o. Wojewody: Fr. Godlewski, Wicewojewoda. 
  

  

grodźięhyka 
— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 

Na dzień 1 grudg'a br. na godz. 20 wyzna 
czone zostało posiedzenie Rady Miejskiej 
m. Grodna. 

Na posiedzeniu mają być rozpatrywa- 
ne następujące sprawy: 

1) Sprawozdanie specjalnej komisji, 
stosownie do uchwały Rady Miejskiej or. 

° 369 z dnia 24 maja 1932 roku, w sprawie 
ustalenia stanu majątku miejskiego, doty- 
czącego ziem miejskich bezterminowo i ter 
minowo dzierżawionych. 2) Rozpatrzenie 
prośby Powszechnego T-wa Kinowego 
„Peteka“ w Grodnie z dnia 20 październi- 
ka w sprawie podatku widowiskowego od 

przedstawień świetlnych w kinematogra- 
fach. 

Obrady rozpoczną się po upływie 15 
minut od wyznaczonej godziny, niezależnie 
od ilości przybyłych członków. 

— TEATR MIEJSKI. We czwartek ze: 
spół wyjeżdża. do Augustowa. — W piątek 
6 godz. 8,15 „Roxy“ B. Connersa. W sobo- 
tę o godz. 4 po poł. po cenach zniżonych 
dla młodzieży szkolnej „Noc Listopado- 
wa“. Wieczorem o godz, 8,15 po raz drugi , 

„Roxy“. 
— KŁOPOTY ASEKURACYJNE. 

Kilka lat temu zbankrutował „Związek u- 
bezpieczeniowy przemysłowców polskich". 

Wobec tego, że Związek ten opierał się 
na zasadzie wzajemności, wierzyciele tego 
związku wytoczyli powództwo do 'wszyst- 

kich byłych członków! związku.Sądpowódz- 
two uwzględnił i w tych dniach dość spora 
ilość obywateli grodzieńskich otrzymaja 
nakazy, na mocy których wzywa się ich 
do zapłacenia pewnych kwot. Ogólna su- 

ma żądana 6d Grodnian wynosi około 10 

tysięcy dolarów. 
Jak się dowiadujemy, zainieresoń ane 

csoby poczyniły kroki, aby zapobiec przy- 

musowemu ściąganiu należnych kwot, ja- 

koteż, aby wspólnemi silami przeciwsta- 

wić się temu złu, które dla wszystkich jest 

jakby gremem z jasnego nieba. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 

PRZY PRACY. — Zatrudniony przy bu- 

dowie szpitala dla alkoholików i narkoma- 

nów. w Świacku tut. blacharz Lejzor Misz- 

kin, pracując na dachu szpitala stracił ró- 

mymowagę i spadł ną ziemię. Nieszczęśliwy 

blacharz poniósł śmierć na miejscu. 

Zmarły osierocił liczną rodzinę. 

so i) 

FRANCISZEK PAKKARD 
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     nouogiddzka 
— POWROT P. WOJEWODY Z IN- 

SPEKCJI. — W! dniu 29 listopada. wieczo- 
rem. p. wojewoda Świderski powrócił z ins 
pekcji pow. słonimskiego i objął urzędo- 
wanie. 

— POSIEDZENIE WOJEW. KOMI- 
SJI FINANSOWO - ROLNEJ. — W dniu 
wczorajszym odbyło się pod: przewodnie- 
twem p. wojewody Świderskiego posiedze- 
mie wojewódzkiej komisji finansowo-rol- 
nej. 

Szczegóły posiedzenia podamy w na- 
stępnym. numerze. 

— NOWOGRÓDZKI KOMITET WOJE 
W6ÓDZKI LIGI OBRONY POWIETRZ- 
NEJ I PRZECIWGAZOWEJ podaje do 
wiadomości, że w dniu 18 grudnia br. o 
godzinie 12 odbędzie się w sali konferen- 

  

Zgromadzenie Programowo - Budżetowe 
Komitetu Wojewódzkiego LOPP z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie zebramia. 2) Wybór prezy 
djum. 3) Odczytanie protokułu z ostatnie- 
go zebrania. 4) (Uchwalenie programu 
prac i budżetu ma wok 1933. 5) Załatwienie 
zgłoszonych wniosków. 6) Wolne wnioski. 

