
Rok 

  

Xi. Nr. 306(3113) 

ŁOWO 
WiLKO, Sobota 3 grudnia 1932 r. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 
syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr, 
80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

  

9 do 4. 'Teleiony: Redakcji — 17-82, Administracii — 223. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja į 

nie uwzględnia zastrzežei co do rozmieszczenia ogloszen. Н 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa i4 Księg. W. Włodzi 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ui. Ratuszowa — Księgarnia faźwińskiego. 

DEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
NOWO: 

    

PODBBRODZIE 

POSTAWY — 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nawcz. 

— ul. Wilenska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SLONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMCRGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. = 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYN -- Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

Mickiewicza 10. 

E O PORZE SPR O RTASZA ZO тое 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

BEES CEDCSTZZA 2 WOTDWK: KPTWOEZ KORZE TRE OZ TEE TO RETRO WRZO Z TOESO ZARSŻAROSOOCTURSSEŚ 

ORKA PO BLINDAŻACH 
LUKSUS KOLCZASTYCH DRUTÓW 

Przyszedł do naszej redakcji, powie- 
dział: „Przyjedźcie, zobaczcie sami, zo- 
baczcie*. | rankiem trzęsie nas powóz, 
który się: dawno, dawno temu szczyci? 
niewyblakłem, nie postrzępionem  drze- 
wem, swych nad kołami błotników. Dzi 
siejszy przymrozek zaledwie po wierzchu 
zeskorupiał listopadowe błoto drogi któ 
rej nie naprawił nikt od czasu, gdy w 
niej koleiny i doły wyżłobiły ciężkie 
jaszczyki rosyjskie. Kilometrów nie zna- 
czy tu nic, wiorst nie znaczyło nic zape- 
wne. Otuleni w ciężkie baranie dachy je- 
dziemy. Godziny się wloką, konie włoką 
stępa. Przed południem nie zdążymy. To 
pewna. Coraz więcej wyboi, głębokich, 
niezwyczajnych. Pola coraz częściej gro- 
dzone drutem kolczastym, grodzone roz- 
rzutnie, E „gęsto. To znak jedy- 
ny, że zbliżamy się do celu. 

Tamta droga do Krewa, a tamta by- 
ła do Smorgoń, a ta jeszcze do Moło- 
deczna. To orjentuje geograficznie. Wsie 
o chatach skupionych, jak zestraszone 
bydło, w ciasnotę. Wsie ciche, wsie bez 
dworów. Ta właśnie nazywa się „Trze- 
ciego Maja“. 

— Nūzywala się dawniej Cary. Ot 
widzi pan, na drzwiach chat wypisane i 
nazwiska: Bazyli Caryk, Jan Caryk. Ale 
niepodobało się, że to Cary, i zmie- 
niono. Teraz to „Wieś Trzeciego Maja”. 

Święto Konstytucji jest pięknem świę 
tem, ale ta nazwa taka sztuczna, taka 
niewsiowa, śmierdzi tu takiemi pomysła- 
mi, jak Leningrad, Świerdłowsk, Dąba- 
lowo. — Nie znam i nie wiem, kogo to 
tak raziło owe Cary. Mój gospodarz 
nie pamięta. Szkoda. Zakreśliłbym mu 
zapewne biedakowi nieznaną, balladę 
Adama Mickiewicza. 

Choć czas te dzieje wymazał z pamięci, 
Pozostał sam odgłos kary. 
Dotąd w swych baśniach prostotą go święci 
I kwiaty nazywa Cary. 

Leć teraz pan co żywo na najbliższy 
Zjazd Przyrodników Polskich i w wal 
nych wnioskach molestuj: Że to rusy- 
cyzm i źle, że kwiaty te coprędzej nale- 
ży przerwać. Kto widział kwiaty „Cary”'! 
w Wolnej Polsce. 

Ale nieznam pomysłowego projekto- 
dawcy, a wieś Cary pozostanie ku zdzi- 
wionej pogardzie wszystkich  trzecio- 
majowych Caryków, wsią Trzeciego Ma- 
ja. Dobrze, że Sućkowi tuż obok pozo- 
stawiono w spokoju, nie dekorując tytu- 
łem wsi jedenastego listopada. Okop. 
Wpół zasypany, rosyjski okop. Przepo- 
łowił drogę i wzgórze. 

Tu nie było walki — mówi mi mói 
gospodarz. To był zapasowy, tyłowy 
okop na wypadek ataku niemieckiego, 
któryby wyparł Rosian z głównej linii. 

] nie wyparł? 
Wyparł. Ale to był październik  sie- 

demnastego roku. Wtedy nawet za ka- 
zamatami fortu nie zatrzymałby się żoł- 
nierz rosyjski. 

I znużony długą jazdą poprawia się 
w siedzeniu. Poczem dodaje jeszcze. 

— Nie, tu nie było walki, Tu nie by- 
ło frontu. To był tylko przytrontowy te- 
ren. Front, okopy idą przez Tęczyn, 
przez moje pola, mój ogród, mój dwór. —: 

TO, CO JUŻ WIEM 

Jakiś kawał lepszej drogi, doliną, mię 
dzy dwa wzgórza. Stokami obu wygo- 
nami chłopskich poletek, powyginane. 
poszczerbione nasypami zarysy: — po- 

zycje. Na lewo rosyjskie, na prawo nie- 
mieckie. Tu zwężają się naraz, jakby 
doskakiwały do siebie. To zwężenie się, 
to Tęczyn. 

— Niech ktoś z panów do mnie przy- 
jedzie, niech zobaczy. Jest to chyba je- 
dyny majątek, przez którego środek prze-. 
szły linje frontu. W czternaście lat po 
wojnie, ludzie mieszkają w ziemiankach, 
ja gospodarz w majątku, o 20 klm. stąd. 
W czternaście lat, oczyściliśmy, zniwe- 
lowali dużo, ale pozostało. Niech pano- 
wie zobaczą, co pozostało. To właśnie 
niech zobaczą — i podatki. — 

I dojeżdżam do tego Tęczyna. 
* * * 

Wyszliśmy z nim z dużego drew- 
nianego domu — pół chaty, gdzie w 
trzech pokojach (reszta pomieszczenia 
gospodarskie) podwiewanych przez szpa 
ry w belkowaniu, mieszka dzierżawca. 
Niema żadnych czworaków. Żadnych za- 
budowań. Żadnych chat. Niema nieomal 
drzewa starszego nad te 14 lat. 

Jest oto coś wkopane w zieniię, jak 
wiejski loch, dół na ziemniaki. Blindaż 
Stelunga. Tak się to nazywa. Tworzy to 
wielka, w kabłąk, w budę cygańskiego 
wozu zgięta blacha. Podstawowa część 
niemieckiej ziemianki. Wyrwano ją z tam 
tych wzgórz, ściągnięto tu na dół końca- 
mi, wkopano w ziemię. Z polnego ka- 
mienia i darni, powstały dwie brakują- 

ce ściany. Ziemią obłożono blindaž. 
I tak się mieszka od czternastu, trzy- 

nastu, dwunastu lat. 
* 

Zaduch i mrok. Jedno okienko. Trzy 
łóżka, dwie kołyski. Dzieci blade, dzie- 
ci uśmiechnięte. Wielką jest siła życia, 
która pozwala na uśmiech w blindażu! 
Zboże idzie na podatki, kartoiei jest je- 
dynem pożywieniem. Za nami wychodzi 
drobna, ruchliwa kobiecina. Mój gospo- 
darz powiedział właśnie, że przyjecha- 
łem zobaczyć, opisać. Więc nam jeszcze 
chce wskazać drugi i trzeci blindaż. 
Ten, oparty o ostatnią Ścianę dawnej 
gorzelni. Dwie rodziny, 7 osób. Zaduch, 
mrok. Kartofle. 

Weszliśmy na wzgórze. Stąd, jest 
to właściwie jeden labirynt. Są to oko- 
py rosyjskie. Porosły w krzaki, w gęstą 
łozę. Głębokie, na rosłego  Wielkorusa. 
Krzyżują się i plątają, w zygzakach, w 
jakichś pętlach. Przemierzam krokami 
szerokość tego pasa. Metrów 33. Bywa 
szerzej. Są to nieużytki. W całości bę- 
dzie tego 25 — 30 hektarów. Liczę ska- 
po. 

* * 

— (Co pan tu miał — pytam mego 
gospodarza. 

Zwykle pszenicę. W 1915 r. była 
"pszenica. 

To co było Tęczynem, leżało w doli- 
nie między dwoma garbami wzgórz. / 
„rosyjskiego* schodzimy . z powrotem. 
Na nim, dnia 14 września 1915 roku 
dwie kompanje saperskie poczęły kopać. 
gorączkowo, pośpiesznie. Tętno kanona- 
dy od Smorgoń, od Zalesia, zbliżaio się 
niemniej pośpiesznie. Wieczorem ściauy 
dworu tęczyńskiego rozpękły się od pod- 
palonych podminowań, chaty, budynki 
gospodarcze płonęły jednym  egniem. 
Rekonesans kozacki stwierdził, że na 
wzgórzu, za ogrodem stanęli Niemcy. 

Nad ranem, 15 września „nawiązano 
kontakt ogniowy z nieprzyjacielem". Tak 
głosiły komunikaty z tej i tamtej stro- 
ny linji. Obliczano, że walka potrwa tu 
„Szereg dni** potem „ennige woche*, „nie 
skolko niediel*. Potem przestano już li- 
czyć. — 

„Kontakt ogniowy z nieprzyjacielem * 
ustał w początku października 1917 roku. 
Trwał dwa lata, trzy tygodnie, parę dni. 

NO MAN'S LAND 

Jesteśmy w „byłym* ogrodzie, któ- 
ry wspiera się już na stok przeciwiegłe- 

  

go „niemieckiego* wzgórza. Trochę mło 
dych zasadzonych drzewek. Kilka sta- 
rych pni. Wybujałe gęste krzaki. Ukosesr 
biegnie zygzakowata linja, dziś zaledwie 
wklęśnięcie: okop. 

Tu niebawem po 14 września, Rosja- 
nie przesunęli naprzód o trzysta kroków 
swą pierwotną pozycję. Przez sam $го- 
dek ogrodu i tołwarku przeprowadzili 
okop. Była to krwawa strategja. Wpraw- 
dzie nowa linja była może lepiej chro- 
niona przed obstrzałem z położonych 
niemal tuż nad nią okopów niemieckicii, 
ale zato, była zupełnie odcięta od wła- 
snych tyłów: stąd już widzimy w jak 
idealny sposób może je przelustrować 
jeden karabin maszynowy. Tych trzysta 
kroków naprzód kosztowało armje  Mi- 
kotaja II kilkunastodniowy  szlachtuz —- 
i odwrót na dawne pozycje. 