— ZEBRANIE PLENARNE ZARZĄ- 
DU WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA 
PRACY OBYW. KOBIET.— W myśl u- 
chwały, powziętej na ostatniem plenarnem 
Zebraniu, w dniu 2 lutego br., Zarząd mo- 
wogródzkiego Zrzeszenia Wojewódzkiego 
ZPOK będzie odtąd obradował w pełnym 
składzie, każdorazowo mw. innym oddziale 
powiatowym, aby w. ten sposób módz się 
lepiej zapoznać na miejscu z warunkami i 
rezultatami pracy poszczególnych oddzia- 
lów. — Najbliższe plenarne zebranie zarzą 
du odbędzie się w: Baramowiiczach, w dniu 

8 grudnia br. 
Porządek dzienny przewiduje między 

imnemi, ustalenie programu prac na przy- 
Szłość, z uwzględnieniem kryzysu gospo- 
darczego i trudności, napotykanych w te- 

renie (p. A. Godlewska), referat o pracy 
nad wychowaniem obywatelskiem (p. Ka- 

walcowa), o mowej ustawie samorządowej 
(dr. Hlebowiczėwna). — P. Janina Strze- 
lecka wypowie referat pt: „Kobieta a kry- 

zys“. : 

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Z. 
P.O.K. zwrócił się do p. senatora Konstan- 
tego Rdultowskiego z prośbą o wygłosze- 
nie ma plenarnem zebraniu referatu 0 Sy- 

tuacji politycznej i gospodarczej 'wi kraju. 
KALENDARZYK EGZAMINÓW 

RZEMIEŚLNICZYCH. Fryzjerstwo 138 gru 
dnia — Nowogródek, Stolarstwo 15 grud- 

mia — Nowogródek, Kowalstwo 19 grud- 
nia— Nowogródek, Piekarstwo 20 grudnia 
— Nowogródek, Szewstwo 21 grudnia — 
Lida, Krawiectwo 28 grudnia — Barano- 
wieze. 

      

— POSIEDZENIE KOMITETU BEZ- 

ROBOCIA. — W dniu 2 grudnia odbędzie 

się posiedzenie prezydjum Komitetu 'bez- 

robocia. 
— KIEDY BĘDZIEMY MIELI ULICĘ 

ŻWIRKI? — Rada miejska już dwa mie- 

siące temu przemianowała ulicę Szeroką na 

ul. żwirki, ale dotychczas nie nie zrobio- 

no, aby wprowadzić to w czym, nawet, ofi- 

cjalnie dotychczas używana jest stara na- 

mwa — ul. Szeroka. 
Może magistrat pomyśli o tem, aby 

wprowadzić w czyn uchwałę Rady Miej. ? 
— WALKIA Z BEZROBOCIEM. Urząd 

Wojewódzki w Nowogródku * przydzielił 
Stamostwu na miesiąc grudzień. kredyt w 
wysokości 5000 zł., celem zatrudnienia bez 

robotnych przy robotach drogowych. 
W ten sposób zostanie zatrudnionych 

zgórą 100 ludzi dziennie i kwestja bezro- 

bocia na naszym terenie mie będzie tak 
paląca. Pozostanie nędza, która. zawsze by- 
la i którą zawsze trzeba było się opieko- 
wać. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. — 
W dniu 26 listopada ire wsi Rusiny gm. 

jastrzębskiej w czasie młócenia zboża kon 

Dziś wstęp 6d 75 gr. 
  

cyjnej Urzędu Wojewódzkiego Ogólne 

Początsk seansów 

KINO o g. 6.18, — #, — 18 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 

Słilnowane arcydzieło pret A. Osserdowskiego 

Pierwszy polski film dźwiękowy wykonany całki wicie w Afryce, 
opiewa idyllę miłosną i zazdrość w cieniu psalm ma pissku 
Szhary. W roli gł. N. Ney, E Bodo, M. Bogda, A Brodzisz, 

GRODNO, Brygidzka 2. W- Canti p. t. 

: GŁOS PUSTYNI 
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Podwójne życie Jimmy Dala 
Uderzył go stęchły zapach z piwnic, 

butelek od wina i zgniłych warzyw. 
Zmarszczony wchodził na schody... pier- 
wsze piętro... drugie.. wyżej, wyżej, aż 
pod dach. Zatrzymał się na podeście i 
przyjrzał się badawczo drzwiom. Miały 
tu być cztery mieszkania. Podszedł do 
trzecich drzwi i spokojnie otworzył 
je. Drzwi nie były zamknięte. 

— Dzień dobry, — rzekł, wchodząc. 
Znalazł się w dużym, brudnym, ubo- 

go umeblowanym pokoju. Blade światł» 
gazowe nadawało jakiś ponury: ton wszy 
stkiemu, co się tu znajdowało. Prży zwy- 
kłym, niemalowanym stole, stały dwa 
wiedeńskie krzesła. Młody mężczyzna, 
dwudziesto-paroletni, zerwał się, prze- 
straszony i utkwił swe blade oczy w 
przybyszu. 

— Dzień dobry, — powtórzy; Dal. 

— Czy pan jest Hegan, Bert Hegan? 
Pan pracuje w sklepie Izaaka Brodzkie- 
0? 

Usta młodzieńca drgnęły. Jego zmie- 
niona, wykrzywiona z przerażenia twarz, 
wzbudzała litość. 

— ja... ja, tak, ja przyznaję się, — 
bełkotał. — Pan pewno,, przebrany de- 
tektyw... chociaż ja nie wiedziałem.., że 
policja... chodzi w maskach. 

— Zwykle nie chodzi, odpowiedzia: 
Jimmy, zrobiłem ten wyjątek dla pana. 

Hegan odwrócił nagle głowę i przy- 

LS) 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

słuchiwał się chwilę. Cisza była zupełna 
w. pokoju. 

—- No, tak, jestem gotów, — rzekł 
nagle zdecydowanym głosem —- nie bę 
dę się sprzeciwiał. Tylko, czy mogę pa- 
na prosić? Niech pan nie mówi głośno. 
Nie chcę, żeby ona wiedziała... 

— Ona? — powtórzył pytająco Jim- 
my. 

Gospodarz zbliżył się na palcach do 
drzwi i otworzył je cicho. Dal zobaczył 
na łóżku młodą kobietę, prawie dziecko 
jeszcze, otuloną kołdrą i  chustami. 
Twarz miała śmiertelnie bladą, oddech 
ciężki. Na stoliku przy łóżku stały bute- 
leczki z receptami. 

Dal cofnął się, a Hegan zdjł kapelusz 
z gwożździał 
— Ja... jestem gotów, — szepnął zła- 

manym głosem. 
— Nie śpieszmy się, — zatrzymał go 

Dal. Niech pan opowie, jak to było? 
— To niedługa historja — odpo- 

wiedział, usiłując wywołać uśmiech na 
drżące rysy. — To moja żona. Choroba 
jej zjadła wszystko co mieliśmy. Sprze- 
dałem i zastawiłem wszystko, co się 
dało. Jutro mieli nas wyrzucić z miesz- 
kania. Nie miałem pieniędzy na lekarstwo 
Może pan nie zrobiłby tego, na mojem 
miejscu, ale ja nie miałem innego wyj- 
ścia. Nie mogłem pozwolić, żeby umar 
ła dlatego, że nie mam pieniędęzy... i 

  

; ś Na gwiazdkę! "© owizj 
FIRMA RADJOWA „„EiBRERBĘCĆ 

Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-Iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Na gwiazdkę! "Sys * 
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Na gwiazdke 
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ja, — łkania przerwały mu głos, —i nie 
mogłem pozwolić, żeby ją wyrzucili z 
mieszkania.. 

— I, zamiast odłożyć pieniądze do 
kasy, pan zabrał je. Czyż pan nie wie- 
dział, że te się nie da ukryć? 

— Ha, trudno, — jęknął młody męż- 
czyzna, kręcąc nerwowo kapelusz w rę- 
ku. — Wszyscy wiedzieli, oczywiście, 
że po wyjściu starego Izaaka, ja tylko za 
stałem w sklepie. Ale ja już zdążyłem za 
płacić z tych pieniędzy komorne za cztery 
miesiące naprzód i opłacić aptekę z ta- 
ką umową, że będą jej tutaj dostarczać 
lekarstwa i żywność. Chciałem uciec 
dziś w nocy, ale... nie mogłem się z nią 
rozstać! 