Z pożółkłej jesiennej trawy wygląda- 
ja białe kamienie. Jest to szczerba fun- 
damentu. To był właśnie dwór. Rysuje 
się w ziemi jego poprzerywany miejsca- 
mi prostokąt. W sam róg niemal worał 
się załom strzeleckiego rowu. 

Idziemy pod górę, ogrodem. Mój go- 
spodarz idzie o dwa kroki przedemną. 
Stawia uważnie każden krok, jakby cho- 
dziło o miny. Nie, nie chodzi tu o miny, 
ale o moc drobnych, niezebranych, mi- 
mo  bronowań, ułamków  kolczastegu 
drutu. To wszystko, i ten ogród i pole 
nad nim, to było odrutowane kilkudzie- 
sięcioma, więcej zasiekami. Trzeba uwa- 
żać. Dołącza się do nas dzierżawca. We 
trzech idziemy przez ten no men's land 
wciśnięty między tamte i to przed na- 
mi okopy. 

WILHELMSTRASSE, HINDENBURG 
PLATZ 

Olbrzymi rów okopu, nasyp, drugi 
rów. Cały szczyt, garb wzgórza, pokraja- 
ny temi rowami, Ale nie chaos: symetrja. 
I nie owo wrażenie kataklizmowych śla- 
dów. Butwieją tłustą gliną wstrzymujące 
drewniane oszańcowania okopu, butwic- 
ja w jego załomach i bastjonach i u- 
zbiegających w dół „drogach łączności 
Co kilkanaście kroków po tamtej zatrou- 
towej stronie ziemia sfalowana wzdłuż 
ginącego aż na dole śŚciegu. Wskazuje 
mi te wklęsłości mój gospodarz. To są, 
zagrzebane chodniki podziemnie oko- 
pów. Nie było tu żadnej sieci komuni- 
kacyjnej, któraby nie była wryta we 
wzgórze. jesteśmy na ogromnem  kreto- 

wisku. Oto tu wystaje jeszcze Z pod zic- 
mi betonowy łuk bramowy schronu. Sau 
zasypany do szczytu. Zawalono tu chod- 
niki, zasypano, zawalały się same. Ale 
wciąż jeszcze pod pługiem załamuje się 
ziemia i osuwa, tworząc te dziwne 
wklęstošci. O parę metrów rów drugi. 
To koncentryczne pierścienie  fortyfik1- 
cyjnego łańcucha. ldę głębią okopu. P 
czternastu latach wytrzymał on, niebro- 
niony, wszystkie szturmy ludzi i przy- 
rody. Zasypane są — ale są otwory 
strzelnic. Nigdy na wprost, zawsze z uko 
sa. Tu, w tych miarowych odstępach 
to pozycje karabinów inaszynowych. 

„Blindaż*. 
Są to gruzy olbrzymiego schronu. 

Dzierżawca mówi, że sięgał on 5 metrów 
w głąb. Przesada. jego szczyt jest roz- 
bity na wielkie głazy betonowe: to 
latach powojennych chłopi zakładali po- 
ciski, rozpalali ogień i czekali. Wybuch 
rozrywał metrowej grubości ściany. Wte 
dy, jak z rozbitego okrętu można było 
wybrać po kawałku cenne żelazo szkiele 
tu, Można było oderwać ową blachę, two 
rzącą dziś sufit i dwie Ściany folwar- 
cznych ziemianek. Wybuch rozrzucił w 
ziemi całe bryły: kilka metrów  kwadra- 
towych zasypał gruzem. 

Jakaś manierka, zardzewiałe puszki 
od konserw, druty kolczaste. Podłuz- 
ne odpryski pocisku. Zapalnik. Szkło 
-— grube, poprzetykane drutem. „To z 
okna blindażu*. Nowy schron. 

Z góry to musi wyglądać jak ogrom- 
ny trzonowy kieł, ten biały zrąb beto- 
nowy, wryty w tem zawęzleniu się oko- 
pów. Tu ich pas, niezorany, ten nie- 
zasypany — to dobrych 40 metrów sze- 
rokości. Wszędzie i na polu jeszcze 
małe zagłębienia: wykwita z nich rdza- 
wa kępa łozów: to zasypane leje szrap- 
nelowe. Większość już znikła, jak znikły 
$gromne. „chevaux de frises* zasieki dru 
tów kolczastych. „Przez trzy wiosny 
zwożono to iurami'. Ale pozostały inne 
i wpółzasypane są jak blizny po nie- 
zagojonych ranach. W tej pustce bady- 
lami porosłych okopów czuć całą tępoię 
owej mocy, która się bliznom tych lejów 
zasklepić na zawsze nie daje. 

Białą drogą skroš wzgórza jadą 
nasze konie. Turkot kół —i nasze kro- 
ki, to jedyny głos. My trzej nie mówi- 
my nic. Mój gospodarz nie skłamał mó- 
wiąc: „przyjedźcie, sami zobaczycie. 
Ale oto mam wrażenie, że to nie litewski 

M 

lakonizm zamknął mu usta i że to coś 
innego kładzie nam milczenia pieczęcie. 
Te zorane granatami wzgórza, ten 
porzucony, jeszcze żywy fort okopów — 
to wszystko bije w ludzi wspomnieniami. 
to wszystko przypomina dies illa, dzień 
Gniewu Bożego. 

1 niemal że widzę, inną jeszcze przy - 
czynę, dla której z takim trudem pod- 
orywano tu okopy i nieużytki pod rolę, 
niż te czysto fizyczne przyczyny augia- 
szowych i syzyfowych wymagające wy- 
siłków. Pod  Douaumont, na torcie, 

* Vaux, stoją olbrzymie cenotaiy bohate- 
rów. Dwuletnia hekatomba tej ziemi 
jest bez pomnika. To jakby jakaś siła 
fatalna strzeże tych szańców jedynego, 
jedynego pomnika, tysięcy kładących się 
pokotem. To jakby... 

I'nowe blindaże, nowe stellungi, 
obce, dziwaczne słowa wżar'ły się już w 
gwarę tutejszą, pozostaną w niej z temi 
blachami schronów, z tem żelazem wyr- 
wanem z betonu. Kazamaty: jedna, dru- 
ga, dziesiąta. Dochowanych całych jest 
w Tęczynie 22. Były składami amunicji, 
stanowiskami artyleryjskiemi, punktami 
obserwacyjnemi, klubami  oiicerskiemi 
Tu u stoku ta „ulica* nosiła napis: „Wil- 
helmstrasse', jeszcze trzy lata temu do- 
chował się tu był  „Hindenburgplatz*. 
Było całe miasteczko. To oto — zerwa- 
ny, zorany nasyp kolejki podjazdowej. 

Dochodziła aż do okopów. Szła od 
stacji z pod Mołodeczna. 20 km. 

Schodzimy na tamte zbocza wzgo- 
rza, zorane dziś zupełnie. — To już był 
Ober Ost. I nowe zalesione wzgórze. Ża 
lesiły go brzozy i krzyże. Wyrasta gę- 
sty w mogiłki niemieckie — wojskowy 
cmentarz. Trochę rosyjskich grobów. 
Idziemy nawprost nich — a są one jak 
falanga, jak czworobok zatrzymany w 
marszu. Na piersiach czołowego szeregu 
na krzyżach jeden i ten sam napis: — 
Unbekannter — Unbekannter, — Unbe- 
kannter. Krzyż prawosławny, napis: „27 
Ruśsische Helden". Held znaczy bohater. 
Moi towarzysze obnażyli głowy. Powa- 
ga śmierci. Ja obnażam ją również, ale 
nietylko przed temi mogiłkami  żołnie- 
rzy. Obnażam ją także przed tym wro- 
giem, dla którego wróg poległy był już 
tylko bohaterem. 

Landsturmist Oswald Meyer, Musi: 
Kraten, musk. Brauer, Woli, Ernagl. Ur- 
bekannter. W drugim szeregu Johann 

‚© 

GEN. KURT VON SCHLEICHER TWORZY RZĄD 
BERLIN. PAT. — PREZYDENT RZE- 

SZY HINDENBURG POWIERZYŁ DZiś 

W POŁUDNIE MISJĘ TWORZENIA GA 

BINETU GEN. SCHLEICHEROWI. 

GEN. SCHLEICHŃR MISJĘ RPZYJĄŁ.. 

Przewidywany skład gabinetu 
BERLIN PAT. — Według przewidy- 

wań kół politycznych, skład gabinetu 
Schleichera będzie następujący: 

Kanclerz i Reichswehra — gen. v. 
Schleicher, sprawy zagraniczne — von 
Neurath, sprawy wewnętrzne — Bracht, 
finanse — Schwerin - Krossigk, sprawied 
liwość — dr. Guertner, poczta i komu- 
nikacja — Eltz von Ruebenach. 

Dotychczas nie wiadomo, kto obej- 
mie trzy teki gospodarcze, a więc mini- 
sterstwo wyżywienia, gospodarki i pra- 
cy. Nowy kanclerz automatycznie obej- 
muje stanowisko komisarza rządowego 
w Prusach. Liczyć należy natomiast na 
zmianę na stanowisku wicekomisarza 
rządowego, które dotychczas piastował 
dr. Bracht. 

Trudności związane z obsadzeniem 
3 ministerstw gospodarczych spowodują 
— zdaniem kół politycznych, — zwłokę 
w skompletowaniu gabinetu. W rokowa 
niach w sprawie obsadzenia ministerstw 
gospodarczych, bierze udział prezydent 
Banku Rzeszy dr. Luther. Równocześnie 
podkreśla się, że kontakty Schleichera z 
narodowymi socjalistami nie zostały je- 
szcze całkowicie zerwane. Wykorzystane 
one mogą być ewentualnie do dobrowol 
nego odroczenia się Reichstagu. 

NA PROŚBĘ PAPENA 
BERLIN PAT. — Przyjęcie misji two 

rzenia gabinetu przez gen. Schleichera 
nastąpiło po złożeniu przez kanclerza 
Papena wczoraj wieczorem i dziś przed 
południem obszernego sprawozdania © 
sytuacji politycznej prezydentowi Hinden 
bugowi. 

Kanclerz Papen wyraził przytem о- 
czekiwanie, że w razie udania się misji 
tworzenia nowego gabinetu przez gen. 

Schleichera, nastąpiłob; 
tuacji politycznej. 

W dalszym ciągu kanclerz Papen dał 
wyraz nadziei, że ganinet Schleichera 
zdoa uniknąć konii ktu z Reichstagiem. 