— Dobrze, — zmienił nagle ton Jiin- 
my Dal, przybierając akcent niższych 
ster angielskich. — Nie „błaznuj! Ja nie 
jestem wcale szpiclem! A ty myślałeś, 
że ja przychodzę z policji? Słuchaj! Wła- 
śnie rozbiłem kasę Izaaka i... nie znala- 
złem pieniędzy. Nie jestem  zabobonny, 
ale, widać taki już twój los — będziesz 
szczęśliwy! 

Kapelusz wypadł z rąk Hegana, usta 
otworzyły się same w niemem zdumie- 
niu. 

—- Pan... pan nie jest szpiclem!.. 
Skąd pan dowiedział się o mnie? Kto pa 
nu powiedział, że ja zabrałem pieniądze? 

Przykry grymas wykrzywił twarz, u- 
krytą pod maską. On sam wieleby dał, 
by móc wiedzieć, kto jest źródłem tych 
informacyj! 

— O, to nie trudna sprawa! — ski- 
nął ręką. — Wiedziałem, że byłeś pomoc 

  

  

Dziś! Ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ w najgiośniejszem arcydzielė genjalnego 
kompozytora PAWŁA ABRAHAMA. 

WIKTORJA I JEJ HUZAR 
„Film м języku rosyjskim i francuskim. -Porywająca akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji Carskiej, }аро- 

nii i Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! — Czarujące melodje! = 
Seans* o +0dz. 4.6 811015 N+ 1-szv <aans env rniżone Z pow wysok wert artvst. film dla miodriežy dozwotony 

Dzwiękowe 

Kimo 

„Helios“ 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Dziś! Bożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich, niezapomni ny b hażer filmu 
„Pod dachami Paryża” ALBERT PREJEAŃN oczarnje swoim śpiowem, olśri swoją krescją A ano iuo przeboju dyr W KAŻBYĄ PORCIE DZIEWCZYNA. dźwięk 
Przepych dalekich mórz i słonecznych portów południa! Humor! Tańce! Tempo akcji. — Nad program: U:ozmaicene 
dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. W da'e Świąt. o godz. 2ei. Na 1 szy sza ceny S : 

  

Dźwiękowe kino Dziś! 100 proc, dźwiękowiec produkcji francuskiej 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaj22 

tel. 15-28,   GÓRY W PŁOŃIENIACH 
walk gó:skich. W rol. gł LUIS TRENKER i ARMAND BERNARD. Nad program: Dodatsi dźwiękowe, 

Bohaterska epopea dziejów wsik sirzełców 
alpejskich. Wspaniałe niezrównane zdjęcie 

Początek o godz, 4-ej 

  

Dżwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Dziś! Porzz pierwszy w wersi 
dźwięk, nasza słynna rodaczka B 6 Ek % E Ę 6 R i w przebojowym dźwiękowcu p. (. 

„WLICA POTĘPIONYEH DUSZ 
W rolach pozostałych znany Warwick Ward. — Nad progr m; Atrskcje dźwiękowe. 

  

Kino-Tesir 
Wa 

„STYLOWY Przepiękna operetka-farsa w 10 akt. 
Wielka 36 w roli głównej urocza gwiazda   

mą mžocarnią, uległa wypadkowi Rozalja 
Piotrowska, doznając złamania prawej no- 
gi. — Piotrowską odwieziono do szpitala 
międzykomunalnego w Baranowiczach. 

— CZY ZABÓJSTWO? W nocy z 24 na 
25 listopada w! miasteczku Nowo - Mysz, 
została zamordowana Marja Knysz lat 65. 
Została ona odnaleziona 'w: korytarzu zam- 
ikniętego mieszkania. Wnętrze mieszkania 
zostało zdemolowane, zaś okno wybite. — 
Podejrzenie pada na syma jej Stanisława 
Knysza, który mógł tego dokonać z zemsty 
za strofowanie go przez matkę, że prowadzi 
tryb życia nieodpowiedni. 

Przeprowadzona sekcja zwłok wykaza- 
ła, że Knysz mogła umrzeć także ze stra- 
chu, a wama na głowie, pochodźąca rzeko- 
mo od uderzenia. tępem nanzędziem, mogla 

powstać podczas upadku. 

Domniemanego mordercę — syna Sta- 
misława aresztowano 'w dniu 25 listopada 

ma rynku 3-go Maja w: stanie pijanym i 
osadzono w areszcie. 

Na miejsce zbrodni wyjechal osobiście 
komendant powiatowy PP. Hołówko Wła- 
dysław. 

—ZWŁOKI NOWORODKA. W dnu 

27 listopada o godz. 15-tej właściciel ma- 
jatiku Arabinowszezyzna iAntoni Chmielew 
ski znalazł zwłoki nowonodka około wsi 
Arabinowszczyzna, o czem powiadomił po- 
sterunek policji. 

Po przybyciu funkcjonarjusza PP. о- 
kazało się że trup noworodka został zje- 
dzony przez psy. Ślady zabezpieczono. Do- 
chodzenie prowadzi posterunek PP. Stoło- 
wieze. 

— NIE PUSZCZAĆ KRÓW SAMOPAS 
W dmiu 27 listopada pociąg pośpieszny, 
zdążający z Baranowicz do Stołpców na 
44] km. szlaku Baranowicze — Stołpce 
zabił dwie krowy, należące do Jama Łuka- 

szewicza i Szlomy Krasuskiego, mieszkań 

ców wsi Kroszyn. Pociąg przestał 10 minut 
poczem ruszył iw. dalszą drogę. Dochodze- 
mie prowadzi posterunek PP. Stołowicze. 

Meble 
pierwszorzędnej jakości 

CENY ZNIŻONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSK! 
Wilno, ul. Wileńska 23. 
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„. Т. ODYNIEC i S-ka ; 
Wilno, ul. Wieika Nr. 19 

poleca 
serwisy, garnitury, wazony, tigury, krysz- 
tały e c t. jako podarki gwiazdkowe 

od dnia 1 grudnia na okres 
przedświąteczny 

1 bałem ed 10 |, do 507]. 

  

    

nikiem Izaaka. Ale to ci się upiekło, nie- 
prawdaż? Zamiast siedzieć w więzieniu. 
możesz jutro pójść do kościoła i posta- 
wić świeczkę przed obrazem swego pa- 
trona! Szpicle będą gonić teraz za mną, 
a nie za tobą. A co zrobisz ieraz z resz- 
tą pieniędzy? 

-—- Ja będę spłacał teraz częściami 
atug. Odrazu tak chciałem zrobić. ja nie 
iestc m... 

— Złodziejem! — zakończył dobrotli 
wie Jimmy. Możesz mówić ze mną szcze- 
rze, Nie obrażam się tak łatwo! Podo- 
basz mi się, bracie! Spłacaj częściami 
swój dług, ale żeby o tem nikt nie wie- 
dział. A. gdybyś przestał spłacać, to zja- 
wię się tu z zapytaniem, dlaczego zapo- 
mniałeś o długu? 

— 0, nie, tego nie będzie! — odpo- 
wiedział kategorycznie. —- Ja odam. 

-—- Dobrze. Więc wszystko w porząd 
ku. No, bądź zdrów, Hegan. 

Jimmy otworzył drzwi i 
się na ulicę. 

— Po upływie godziny Jimmy Dal 
rozbierał się w swej wygodnej sypialni, 
gdy teleion na nocnym stoliku zajęczał 
gwałtownie. Jimmy spojrzał na aparat 
i dalej rozbierał się, nie zwracając uwa- 
gi na dzwonienie. Powoli włożył pyjamę 
i przeszedł do pokoju. 

Telefon nie uspokajał się. Nareszcie 
Dal zdjął słuchawkę i przycisnął da 
ucha: 

— Hallo! — ziewnął głośno, -— Hai- 
lo! Hallo! Kto, u djabła dzwoni o tej go- 
dzinie? Wszyscy już dawno śpią! Ach. 
to pan Karruters? Co się stało? 

wyślizgnął 

BOTA MIEŻA 

  

Drukarma wydawnictwa „SŁOWA, 

  

     

   

RST 

Dziś! 100 proc. dźwiękowo śpiewne aicydzieło 

OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza nieograniczony przetarg oier- 
towy na dostawę 4.000 sztuk mostownic so- 
snowych normalnotorowych. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach na- 
leży składać w Prezydjum Dyrekcji O.K.P. w 
Wilnie do godz. 12 dnia 21 grudnia 1932 r. 
Otwarcie ofert nastąpi 21-XIE o godz. 12 w 
Dyrekcji O.K.P. w Wilnie. 