MW kołach poinformowanych podkreš- 
leją, że prezydent Hindenburg dopiero 
po dłuższym namyśle zdecydował się 
przychylić do propozycji kanclerza Pa- 
pena. Gen. Schleicher przystąpił nie 
zwłocznie do rokowań w sprawie układu 
osobowego nowego gabinetu. 

POLITYKA ZAGRANICZNA 
BrZ ZMIAN 

PARYŻ PAT. — Zatrzymanie baro- 
na von Neuratha, posiadającego zaufa- 
nie Hindenburga, na stanowisku ministra 
spraw zagranicznych Rzeszy pozwala 
przypuszczać, że polityka zagraniczna 
Niemiec w swych  linjach zasadniczych 
nie ulegnie zmianie po utworzeniu nowe 
go gabinetu. W każdym razi: należy za- 

von Schleicher jako minister Reichswe- 
try okazywał się stale zwolennikiem bar 
dzo energicznej polityki zagranicznej. — 
podczas gdy kanclerz Papen starał się 
usilnie unikać wszelkich niepotrzebnych 
konfliktów z mocarstwami zachodniemi 
oraz z Ligą Narodów. Osobiste maniie- 
stacje gen. Schleichera w sprawie rozbro 
jenia są zbyt znane, by trzeba było je 
przy/aczać. Można jednak śmiało przypu 
SZLzać, że w rokowaniach międzynarodo 
wych rewindykacje Niemiec, przedsta- 
wione przez gabinet, którego szefem 
jest Schleicher, nie będą miały formy 
bardziej umiarkowanej, niż za czasów 
gabinetu von Papena. 

HITLEROWCY PRZECIWKO 
SCHLFICHEROWI 

BERLIN PAT. — Pierwszem  stron- 
n'ctwem, ktor2 Lezpošrednio po objęciu 
przez Schłeichera misji tworzenia nowe- 

  

PRZED NARADĄ PIĘCIU 
GENEWA PAT. — Po przybyciu w dniu 

2 bm. rano do Genewy Mac Donald Simon 

Norman Davis, i Paul - Boncour rozpoczęli 

wstępne rozmowy przed naradą pięciu. 

W szczególności Mac Donald odbył szereg 
konierencyj, a mianowicie z Normanem Davi- 

sem, Beneszem i Paul - Boncourem. Minister 

Simon asystował przy wszystkich tych rozmo- 

wach. 

W kołach angielskich zapewniają, że chwi- 

łowo Mac Donald ogranicza się do sondowa- 
nia opinji. Zaabsorbowany ostatnio sprawą 
długów, musi on naprzód zaznajomić się z 0- 
becna sytuacją w dziedzinie rozbrojenia. Mac 

Donald może pozostać w Genewie tydzień — 

10 dni. 

W ciągu tego czasu spodziewa się dopro- 
wadzić do porozumienia, któreby spowodowa 
ło powrót Niemców na konierencję. Główne 
zainteresowanie koncentruje się chwilówo do- 
koła projektów amerykańskich. Potwierdza się 

że delegacja amerykańska pragnie rychłego za 
kończenia prac konierencji rozbrojeniowej w 
dotychczasowej ich formie. Uważa ona za 
możliwe ując w protokół lub inny dokument 
obowiązujący sygnatarjuszy osiągnięte dotąd' 
rezultaty, biorąc za podstawę rezolucję z 23 
lipca. Zasada równouprawnienia wojskowego 

zostałaby uznana, ale zrealizowana w później- 
szym etapie prac rozbrojeniowych. 

Przewidziana w dotychczasowej uchwale 
stała komisja rozbrojeniowa rozpoczęłaby na- 

tychmiast swoje prace i zastąpiłaby konieren 

cję. W projektach tych dużą rolę, jak się zda- 
je, odegraja względy amerykańskiej polityki 

wewnętrznej, a w szczególności rywalizacja O 

stanowisko sekretarza stanu. 

Jednym z kandydatów jest — jak wiadomo 
— Norman Davis, który pragnie po powrocie 

do Waszyngtonu przywieźć ze sobą jakieś kon 
kretne rezultaty w dziedzinie rozbrojenia. 

  

sdprężenie sy- znaczyć, że w gabinecie Papena gen. go rządu zadeklarowało swe stanowisko 
jest partja navodowo - socjalistyczna — 
Komunikat ogłoszony przez paftyjne biu- 
ro prasowe, stwierdza, że stronnictwo 
narodowo - socjalistyczne, zgodnie ze 
swem  dotychczasowem stanowiskiem, 
nie będzie tolerować gabinetu Schleiche- 
ra. 

* * - 

ŻYCIORYS GEN. SCHLEICHERA 

Nowomianowany kanelerz Kurt von 
Schleicher jest osobistością od szeregu lat 
uchodzącą za  iwiłaściwego promotora 

wszystkich ważniejszych posunięć, zaró- 

winio w: polityce wewnętrznej, jak i zagra- 
nicznej Niemiec. 

Urodzony w roku 1882 w' Brandenbur- 
gji, po ukończeniu szkoły wojskowej wstą 
pił do czynnej służby w 3 pułku gwardji 
w randze podporucznika, skąd w vokų 
1914 przechodzi w. randze kapitana do szta 
hu generalnego, pełniąc tam odpowiedzial- 
ne funkcje przez cały czas wojny świa- 
towej. 

Po wybuchu rewolucji w Niemczech, 
razem z naczelną komendą wojskową wy- 
jeżdża do Kassel, gdzie odegrał ważmą ro- 
lę, dopomagając rządowi Ebenta do opa- 
nowania trudnej sytuacji. 

W ciągu mastępnych lat szybko awan- 
suje, uzyskując w roku 1929 stopień ge- 
nerała-majora. W roku tym obejmuje gen. 
iSchleicher w ministerstwie Reichswehry 
noiwioutworzony urząd szefa gabinetu mi- 
nistra wojny, odpowiadający stanowisku 

sekretarza stanu, stając się bezpośrednim 
współpracownikiem Groenera, przy któ- 
rym odegrał doniosłą rolę jako jeden z 
organizatorów. siły zbrojnej w Niemczech. 
Wpływ Schleichera jest w tym czasie tak 
wielki, że jemu przypisuje się obalenie ga 
binetu Maksa Muellera i powołanie Brue- 
minga ma urząd kanclerski. 

Gdy w roku 1932 między ówczesnym 
ministrem Reichswehry  Groenerem a 
Schleicherem dochodzi do konfliktu na tle 
rozwiązania narodowo - socjalistycznych 
szturmówek, Groener musi ustąpić, a 
wkrótce potem prezydent. Rzeszy mianuje 
Schleichera ministrem Reichswehry. Na 

tem stanowisku gen. Schleicher wszedł do 
gabinetu 'Papena. 

* 

Migawa. W trzecim Grotowski. Dalej: 
Krowopischki Paul. To może jest Śląsk, 
Jub Poznańskie, a może się tylko myli 
my. Ta ziemia skryła na zawsze odpo- 
wiedź na to „a może?* 

— Nikt tu nie. przyjeżdżał z Nie- 
miec? 

— Nikt. 
— Nigdy nikt? 
— Tu nikt, — przypomina sobie 

dzierżawca, — ale na cmentarz w Suć- 
kowie przyjeżdżali... 

— I co? 
— Może dwa lata temu. Dwie jakieś 

panie i pan. Od jednego miejsca u dro- 
gi mierzyli, mierzyli. Potem kopali. I do 
brze było oznaczone: znaleźli. Zabrali te 
kości, pojechali. Z drugimi było gorzej. 

Эо 
Ano tež przyjechali, szukali w ozna- 

czonem miejscu. Ale tam nic nie było, 
zaorane. Ściągali policję, kazali pisać 
protokuł. Że to chłop z grobu wyorał, 
wyrzucił. Był kryminał. A co kto pora- 
dzi? 

Podjeżdżamy kawał bryczką. Jestes- 
my na wzgórzu. Widać stąd daleki, da- 
leki kraj. I widać niższy, tamten, rosyj 
ski grzbiet, i widać ten pas dochowa- 
nych fortyfikacyj, białe szczerby benoto- 
wych blindaży, wykroty rozwalonych po 
zycyj. I ten cmentarz. Jest wszystko jax 
z samolotu. Te dwa rdzawe od łóż pasy 
te odnogi od nich biegnące przez sam 
środek majątku najlepszych jego ziem. 
Jakby tu siadła jakaś szarańcza, jakby 
słona lawa, w nieużytek role zamieniają- 
ca. Ale przecież — jest to wielkie! 

Z tego wzgórza widać całą linję nie- 
miecką. jest to olbrzymi pomnik mocy, 
organizacji, cywilizacji tego narodu. Jest 
to coś, co jest po latach czternastu ko- 
losalne i groźne, wypracowane do szcze 
gółów, do szczegółów celowe, Na te dwa 
lata zaryła się w tem kretowisku, moc 
ludu. Cmentarz za nimi rósł. Cmentarz 
ten mieli w plecach, jak memento. Cmen 
tarz mógł odstraszać. Był Walhallą.. 
Ten pusty cmentarz Ober Ostu był Pan- 
teonem sławy walczących tu pułków. 

300, 375. 
— „Teraz pan rozumie?*. 
Słowa te mówi mój gospodarz, właś 

ciciel Tęczyna, p. Karol Wołczacki. Ro- 
zumiem. 

Uprzątanie drutów kolczastych, któ- 
ie kilkunastometrową gęstwą i szerzej 
obrosły każdą z trzech (dwie rosyjskie!) 
linij bojowych trwało do roku 1924. 
Brak ludzi, rąk do pracy. Potem zorano, 
zniwelowano to, co się dało. Leje, rowy 
strzeleckie. Ale armje dwóch mocarstw 
nie spędziły dwóch lat w prowizorycz- 
nym rowie, tylko w całej kombinacji for- 
tyfikacyjnej. Dysponowały pułkami sape- 
rów, tysiącami tysięcy marek i rubli. 
Siła robocza Tęczyna składa się z kilku 
ludzi, a pieniądze... 

Ze wzgórza pod lasem ma się jak na 
dłoni te dwa zagony. zniszczenia, które 
przerznęły majątek. Widzi się ich nieuży 
teczność, widzi się niemożliwość ich wy 
zyskania: brak środków na to, brak 0- 
płacalności. Ale władze podatkowe nic 
nie uwzględnity i naglą. „Czy nic, do- 
prawdy nic panu nie uwzględniono?“. 

Pan Wołczacki odpowiada: 
—,„W 1914 roku liczono mi 300 hek- 

tarów 1-szej (podatkowej) kłasy, Dziś 
liczą mi ...375.“ 

I dodaje: 
— Mówiłem, jak „Słowu”. Przyjedź - 

cie, zobaczycie. Daremnie. Nie ma pan 
za co zniwelować? Sprzedaj pan. Ot co 
powiedzieli. 

Tę scenę widzę. Pan inspektor mówi: 
„Sprzedaj pan*. Takie bardzo proste 
przecież słowo. A pan Wołczacki nie 
rozumie. .jakoś tego słowa nie może 7г 
zumieć. Wiele się rzeczy, wiele lat i po 
koleń, cały wiek „trzymania się* roli 
sprawił, że nie może zrozumieć tego pan 
Wołczacki. A zresztą... któż nawet kupi 
ów grunt, dla każdego gospodarza będą 
cy nieużytkiem? 

* 

Zapadł wczesny wieczór, wracamy, 
przy pochodni z Tęczyna. Noc kładzie 
się na wzgórzach, na których kiedyś kła! 
ła się śmierć, „„Dawno jest w ręku rodzi 
ny pana, Teczyn?“. 

Ožywia się pan Wołczacki: 
— „Jeszcze za dawnej Polski. Ja je 

stem czwartą generacją. | właśnie mó- 
wię: jak nas cztery tu pracowało, to i 
piąta i szósta ma do tego prawo. Pra- 
wo, tak, prawo. Ale przecież tych forty- 
fikacyj nie rozrzucę nawet przez lat 
czternaście bez pieniędzy, bez rąk robo- 
czych. Woruję się z roku na rok, jakżeż 
wiele sję worałem? Ale nie wszystko 
jest możliwe. Czy. im nikt nie wytłuma- 
czy, czy oni naprawdę nie mogą tego zro 
zumieć, że pług nie pójdzie po blinda- 
žach?!“, Ksawery Pruszyński. 

* +



    

2 ЗОЕ ОМО 
  

SILVA RERUM Francja żąda ponownie odroczenia 
spłaty długów 

  

Dziennik Poznański (278) podaje 

bardzo ciekawy wywiad z ks. Rękasem, 

kapelanem szpitala i opiekunem cho- 

rych w słynnym Zakładzie Kulparkow - 

skim. Rzecz zastanawiająca, iż nieszczę- 

śliwi obłąkani niezwykle lubią radjo. 

W iniirmerji — długi rząd nieruchomo le- 

żących postaci. Większość ma słuchawki ra- 

djowe na uszach. Twarze rozjaśnione błogim 

uśrniechem z pod przymrużonych powiek bły- 

skają iskierki świadomości. ы 
Podczas mej wędrówki po Zakładzie Kul- 

parkowskim poznałem wiele miejscowych „zna 

komitości': starego żyda, który po powrocie z 

Anglji wmawiał sobie, że jest krółem angiel- 

skim — b. oficera, donośnym głosem wydają- 

cego rozkazy — poczciwą staruszkę, przeży- 

wającą w chorej wyobraźni czuły romans Z 

przystojnym studentem — kobieta, która w 

ekstazie opowiada, jak to do nieba wędrowa- 

1а (...widzieii panowie tę figurkę świętą, co, to 

do niebios szła — a to przecież byłam ja!") i 

chorego poetę, który nie wypuszczając pary 

z ust grywał całemi godzinami z pielęgnia- 

tzem i wygrywał partję po partji. ; 

Tyle różnych indywidualności, tyle dążeń, 

tyle zboczeń i tyle upodobań. Jedna tylko 

cecha jest tutaj współna dla wszystkich: wszy 

scy przepadają za radjem. O zbawiennym wply 

wie radja, opowiadają tutaj cuda, dlatego też 

dzięki akcji księdza Rękasa, szpital posiada 

własną centralę radjową, obsiugującą kilka gło- 

śników i zgórą sto słuchawek. Chorzy słu- 
chają najchętniej muzyki i nabożeństw „Fała 

radjowa — to pokój, dobro dla naszych cho- 

rych" — zakończył ksiądz Rękas. 

Przypuszczać należy, iż psychjatrzy 

zwrócą (a może już zwrócili) uwagę na 

ten wyjątkowy wpływ radja, — a raczej 

muzyki, — na psychikę chorych. Czy to 

zjawisko nie doprowadzi do jakichś od: 
kryć w dziedzinie psychjatrji?.. 

Dzień Pomorski (266) iniormuje o 

ruchu harcerskim na Pomorzu. 

Od dwóch lat prowadzona oiensywa har- 

cerska na Pomorzu, daje pomyślne wyniki li- 

czebne. Dziś harcerstwo pomorskie męskie t- 

czy około 5500 członków, zorganizowanych w 

180 drużynach, rozmieszczonych w 85 šrodo- 

wiskach. Największą troską Komendy Chorą- 

gwi Pomorskiej w chwili obecnej jest zapew- 

nienie, drużynom tym, poważnej liczby instru- 

ktorów nowych i to za pomocą kursów tech- 
nicznych, oraz lotnych kursów dla zastępo- 

wych. W tegorocznej akcji letniej Harcerstwo 

pomorskie zajęło 8-me miejsce pod względem 

harcerzodni, osiągając liczbę 17,778  harcerzo- 

dni czyli, że w porównaniu do akcji obozowej 

zeszłorocznej wzrosło o 21 proc. W zlocie Cho- 
rągwi wzięło udział 700 harcerzy, a liczba o- 
pda wynosi 1049 harcerzy w obozach, wzrost 

© 30 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. 

No, czyż można nie cieszyć się z ta- 
kiego rozwoju harcerstwa, które w ostat- 
nich latach, wyraźnie wkroczyło w okres 

odrodzenia, wykazując szczególną żywo- 
tność. : 

Harcerstwo polskie na Pomorzu ma 

przed sobą wielką przyszłość i poważne 
zadania. 

Jak wiele jest do zrobienia, dowodzi 

chociażby to, iż są jeszcze cudzoziemcy, 
którzy się nie orjentują, gdzie jest Pol- 
ska. 

Przegląd Księgarski (22) podaje ta- 
kie curioza, które nie wywołają uśmie- 
chu: 

Kattowitzer Buchdruckerei-u. Verlags- S. 
A. w Bielsku adesuje kartkę z zamówieniem do 
jednej z firm wydawniczych warszawskich: 

arszawa, Niemcy. 
List £v. Bressensdori, Verlagsanstalt, Leip- 

zig adresuje na odmianę: Warschau  (Rus- 
sland). 

Piętnujemy to niechlujstwo w adresowa- 
niu ze strony tych firm księgarskich  niemiec- 
kich, od których mamy prawo domagać się, by 
w 14 lat po wskrzeszeniu Polski wiedziały, 
gdzie ležy Warszawa. 

To nie jest, niestety, tylko „niechluj - 
stwo w adresowaniu'... 

Lector. 
———0—— 

Postscriptum 
Muszę wrócić jeszcze do „Włóczęgi*. Napi- 

sałem wczoraj, że artykuł p. Wysłoucha był 
„doskonaly“, ale nie znaczyło to, żebym uwa- 
žal, że doskonałą była jego treść bo przecież 
z tą treścią polemizowałem. W tej treści by: 
także atak na moich kolegów klubowych. Nie 
chcę, aby ten wyraz „doskonały* wczoraj uży- 
ty, solidaryzował mnie z tym atakiem. Dlacze- 
go? — Bo jest fałsz we „Włóczędze”. jedne- 
mu wypomina się, że jest cudzoziemcem, choć 
tu siedzi 12 lat, a z drugim pije się bruder- 
szaft ideowy, ciioć tu jest 5 dni. Wszystko za- 

' leży nie od jakichkolwiek danych objektyw- 
rych, ale od spraw zupełnie innych, dosyć na- 
wet prozaicznych. Można być anty-krajowcei 
programowo i praktycznie, uprawiać antykra- 
jową politykę na całego i zasłużyć sobie w 
kapliczce krajowej specjalnego nabożeństwa 
dyplom uznania i poparcia. Można być kra- 
jowcem, mieć krajowe poglądy i być przez 
nici zwaiczanym. Myślę więc, że dobrze robię, 
że sztandaru krajowego nie wywieszam. W 
takiej praktyce ten sztandar krajowy staje się 
raczej ideową šcierką do uderzania jednych 
waciiowania dostojnych oblicz innym. St. M. 

TEATR NA POHULANCE 

Mieniły się wczoraj przed 
oczami sceny dramatyczne, w których 
Wyspiański zakłął męską postać do 
działania. Barbara była przy nim, jak 
powój, a szlachta oporna, jak kamienie 
które kładą się wpoprzek drogi. Ma Wy- 
spiański aż namiętny aiekt dla syna Bo- 
ny, w którym widzi jak i Kolankowski 
brylant, sypiący na wszystkie strony e- 
nergicznym blaskiem. 

Nie ma Zygmunt August w tej kon- 
"cepcji wczorajszej najmniejszej pasyw- 
ności. Przyznać trzeba, że Wyspiańskie- 
mu dopomógł mocno Szymański, które- 
mu wierzymy, że kocha i bronić potraii 
po męsku kobietę, przeciw której świat 

cały staje złośliwie dęba. Wierzymy da- 
lej, że po śmierci Barbary, człowiek ten 
przeżycia wielkie chowa jak źródło sło- 
necznej energji, która go zaprowadzi do 
spięcia dwóch narodów, w imię Zmarłej, 

- która drogę odkryła. 
Sama Barbara 

szczerą i 

naszemi 

* (Biernacka) była 
tą swoją szczerością podbiła   

  

PARYŻ. PAT. — Odpowiedź francuska 
na notę amerykańską stwierdza z zadowo- 
leniem fakt, że prezydent Stanów. Zjedno- 
czonych skłonny jest zalecić Kongresowi 
ponowne rozpadrzenie całokształtu sprawy 
długów. 

Rząd francuski uznaje, że redukcja dłu 
gów mocarstw europejskich wobec Stanów 
Zjednoczonych musi się odbić ma stanie 
gospodarczym Ameryki. 

Nota podkreśla, że kryzys ekonomicz- 
my i finansowy, ogarniając cały świat od 
roku 1926, kiedy Ameryka zgodziła się ma 
pierwsze ustępstwa w sprawie długów, zmu 
sił wszystkie rządy zainteresowane do 

zmiany stanowiska w. sprawie długów mię- 
dzypaństwowych. Rząd francuski podkre- 
śla, że migdy mie kwestjonował ważności 
prasmej zobowiązań, leżącej u podstaw 
długó wwojennych. Odłożenie spłaty nie 
ma żadnego wpływu na zasadnicze prawa 
stron. Żądanie odroczenia spłaty nie wy- 

chodzi — zdaniem rządu francuskiego — 
z ram, zakreślonych przez Hoovera w ma- 
ju 1931 roku. Przeciwnie, żądanie to jest 

skutkiem ówczesnej akcji Hoovera. 