Cenę należy podać za metr sześcieniiy lo- 
co wagon stacja załadowania toru normalne- 
go z wymienieniem stacyj, z których będą do- 
starczone mostownice, bądź też podać w kilo- 
metrach odległość do stacji Włodawa. 

Szczegółowe przepisy co do składania 
ofert, jak również warunki, na których ma 
być zawarta umowa, oraz wymiary mostow- 
nic są do przejrzenia w Wydziale Zasobów Dy 
ŻE O.K.P. w Wilnie (III piętro, pokój Nr. 

Dla dostaw mostownic obowiązują wa- 
runki techniczne, ogłoszone w Dz. Urz. Mini- 
sterstwa Komunikacji zdnia — 13-УШ 1929 г. 
NT:.<10, poz. LTA 

  

  

ХА ЛЕСЕ 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

5 Prow. A. PAKA. 
AEK STOTIS BS 

GABIRET 
Recjonalnej kosmetyki laczniczej 

wline, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u: 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- | 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

МОВ, 

  

  

Rene Claire .. 140060,.06066 (MILION) 
ANNABELLA Lefsbre i L. Albert. Nad orogram: Najpięk- 

DRUH“ Sen acyjus sztnka w 10 akt. w rol gł Sasiha Gora. Ras ad Kiel z MA WETO, 

  

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
MA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowsna broszura o połegłych 

tragicznie lotnikach-boheterach 

por Fr. ŻWIRCE i inż. St. WIGURZE 
Żądać we wszystkich kioskach i księgaraisch 

Cena tylko 1 złoty.     
WODZE ZSZ A 

Lekarze Lokale 
WRRESSKKZEWENREREEN|  reTVYYYYYWYYPTCYWYCY 

Dr. Wolfsan mieszkanie 
weneryczne,  moczo - 2 pokoje z kuchnię do 

płciowe, skórne. Ul. Wysajęcia. Dowiedzieč 

Wileńska 7, tel. 10-67. 51% Białostocka 6 — 1 
od 9 — I i 4 — g. Codziennie od 3 pepoł. 
RZE -_. do 430 

DOKTOR 3 = 

DO  WYNAJECIA 
4i5 pokojowe mieszka- 
nie ze wsielkiemi wy- 

Zeidowicz 
chor. skórne, wenery - 
czne, narządów moczo- 

wych < godami w domu Nr. 6 
od 9 do I, od 5 do 8 przy uł, Gimnazjalnej 

wieczorem. obos Sądu Oszęg. i 
DOKTOR Gimaazjum Lelewela. 

MIESZKANIE 
14 pskoi pod biura — 
urzędy, kluby do wy- 
nsjęci», centralne dobre 
ogrzewanie. Gdańska 6. 

Sp. tać dozorcy 

Teldowiczowa 
kus'ete, weneryczne 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od t -6 
ul. Mickiewicza 24, 

  

tel. 277. a = 

— EEE: 

Kupno ||| 00005 0 
„I SPRZEDAŽ  UDZIELAM 

lekcyj francuskiego 
—korepetycje —niedre 

go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 5 
po poł. 

mas KAA AAA SAS 

Poszukusą 
PRACY 

TVYVVVYVYVYVVVYVT VII 

  

Jadsinia — modei 
paryski 

sprzedaje się tinio, na 
żądanie na raiy. Wzo- 
rowe wersztaty. Wilo, 
Subocz 19. 

  

Zarząd Wileńskiego Banku   podaje do wiadomości, że od pożyczek gotówkowych, spłaca- 
nych jednorazowo, pobierać będzie, poczynsjąc cd dnia 31 

grudnia 1932 r., 9 i pół proc. w stosunku rocznym. i 

POSZUKUJĘ 
posady gospodyni, — 
Znam dobrze gospodar- 
kę i kuchnię. Rekomen- 
dacje solidne. Ul Uni- 

Ziemskiego 

  

Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego 
poleca na gwiazdkę 

O©ŁDR 
z rozmaitych materjałów i najlepszej waty 
WŁASNEGO WYR 

po cenach niebywale niskich 

CHANUTIN znana 

firma B-cia 

wilno, Niemiecka 23, 
Duże kołdry od 1222. Rownież wyrabia się kołdry na puchu. 
Co tydzień otrzymujemy ostatnie nowości materjałów na kołdry 

  

wersytecka 9 — 22, 
  

Różne 

  

Niabywała oxazja 
Szaty, stoły i t. p. bar- 
dzo tanio. — Wzorowe 
warsztaty Wilno, ulicz 
Subocz 19. 