Nota przypomina postulaty morator- 
jum Hoovera i stwierdza, że Niemey, głó- 

wny dłużnik, otrzymały mietylko zmniej- 
szenie swego długu o około 90 procent, a- 
ie także trzyletnie moratorjum. Nota wy- 

danności międzynarodowej, rząd: federalny 

przyjmie odsunięcie spłaty, przypadającej 

w dniu 15 grudnia; w przeciwnym razie 

depresja ekonomiczna moglaby się zwięk- 

szyć. 
Nota zaznacza, że wszelkie ulgi na iko- 

rzyść państwa dłużniczego, nie będącego 

w stanie znieść ciężaru pewnych spłat, 0- 
chraniają przed pewnem ryzykiem państ- 

wa wierzycielskie, 

W przekonaniu, że spłaty, przewidziane 

przez istniejące układy,, nie mogłyby być 
dokonane, nie pociągając za sobą ciężkich 

zaburzeń finansowych i gospodarczych, 
prosząc rząd Stanów: Zjednoczonych o po- 
mowne rozpatrzenie sprawy, rząd francu- 

ski spełnia mietylko obowiązek narodowy, 
lecz i międzynarodowy. Rząd  fraueuski 
wdaje sobie całkowicie sprawę z ważności 

roli, do odegrania. której okoliczności po- 
wołują Francję w dziedzinie sanacji: gospo 
darczej Europy. 

Framcja z obawą zapytuje siebie, jak 
będzie mogła posuwać się po tej drodze, 
jeżli robrew wszelkim o©czekiwamiom, za- 
bralknie jej pomocy Stanów Zjednoczonych 
na którą — jak sądzi — mogła liczyć. — 
Temi względami kieruje się rząd francu- 
ski — kończy nota — po dojrzałym na- 
myśle prośbę o rozpatrzenie raz jeszcze 

   

kwestji zmniejszenia spłat, przypadających 
raża pogląd, że kierując się duchem soli-w dniu 15 grudnia. 

      

   

Pogrzeb Tade 

Dzisiaj przed południem odbył się w 

Warszawie pogrzeb znanego kompozytora 

śp. prof. Tadeusza Joteyki, urodzonego w 

roku 1872, a zmamłego 20 sierpnia br. w 

Wiśle i tamże prowizorycznie pochowane- 

go. Staraniem komitetu muzycznego, wyło 

nionego przez onganizacje muzyczne war- 

  

SPEEESEUS 

usza Joteyki 

  

szawskie, zwłoki iautora „Zygmunta Augu 

sta“ zostały przewiezione do Wiarszawy * 

po nabożeństwie w kościele św. Krzyża, 

odprowadzone ma cmentarz powązkowski. 

Zdjęcie nasze przedstawia kondukt pogrze- 

bowy na Krakowskiem Przedmieściu. 
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NAPSZERCEEE 

Zygmunt August Wyspiańskiego 
widownię, choć nie możemy skądinąd 
zamknąć na to oczu, że nie miała tych 
bogactw i bujności, które wyczarował 
Wyspiański, dając w Barbarze to coś, 
idące od księżniczki z Cyda, o włos 

gdzieś bliskie od rusałczanych, żywioło- 
wych potęg. Szczerość jednak to atut o- 
gromny, który wzięty musi być pod uw1 
gę, skoro partytura jest trudna, nawet 
bardzo trudna, gdy jest miłość ogrom- 
na i świat afektów niezwykły. | 
- Przedstawienie było wczoraj pod о- 
pieką „Anioła Stróża, tak, że. obce były 
najmniejsze nawet zgrzyty. Nie było nic 
z tego, coby umniejszało sztukę. Makoj- 
nik, jako malarz, ŚSzeligowski, jako mu- 
zyk, Hryniewicki, jako spec do plastycz 
nych esów i floresów, Szpakiewicz, któ 
ry obrazy montował, pan Bujański wresz 
cie,— byta to piątka, idąca jak sztab 
sprawny do miłego zwycięstwa. 

Jakże jest miło sygnalizować, że nie 
popsuto poezji. Jakże przemiło podkreś- 
lić, że dano atmosferę, aby nastąpił 
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wzrost, który ma prawo do życia, i że 
Bujański miał umiar artystyczny, o któ- 
ry znowu nie jest tak łatwo. 

, Wyspiański panował wczoraj na sce 
nie. On trzymał batutę, on kierował od- 
dechem. Duch nie znajdywał ściany, któ 
raby głos łamała. Ewenementy, z któ- 
rych Polska zawsze jest dumna, szły po 
sobie, pulsowały i w naszem sercu znaj- 
dywały dom, nagle naroścież otwarty. 

Aktorzy poszli dobrą drogą. Było tak 
łatwo zbłądzić i dać folgę solistycznyn: 
skłonnościom, skoro nie ma tak wiele 
czasu i środków, aby wyrósł zespół. 

_„ Obok pary naczelnej, kochanków, Ju- 
lji i Romeo, była królowa Bona (Szpa- 
kiewiczowa), mająca zacięcie. To nie by c 
ła szarża, to był ton ponury, arcycieka- 
wy, demonicznie sprawny. 

Sztuka nie potknęła się o żadną rate 
podwodną. Przejrzystą była treść 1 ar- 
tystyczne środki, pełne ekonomii , co 
jest plusem, skoro przecież to i owo 
komplikuje się u Wyspiańskiego mocno, 
gdy sztuka zmierza do muzykalnej sce- 
ny, niemal opery. ё 

„Pokolei obrazy sunęły, nie dając naj 
mniejszych dysonansów. Nie robiono mej 
ningenizmu, to jest nie antykwaryzowa- 

Ujecie trzeciego członka bojówki U.0.W. 
Plan napadu na pocztę w Gródku Jagieilońskim przygotowany był w 

konspiracyjnej siedzibie U. 0. W. w Truskawcu 
LWÓW PAT. — Dwaj uczestnicy 

napadu na urząd pocztowy w Gródku 
Jagiellońskim, ujęci pod Mikołajewem, 
ranili ciężko w czasie pościgu wieśnia- 
ka — Rusina z Żydaczowa, którego w 
stanie ciężkim odwieziono do szpitała. 

jeden z aresztowanych jest studen- 

tem politechniki lwowskiej, drugi szew - 
cem. Obaj przewiezieni zostali do urzę- 
du śledczego we Lwowie i skonironto- 
wani z urzędnikami pocztowymi z 
Gródka Jagiellońskiego. Urzędnicy rozpo 
znali w nich członków napadu. jeden z 
aresztowanycii ma na ręce ranę dartą, 

Uwagi KIK o wykonaniu budżetu na r. 1930-31 
WARSZA'WA. IPIATT. — Pan Prezydent 

przyjął w dniu 2 bm. przed południem pre 
zesa N. I. K. dr. Krzemieńskiego w towa- 
mzystwie wiceprezesa tej Izby p. Rugiewi- 
cza, którzy mwęczyli Panu Prezydentowi 
uwagi Kontroli Państwowej 0 zamknię- 
ciach rachunkowych i wylkonaniu budżetu 
za rok 1930-31, Powyższe uwagi p. prezes 
i wiceprezes złożyli mastępnie prezesowi 
Rady Ministrów, marszałkowi Sejmu, mar 
szałkowi Senatu i ministrowi skarbu. Uwa 

gi N. I. K. zawierają wnioski: 1) w spra- 
wie zatwierdzenia zamknięć rachunkowych 
państwa za rok 1931-32, 2) w sprawie u- 

dzielenia rządowi absolutorjum z gospo- 
darki finansowej za okres budżetowy 
1930-31. Materjały te 'wręczome zostały 
władzom wylkonawczym i ustawodawczym 
w związku z przedłożeniem pnzez rząd 

zamknięć nachunkowych państwa za wspo 

mniany okres 1930-31 do parlamentarne- 
go zatwierdzenia. 

  

Heimwehra przeciw hitlerowcom 
WIEDEŃ PAT. — Wczoraj odbyło się w 

Wiedniu wielkie zgromadzenie Heimwehry, ra 
którem książę Starhemberg wygłosił ostrą mo- 
wę, skierowaną przeciwko hitlerowcom, zarzu- 
cając im, że agitowali przeciwko polityce 10- 
zańskiej, ponieważ pozostają w zależności od 
Rzeszy Niemieckiej, lub — ściślej mówiąc —- 
od Niemiec Północnych. 

My, Niemcy austrjaccy, — mówił książę 
pazid ez pemAzn dis Awep 2u — Влэдшоцле 5 

Boliwia gotowa 
SANTIAGO DE CHILE. PAT. — We- 

dlug doniesień z La Piaz, Boliwja w odpo- 
wiedzi do Ligi Narodów. wyraża gotowość 
niezyłocznego zaniechania wrogich kro- 
ków, lecz podkreśla, że sytuację utrudnia 
stanowisko Paragwaju, który twierdzi, że 

  

miot gry pewnych grup politycznych Rzeszy. 
Austrjačy są elitą niemieckošci.— Niemieckošė 
swą zadokumentujemy najlepiej tem, że nie 
wyprzemy się swej austrjackości. Nie trzeba 
nam żadnych pouczeń od innych szczepów 
niemieckich. 

Zgromadzeni przyjęli wywody księcia burz- 
fiwemi oklaskami i wyrazili kanclerzowi Dol- 
fussowi uznanie za jego działalność na rzecz 
Austrji. 

przerwać wojnę 
jest prawnym właścicielem spornego te- 
rytorjum. Boliwja uważa to za miedopusz- 

czalne. "-Zgodziłaby się oną na rozjemstwo 
Komisji Cywilnej pod przewodnictwem 
Pom wojskowego Stanów Zjednoczo- 
nych. 

  

WIEC AKADEMICKI 
Wezoraj o godzinie 7-mej wieczór w 

sali Śniadeckich odbył się wiec akademie 
ki w sprawie zabójstwa studenta lwowskie 
go Grotkowskiego. Przybył nań J. M. Rek- 
tor Opoczyński w gronie profesorów U. 5. 
B., witany gorącą owacją. Pirezes Bratniej 
Pomocy Ochodki wygłosił referat, stresz- 
czony w projekcie rezolucyj. Żądają one 
numerus dlausus, potępiają prasę polską, 
atakującą akademików, żądają sądu doraź 
nego nad Mojžeszem Katzem i tawarzy- 
szami, cenzuvy. (bliżej nieoznaczonej) nad 
'wiadomościami, jakie roznosi prasa žy- 
dowska, bojkotu towarzyskiego żydów. 

Pół tuzina przemawiających z kolei, 
zapisanych do głłosu na entróe i na (dość 

*, mieszczególne) wety wiecowie endeków 0s- 
cylowalo między czarnoseciństwem i ro- 
dzimem, znanem nam paikarstwiem, a idą- 
cą o lepsze ;tępotą. Żalomo się nad tem, że 
ustawa o mumerus clausus „utknęla“ swe- 
go czasu w sejmie, nikt nie pokwapił się 
z wyjaśnieniem, że miało to miejsce aku- 
rat za „rządów: narodowych* gabinetu Wi- 
tos—Seyda i ten sejm, m którym tak dziw 
mie „utknęła* zbawcza ustawa by! wlaš- 
nie w tym momencie sejmem o większości 
endeckiej, 

Za trybuną mówniczą umieściła się 
grupa O. W. P., medės i przery- 

=0-0-0—= 

W każdej bajce jest 
część prawdy 

„ Przeprowadzana obecnie na łamach naszego 
pisma dowcipna akcja propagandowa na peł- 
nowartościowe żarówki Philipsa, której hasłem 
jest symboliczna postać prądożercy, potworka, 
pożerającego prąd i siedzącego w t. zw. „ia- 
nich" żarówkach, stała się tak popularna śród 
naszych czytelników, że redakcja nasza otrzy- 
muje szereg zapytań, dotyczących tego właś- 
nie „prądožercy“. ž 

Odpowiadamy na to wszystkim zaintereso- 
wanym że „prądożerca* jest postacią symbo- 
liczną, jest koncepcją wymyśloną przez arty- 
stów - fachowców reklamowych firmy. 

. Polskie Zakłady Philipsa w celu obrazkowe- 
go zilustrowania iaktu  marnotrawienia prądu, 
odbywającego się w t. zw. „tanich“  žarow- 
kach, względnie regenerowanych, których na- 
bywanie jest spowodowane fałszywie pojętą 
oszczędnością. My od siebie dodajemy: —,W 
każdej bajce jest część prawdy”. W tej bajce 
jest bodaj 100 proc. prawdy. W tych t. zw. 
„tanich* i regenerowanych żarówkach musi 
doprawdy siedzieć nasz popularny  „prądożer- 
ca“ skoro rezultaty porównania tych żarówek 
z pełnowatościowemi żarówkami Philipsa do- 
chodzą niekiedy do 80 proc. na korzyść tych 
ostatni. 

  
  

no akcji. Były z epoki renesansu stroje 

i motywy, ale raczej jako akcenty, bez 

pedantyzmu, niczem nie naruszając rze- 

czy bardziej wewnętrzne. Widzieliśmy 

Barbarę i Zygmunta, i miłość, na któ- 

rą Wilno będzie aż do skończenia świata 

wrażliwe. Śceny, w których król nie 
chce opuścić Barbary, potrzebują tłu- 

mów.-Scena wileńska tak jakoś zgrabnie 

operowała, że zapomnieliśmy o tych tłu- 

mach. 
Poezja syciła. Do czegóż były po- 

trzebne zewnętrzne afirmacje? W ostat- 

nim obrazie na Zamku w Lublinie wkom: 

ponowano hymn do Ducha Świętego, da 

jąc kadencję dla całości, niezwykle ucz- 

iwą. To jest krok wielki w teatrze. 

Chciałoby się powiedzieć słówko o 

muzyce, gdzieś zdala, potem bliżej, po- 

tem mocno patetycznej ii uroczystej, w 

jakiejś logice nas karmiącej od początku 

do końca, a przecież ani skąpej, ani zno 

wu za bardzo obfitej. W samą miarę by 

ły sonoryczne akcenty, jak i malarska 

oprawa, która nigdzie nie szukała dla 

siebie miejsca na ekscesy. Poślizgnąć się 

było łatwo, skoro tyle jest obrazów i 

tak bujny koloryt renesansowych wszel- 

kich upojeń. 

wając mówcom „niebłagonadiożnym'. Gdy 
po mawale taniej, mieszczerej demagogji ̀ 
wystąpiło kilkunastu mówców, mówiących 
pnzeciw prądowi, — mie było sposobu w 
jalki by mie stamali się przeszkadzać. Szło 
to nie do wyzwisk, nie do docinków, ale 
do napaści. Ultima ratio. Sprawę nieszczęs 

mej ofiary zajść nicowano w Sposób nie 
zalwsze odpowiedni. Całkiem słusznie obu- 
rzono się tu, zresztą ma conajmniej wyso- 

ce nieodpowiedni sposób, w. jakim o tej 
sprawie pisało jedno z pism wileńskich. 
Rezolucja, w swem godnem przemilczaniu 

nazwy tego pisma była o ileż taktowniej- 

szą. 
A jednak. 
A jednak przeciw demagogji anityse- 

mickiej opowiedziaty się talk różne orga- 
nizacje, jak  „Odnodzenie*, „prawicowa 
„Myśl Mocarstwowa'', komunizujący „Le- 
gjon Młodych”, korporacje „Vilnensia ', 
„Kresovia ', „Piłsudia*, szereg innych zrze 
szeń. Mówcy zakładali swe veta przy 
wwzasku i tupamiu nogami O. W. P. — 
wiedząc z góry, że nie znajdą w tak wy- 

twarzanej atmosferze innego echa. 

pochodzącą z wybicia szyby w urzędzie 
pocztowym w Gródku, 

Wczoraj pod Obroszynem aresztowa 
no 3-go sprawcę napadu na pocztę w 
Gródku Jagiellońskim. Uciekał on po- 
czątkowo wraz z dwoma poprzednio a- 
resztowanymi w Mikołajewie, potem zaś 
odłączył się od nich. Znałeziono przy 
nim rewolwer. 

W czasie konirontacji z urzędnikami 
pocztowymi rozpoznano w nim jednego 
z uczestników napadu. 

LWÓW PAT. — W dniu wczoraj- 
szym aresztowano w Truskawcu wybitne 
go członka UOW. Przeprowadzając re- 
wizję w jego mieszkaniu wykryto 4 pi- 
stolety „Parabellum, odezwy, *"c*- 
ki oraz egzempiarze „Surmy*. Dotych- 
czasowe dochodzenia wskazują na te, 
że plan napadu w Gródku Jagiellońskim 
obmyślony i zorgźniizowany został w 
Truskawcu. : 

LWÓW PAT. — Z zabitych przez 
urzędników pocztowych napastników je- 
den jest statystą teatralnym, drugi 
studentem politechniki. 

ELEGRAMY 
POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 bm. 
odbyło się posiedzenie Rady Ministrów 

pod przewodnictwem p. premjera Pirysto- 
ma. Na posiedzeniu tem Rada Ministrów 
załatwiła szereg spraw bieżących, między 
innemi uchwaliła projekt ustawy o kiero- 
waniu robotami budowlanemi i sporządza 

miu projektów: tych robót w Gdyni craz 
nowelę do ustawy o służbie marynarzy. 

DEFICYT ST. ZJEDNOCZONYCH 

WASZYNGTON. PAT. — Deficyt za 
pierwszych 5 miesięcy r. b., rozpoczynają 
cego się w dniu 1 lipca, wynosi 75,311.422 
dol. 

JAPOŃCZYCY ZAJĘLI SZALANTAN 

CICIKAR. PAT. — Wojska japońskie 
walczące z chińskimi powstańcami w Man 
dżurji, posuwają się zwycięsko naprzód. 
Główny korpus wojsk japońskich rzucony 
przeciwko generałowi chińskiemu Su-Ping 
Wenowi zajął Szalantun i kieruje się o- 
becnie ku Hsingan. 

ANTYCHIŃSKIE DEMONSTRACJE 
W GENEWIE 

GENEWA. PAT. — Chińskie biuro 
prasowe donosi, że ubiegłej nocy w Gene- 
wie 6 młodych Japończyków zjawiło się 
przed oknami mieszkania jednego z głów- 
nych delegatów chińskich i manifestowa- 
lo tam w: sposób hałaśliwy. Zawezwano 
policję, ale manifestanci w międzyczasie 

ulotnili się. 

NOWY „NIEŚMIERTELNY * 

PARYŻ. PAT. — Znamy historyk rewo 

lucji francuskiej Georges Lenotre wybra- 
ny został członkiem Akademji Francuskiej 
na miejsce opróżnione po śmierci powieś- 
ciopisarza Rene Bazin. 

  

  

Powrót p. ministra Becka z Genewy 

Wczoraj po południu powrócił do War 
szawy. p. minister spraw. zagranicznych 
Józef Beck. P. minister Beck bawił .przez 
kilka dni 'w Genewie, reprezentując Pol- 

skę w Radzie Ligi Narodów. Na zdjęciu 

Nawet chóry miały logikę rzeczy i 
w dalszych przedstawieniach odnajdą 

mowę pełną, która już na premjerze tu 

i ówdzie chwytała na skutek swej tre- 

ści. 
Wilno tego wieczoru było dostojne, 

jak w przeszłości, uroczyste. Byliśmy 

niedawno w Krakowie, gdzie skupiona 
była Polska i możemy oświadczyć, że 

ton wileński może trzymać prym dostoj- 

ną, aż monumentalną prostotą. 
Sztuka teatralnie przedstawia niejed- 

no, co nawet wielkie teatry zawsze prze- 
straszało. W Wilnie poszło wszystko 

gładko i nawet ta trema, która była ra 
scenie, dała swój czar, pomnażając wagę 

rzeczy i słów. 
Wszyscy, którzy grali, mogą być spe 

kojni. Urodziło się piękne przedstawienie 

i byłoby pewnym nawet nietaktem stro 

fować małe szczegóły, które nie mogą 

absolutnie na samej rzeczy zaważyć. Re 

cenzent musi mieć miarę i musi też o ile 

można uciekać od codziennego szablonu, 

skoro ma nagle pisać o czemś, co wzej- 

dzie tak, jak wczoraj osobliwie. 

Zdajemy sobie sprawę, że teatr wie- 

le pracował i wiele szukał, i że triumf 

który go spotkał, jest mocno zasłużony. 

   
miaszem stoją od strony lewej: małżonka 
p. ministra, p. radca Sokołowski, szef ga- 

binetu ministra p. Roman Dembieki, p. 
minister Beck i dyrektor departamentu M. 
S. Z. p. Wiacław Jędnzejewicz. 

Czasem jest dobrze wierzyć że i wyso- 
kie loty mogą sprawnie się udać. Sztuka 
z wysokiego repertuaru, jedna z mocne 
trudnych środkami prostemi, podniosła 
się do rozkwitu. Wszystko było w wiel- 
kich linjach wyraziste, zaś mowa poda- 

wania mocno artystyczna. 
W 25-letnią rocznicę Śmierci kilka 

dni po narodowych uroczystościach pan- 
polskich w Krakowie, Wilno Wyspiań- 
skiemu ofiarowało kwiat, który napewno 
rozkoszować może cień Wielkiego Zmai 
łego, skoro w nim tyle jest troski o ser- 
ce. Pokazuje się, że szczerości są tak 
ważkie na scenie jak w życiu i że resz- 
ta, to jest formalne kształtowanie już u- 
czciwie nadąża za ową szczerością, sku- 
ro ta się tylko pokaże. Sceny dramatycz 
ne po raz pierwszy odegrane w Wilnie 
roku 1932, mają rzeczy naprawdę czer- 
pane z powietrza i ze serc wileńskich, 
które są zawsze wraźliwe na przeszłość. 