Stroskana 
żona o zdrowie chorego 
na płuca męża błaga a 
ciepłe palto i nie wątpi, 
że ofiarowane zostanie 
przez litościwe serce 
pod literą O. w Redakcji 
Słowa, 

OBU 
  

  

firma egzystuje 
od rokn 1890 

  

— Tak, to ja, — zabrzmiał podnie- 
cony głos. — Mam ciekawą nowinę! Czy 
pan spał? „Szary znak”, zjawił się zno- 
wu! Okradł magazyn antykwarza w East 
India... 

— Nie może być! — zdziwił się Dat. 
— To nadzwyczajne! 

ROZDZIAŁ II 
FAŁSZYWY ŚLAD 

„Najniezwykłejszy i zdumiewający 

przestępca”! — tak pisał o „Szarym 

Znaku” lierman Karruters. Dal uśmiech- 

nął się gorzko na wspomnienie rozmowy 

z Karrutersem z przed ośmiu dni. Nieu- 
dany napad na antykwarjat Izaaka Brodz 
kiego... rozmowę z Heganem... 

Jedynym rezultatem rozpoczętej po 
roku akcji, było postawienie na nogi po- 
licji, naszczucie na siebie gazet i tłu- 
mów. Czego też nie pisano w gazetacii! 
Landyn nie mógł ścierpieć takiej hańby: 
Policja była zasypana żądaniami i in- 
wektywami. : 

Aby pobudzić do energicznej działal- 

ności agentów policji i detektywów — 

amatorów, gazety ogłaszały nagrody za 

wykrycie „Szarego Znaka”. Pierwszy 

wystąpił Karruters, Z nagrodą, w wy- 

sokości 1000 funtów. Nawet władze po- 

licyjne wystąpiły z nagrodą, a prywatne 
osoby składały do gazet oliary na ten 
cel. 

Dal obliczył wszystkie iagrody — 
suma była bardzo duża — 9.000 funtów! 

Zamyślony, usiadł z papierosem w u- 
stach, przed kominkiem. Jak ona się za- 

chowa wobec tego? Czy znowu zdecy- 

    

  — < 

; ы 

duje, že „zrobilo się zbyt gorąco“ i wy- 
znaczy przerwę? 

Zresztą to nie było ważne, Jimmy 
pragnął tylko jednego: dowiedzieć się, 
kim jest owa tajemnica „Ona''! 

Rozległy się dyskretne kroki na ko- 
rytarzu. Jimmy odwrócił się ku drzwiom 

-— Proszę. 
Wszedł stary jesson. Starzec był 

wzburzony, ręka, w której trzymał tacę, 
drżała. 

Dal wziął list, ale nie spuszczał py- 
tającego spojrzenia ze starego sługi. 

— Tak, sir — westchnął służący, — 
poznałem odrazu pismo. Chociaż nie re- 
zumiem, o co chodzi, jednak po tem, jak 
pan okazał mi tyle zaułania, chciałem... 

—- Kto przyniósł list? -— zapytał spe 
kojnie Jimmy. 

-— To nie ona... przepraszam, to nie 
była ta młoda pani. To był szofer w du- 
żej maszynie. On powiedział: „oddajcie 
to natychmiast panu”, podał list 

— Dobrze. Możecie odejść! 
Drzwi zamknęły się za kamerdyne 

rem. List od niej! Jimmy rozdarł kopertę 
i wyjął małą kartkę. Szybko przebiegł 
kilka wierszy, czerniejących na białym 

papierze. Drgnął, zimny dreszcz wstrzą- 

snął całem jego ciałem. Nie był to roz- 
kaz... 

Krew uderzyła mu do głowy, opadł 
ciężko na totel. Machinalnie powtarzał 
słowa listu: 

— Wierzyć się nie chce, żeby pań 
mógł popełnić coś podobnego... taka 
hańba! niech pan coś robi, ratuje się, 
broni — jeżeli można* D. C. N. 

re 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńsni.