Nie zrobiono niczego na efekt, a 

wszystko pro głoria genjalnego człowie- 

ka Teatru, którym był Wyspiański. 

Mieczysław Limanowski, 

smaków 
=“ 
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Wieczór Walter Scotta 
w Wileńskiem Towarzystwie 

Przyjaciół Nauk 
Kolejne miesięczne posiedzenie Tow. 

Przyjaciół Nauk w Wilnie, dnia 2 grudnia 
ze względu na przypadającą w tym moku 
setną rocznicę śmierci [Wialtera Scotta, z0- 

stało poświęcone pamięci wielkiego po- 
wieściopisarza, który wywamł olbrzymi 
wpływ na dzieje powieści europejskiej. 

Po zagajeniu zebrania: 
"Tow. prof. Alfonsa IParczewskiego i ucz- 
czeniu przedwcześnie zgaslego członka To- 
warzystwa šp. Ludwika Niecieckiego, — 
z referatem wystąpił prof. M. Kridl. 

Prof. M. Kridl w bamdzo treściwym re- 
feracie zarysował sylwetkę 'Waltena Scot- 
ta, przeprowadzili trafną analizę jego twór 

czości i wreszcie wskazał ma znaczenie i 

rolę genjalnego pisarza w dziejach polskie 

go piśmiennictwa. 
Szczególnie głęboko i wnikliwie został 

zamalizowamy, stosunek |Waltera Scotta do 
przeszłości, która była głównem źródłem 
jego natchnień. Walter Scott mie uciekał 

od rzeczywistości w przeszłość ; odnosił się 

do dziejów minionych z uczuciem spokoj- 

nem, równem, pozbawionem egzaltacji, — 

przygiądał się jej z zaciekawieniem ba- 

dacza, — stąd ta niezwykła pogoda, która 
cechuje nietylko jego utwory, ale i dzie- 

ia jego naśladowców. 
Walter Scott mw Polsce zaznaczył się 

mocno i wyraziście: jego wpływy: zaczyna- 

ją się od Niemcewicza i sięgają miemal 

chwili bieżącej. 
Niemcewicz, Bermatowiez, Skarbek, Kra 

siński, Kmaszewski, Czajkowski, Kaczkow 
ski, Sienkiewicz i wielu innych pisarzy 
korzystało z 'wzorów, przekazanych przez 
Wialtera Scotta. 

Najznamienitszy wpływ Waltera Scot- 
ta zaznaczył się jedrak na epopei Mickie- 

wicza. Е 
To ież całkiem słusznie zakończył prof. 

M. Kridi swój referat stwierdzeniem, iż 
najwspanialszym pomnikiem, wystawio- 
wionym W. Scottowi przez naród: polski-—— 

jest wlašnie „Pan Tadeusz“. 
Po referacie prof. M. Kridla z niezmier 

nie ciekawą i żywo ujętą „gawędą* wystą- 

pił p. rektor A. Parczewski, który glębo- 
kie uwagi o znaczeniu Waltera Scotta i o 
ruchu panceltyckim podał na tle osobis- 
tych wspomnień z czasów młodzieńczej po 
dróży do Amglji. 

Doskonała forma tej gawędy (zbyt 
skromme określenie, nadane przemówieniu 
przez samego mówcę), oraz świeżość my- 
śli i uczuć, opromieniających odtwarzane 
obrazy ws posób wyjątkowo szczęśliwy 
uzupełniły rzeczowy referat prof. M. Krid- 
ja, tworząc piękną całość. 

Nazwiska referentów i tematy ich re- 
feratów zgromadziły bardzo liczną publicz 
ność, iktóra gorącemi oklaskami zaznaczy- 

la'swą' wdzięczność za dobrze zorganizo- 
wany wieczór ku czci Waltera Scotta. 

ch w. ch. 
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° Кгезому Związek 
Ziemian 

Dzis 3 grudnia w lokalu Wileńskiej Rady 
Wojewódzkiej w Wilnie, ul. Zawalna ur. 9, od- 

będzie się walne zgromadzenie przedstawicieli 
oddziałów Kresowego Związku Ziemian o go- 
<zinie 1i-ej rano z następującym porządkiem 

dziennym: 
+ 15 Odezytanie i zatwierdzenie protokułu 
statiiiego walnego zgromadzenia; 

‚ 2) Sprawozdanie komisji rewizyjnej; 
3) Zatwierdzenie rocznego sprawozdania i 

bilansu za rok 1931-32.; 
- 4) Zatwierdzenie preliminarza budżetowego 

na rok 1932-33;, 
© 5) Ustawy ratownicze; 

63 Sprawy podatkowe; 

7) Sprawy. kredytowe i konwersyjne;. 

8) Wybory 3-ch czionków Rady Nadzor- 

czej; 
*9) Wybory zarządu na najbliższe 3-lecie; 

10) Woine wnioski. 

=0-0-0=     

«Odezwa Woj. Komitetu 

s 

. de Spraw. Bezrobscia 
WILNIANIE! 

W niedzielę, dnia 4 grudnia, rozpocznie 
się 5-dniowa zbiórka odzieży: dla bezrobot- 
nych. Do mieszkań waszych zapukają wy- 
słanniczki Wojewódzkiego Komitetu Wal- 
ki z Bezrobociem. (W! każdem mieszkaniu 
znajdą się zbyteczne części-starych ubrań, 
bielizny lub znoszone obuwie. Przygotuj- 
cie te rzeczy, dla ludzi, pozbawionych pra- 
cy — i oddajcie je paniom kwestarkom. 
Komitet oczyści i maprawi  ofiaroaiane 
przedmioty, a następnie rozda je najbar- 
dziej potrzebującym bezrobotnym. 

Wiluiamie! Ami jedna kwestarke 
może odejść od waszych drzwi z pr 
rękami. Kto niema w domu zbędnej 
derohy, niech wzamian ofiaruje kilka 
szy ma. ten sam cel. 

Wilmianie! Pamiętajcie, że w, naszem 

mieście kilka tysięcy nodzim, dotkniętych 
kięską bezrobocia, zdziera ostatnie łach- 
many. Wiatr zimowy tnie bez litości skost 
miałe ciała. Ludzie nie mają w czem wyjść 
do pracy. Pomóżcie im! Podzielcie się z 
nimi zbędną odzieżą. 

Wilnianie! Od dnia 4 40 8 grudnia 
przedstawicielki Komitetu zgłaszać się bę- 
dą do Was po odzież dla beznoboinych— 
Przetrząśnijcie zawazasu szafy, kufry i ko 
sze na. strychu, mapeyme znajdziecie tam 
niejedną rzecz, już niepotrzebną, a dla bez 
robotnych konieczną. 

Oddajcie ją kwestarce wojewódzkiego 
komitetu! - 
Wojewódeki wileński Komitet do spraw 

bezrobocia, 
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0 UEWBEOTE BODOSCEOZ OO ARZOCZAROROCZEDERRWA 

„* 

czy WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, Niż 

NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH 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... 

  

przez Prezesa ; 
Sobota 

Wschód słońca g. 7,17 Dziś 3 

Franciszka 
Jatro 

Barbary 
RZNROWCZYOW DOW 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

DNIA 3 LISTOPADA 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: --4. 

Temperatura najwyższa: +6 

Temperatura najniższa: - 

Opad: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: mgła. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

Przeważnie pochmurno i mglisto, z możli- 

wością opadów. — Ciepło. — Słabe lub umiar 
kowane wiatry południowo - wschodnie, z 0- 
brotem przez wschód ku północnemu wschodo- 
wi. 

Zachód słońca g. 14,58 

    

  

  

NABOZENSTWA 
— Roraty kolejowcow. — We czwartek 8 

grudnia rb. o godz. 6 rano w kościele o. o. Mi 
sjonarzy odbędą się roraty na intencję koleja- 
rzy węzła wileńskiego , organizowane  stara- 
niem Zjednoczenia Kolejowców Polskich łącz- 
nie z drużynami parowozowemi, na które wszy 
stkich kolejarzy z rodzinami zaprasza się. 

— Roraty Cechu Piekarzy Chrześcijan w 
Wilnie odbędą się dnia 4 grudnia o godzinie 
6 rano w kościele św. Ducha. Zarząd Cechu 
prosi o przybycie na nie mistrzów, czeladzi i 
terminatorów. 

MIEJSKA 
— Usypisko koło Elektrowni. — W рггу- 

szłym tygodniu magistrat projektuje rozpocząć 

roboty związane z usunięciem łachy piaszczy- 

stej na Wilji koło elektrowni.. Prace te będą 

dalszym ciągiem robót regułacyjnych na Wilji 

mających na celu zabezpieczenie brzegów rze- 

ki oraz elektrowni przed zamuleniem. 

— ŚTYPENDJA MIEJSKIE. Na ostat 
miem posiedzeniu magistratu, dokonano 
podziału stypendjów miejskich. Przyznano 
4 stypendja dla studentów, 12 dla uczniów 
szkół średnich i zawodowych oraz 4 dla 
dzieci strażaków. 

Stypemdja studenckie wynoszą 60 zł. 
miesięcznie i nne 50 zł. 

— KOMUNIKACJA Z WILCZĄ ŁA- 
PĄ. — Arbon nawiązał komunikację mię- 

dzy Wilczą Łapą a Ratuszem przy ulicy 
Wielkiej. Połączenie to obsługiwane jest 
tylko... przez dwa autobusy, ale... pod na- 
zwą „Linji Nr. 8*. 

KOLEJOWA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

iegrafów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał dn. 
1 grudnia rb. w sprawach służbowych ra 
kilka dni z Wilna. 

Kierownictwo Dyrekcji na czas nieobecno- 
ści p. prezesa Žuchowicza objął w zastępstwie 
naczelnik Wydziału p. inż. Mieczysław Nowi- 
cki. 

AKADEMICKA 

— SKMA Odrodzenie zawiadamia, że w 
niedzielę 4 bm. w lokalu własnym io godzinie 
10,30 odbędzie się zebranie z referatem kol. 
Włodzimierza Kwiecińskiego pt. „Liturgja“. 

— Z życia akademickiego. — W dniu 25 i 
26 listopada rb. bawił w Wilnie na wizytacji 
Koła Rolników oraz innych kół naukowych a- 
kademickich zrzeszonych w  Ogólnopolskiia 
Związku Akad. Kół Naukowych p. Tadeusz Ho 
rodeński, przewodniczący wydziału kół rolni- 
czych OZAKN-u. 

W wyniku szczegółowej wizytacji, przepro- 
wadzonej w Kole Rolników Stud. USB stwier - 
dzono pomyślny rozwój Koła, przejawiający 
się w pracy wewnętrzno - organizacyjnej. — 
Świeżo uzyskany obszerny lokai Koła pozwala 
na rozszerzenie działalności ideowej w zakre- 
sie rolniczym prócz organizowania  reieratów, 
odczytów, imprez itp. 

Obecnie Koło wchodzi w okres prac przy- 
gotowawczych do 5-go Zjazdu Kół Rolniczych 
który odbędzie się w Poznaniu między 10 a 
20 maja 1933 roku. 

, Dotychczasowa forma Zjazdu zostanie zmie 
niona i w Zjeździe brać udzia! będą poza de 
legatami Koła — wycieczki środowisk rolni- 
czych akadem.. 

5-ty Zjazd w Poznaniu organizowany jest 
przez Koło Roln. poznańskie już od chwili o- 
becnej i zapowiada się bardzo dobrze, .w 
związku z czem Koła przygotowują starannie 
materjał do Zjazdu. 

W ostatnim dniu wizytacji przewodniczący 
Wydz. Kół Roln. p. T. Horodeński wygłosił w 
Kole Roln. referat, zorganizowany  staranien 
sekcji naukowej Koła. Referent omówił zagad- 
nienie wiedzy studjującei inteligencji rolniczej 
w dobie współczesnej. Żywa dyskusja, jaka 
się wywiązała po referacie, świadczy » dużem 
zainteresowaniu się sprawą tą wśród młodych 

„ rolników. Przewodniczący Wydz. Kół Roln. zło- 
żył wizyty: p. prof. Rydzewskiemu -— kurato- 
rowi Kola Roln. oraz p. Staniewiczowi — dyrek 
torowi Studjum w towarzystwie wiceprezesa 
p. Bortkiewiczówny. 

— Akademicka Drużyna Harcerska im. bi- 
skupa Wł. Bandurskiego podaje do wiadomo- 
ści swych członków, że projektowana zbiórka 
drużyny w sobotę dnia 3 bm. nie odbędzie się 
i że zostaje przełożona na następny tydzień 

O terminie i miejscu zbiórki zostanie po- 
dane osobne ogłoszenie w prasie i na tabli- 
cach ogłoszeń w uniwersytecie i w mensie a- 
kademickiej. 

SZKOLNA 
—  SHELLEY'S INSTITUTE. —_- Dyrekcja 

podaje do wiadomości, że zapisy na półrocze 
na wszystkie kursa: angielskiego, niemieckiego 
L“ francuskiego przyįmowač będzie kancelarja 
(Zygmuntowska 20 m. 3). wyłącznie przed 
świętami Bożego Narodzenia, codziennie od 1: 
— l-ej Od dnia 3-go grudnia do dnia 9-go 
grudnia włącznie oraz 5, 7 i 9-go grudnia od 
godz. 6 — | w. Zapisy na KURS KRYZYSO- 
WY (po 6 zł. miesięcznie) wyłącznie dnia 5-g0 
grudnia, w powyżej wymienionych godzinach. 

. Zgłoszenia w innych terminach uwzglęt- 
niane nie będą. 

ZEBRANIA I ODCZY?Yy 
—= Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wycho- 

wania zawiadamia, że w piątek 9 grudnia o 
godz. 6 po poł. odbędzie się w szkole „Świt* 
(M. Pohulanka 4) walne zebranie Towarzy- 
stwa, Na porządku dziennym: 1) odczyt p. dr. 
M. Kappa „Rozwój poglądów na temperamen- 
ty; sposoby ich rozpoznawania podług Kretch- 
mera”. 2) sprawozdanie z działalności T-wa 
za rok ubiegły; 3) wybory nowego zarządu; 
4) wolne wnioski. Wstęp wolny, goście mile 
widziani. ; 

SŁ "0 WO 

Samobójczy skok 7 mostu Zwierzynieckiego 

  

RÓŻNE 
—  Ukarany rzemieślnik. — Na skutek in- 

terwencji Izby Rzemieślniczej w Wilnie Staro- 
stwo Powiatowe w Mołodecznie ukarało po raz 
drugi Eltermana Ruwina, prowadzącego niele- 
galny warsztat fryzjerski w Radoszkowiczach, 
bez dowodu uzdolnienia zawodowego i obo- 
wiązujących uprawnień, karą grzywny 50 zł. 
i 2-tygodniowym aresztem. 

— KONKURS PAPIESKIEJ AKAD 

MJI NAUK. ” JOEY A ZĘ 

Papieska Alkiademja Nauk w Wactyka- 
nie ogłosiła konkurs «z magrodą imienia 

Piusa XI w sumie 10.000 lirów na temat: 
System rozwiązań równań różniczkowych. 
Konkurs jest międzynarodowy. Prace 
przedstawione nie mogą być dotąd: publi- 
kowiane. Napisane być winny po łacinie, 
albo w języku włoskim, angielskim, fran- 

cuskim, niemieckim lub hiszpańskim, i 
przesłane w trzech egzemplarzach pisa- 
nych na maszynie do dnia 31 października 
1933 roku. — W konkursie nie mogą brać 
udziału członkowie zwyczajni Akademji. 
Autor może pracę albo podpisać własnem 

nazwiskiem, albo opatrzeć ją godłem. O 
przyznaniu nagrody decydować będzie spe 
cjalne jury z udziałem Papieża na posie- 
dzeniu inauguracyjnem roku akademic- 

kiego w gmudniu 1933. (KAP.) 

— SKŁAD RADY ADWOKACKIEJ. - 

W dniu wezcrajszym ukonstytuowała się 
Rada Adwokacka okręgu Sądu iApelacyj- 
nego w Wilmie na okres od 1 grudnia 1932 
do 1 grudnia 1933 w sposób następujący: 

Prezydjum: Dziekan Rady  Marjan 
Strumiłło. [Wicedziekan Stanisław Bagiń- 
sk. Sekretarz Stamisław Kmajewski-Kukiel 

Członkowie Rady: Zbigniew Jasiński, 
Izrael Kapłan, Eugenjusz Kozłowski, Mie- 
czysław Engiel, Wacław Rodziewicz, Naum 
Sejfer. 

Prezesem sądu dyscyplinarnego został 
Kazimierz Petrusewicz, wiceprezesem Wi- 
told Abramowicz. 

— ZBIÓRKA ODZIEŻY I DATKÓW 
PIENIĘŻNYCH DLA BEZROBOTNYOH. 
Jutro w godzinach popołudniowych człon- 

kowie organizacyj społecznych, którzy ©- 
fiarowali swą pomoc Wojewódzkiemu Ko- 

mitetowi w akcji zbiórki odzieży dla. bez- 
roboinych, wymuszą ma miasto z furami 

rojskowemi, mając do pomocy harcerzy 
wileńskich. Kwestanze ci będą przyjmowa- 
li od ofiarodawców nietylko odzież, lecz 
także i datki pieniężne, wydając na naj- 
mniejszą nawet sumę pokwitowania, Zbiór 
ka będzie trwała do dnia 9-go bm. Upra- 

sza się wszystkie osoby, które mają za- 
miar ofiarować bezrobotnym stare ubra- 
mia, by zawczasu, w wolnych chwilach, 
przygotowali węzełki m odzieżą. Ułatwi 'to 
kwestarzom pracę, a ofiarodawieom zac- 

szczędzi kłopotu w chwili, gdy do drzwi 
ich zapuka kwestarz, 

— Z KOMISJI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 
Na pierwszem posiedzeniu Wojewódzkiej 
Komisji Oszczędnościowej, po wysłuchaniu 
podstawowych referatów, mastąpiła szcze- 
gółowa dyskusja ma temat metod badania 
gospodarki samorządu terytorjallnego — 
przyczem decyzję w tej sprawie. odłożono 
do następnego posiedzenia. Tymczasem zaś 
poszczególni członkowie komisji otrzyma- 
li budżety powiatowych związków komu- 
nalnych, celem zorjentowania się jm mate- 
rjale i wysunięcia wszelkich swych wątpli- 
wości i niejasności mia miastepnem posie- 

dzeniu. 
— Zachorowania zakaźne. — Na terenie 

województwa zanotowano następujące zachoro 
wania zakaźne: tyfus brzuszny 11, plamisty 4, 
płonica 32, błonica 7, odra 2, gruźlica 19. jag- 
lica 57 i wąglik 1. 

TEATR i MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś po 
raz trzeci piękne sceny dramatyczne St. Wys- 
piańskiego „Zygmunt August* które na czwart 
kowej premierze odniosły pełny sukces artysty 
czny dzięki doskonałej grze artystów, efektow 
nych dekoracyj i kostjumów oraz pomysło- 
wej inscenizacji. 

W niedzielę 4, we wtorek 6 i we środę 7 
grudnia „Zygmunt August“ po raz czwarty, pią 
ty i szósty. 

— Popołudniówka niedzielna i tani ponie 
dziatek w teatrze na Pohułance. — W niedzie- 
ię 4 bm. o godz. 4 po poł. po cenach zniżo- 
nych frapująca satyrycznym humorem i cię- 
tością dialogu sztuka B. Shawa „Zbyt praw- 
dziwe, aby było dobre'. W poniedziałek 5 b. 
m. o godz. 8 wiecz. po cenach zniżonych (od 
20 gr. do 2 zł.) po raz ostatni „Zbyt praw- 
dziwe, aby było dobre". 

Teatr muzyczny Lutnia. Ostatnie 
przedstawienia „Szaleństwa Coletty“. — 3 bm. 
o godz. 8,15-, 4 bm. o godz. 4 po poł. i o go 
dzinie 8,15 wiecz. w teatrze Lutnia po zniżo- 
nych cenach popularne przedstawienia świet- 
nej, arcyzabawnej i melodyjnej operetki Stol- 
za „Szaleństwa Coletty'*. Na czele doskonaie- 
go zespołu złożonego z najwybitniejszych sił, 
— M. Gabrjelli w roli tytułowej. Operetka u- 
rozmiaicona bogato przešlicznemi wkladkaini 

© ai 

  

  

baletowemi i rewjowemi. 
— Wkrotce premjera „Fijolka z Montmar- 

treu* — ze znakomitym gościem Janiną Kuł- 
czycką. 

„ — Dziś koncert na zagrożoną Bazylikę.-— 
Koło Pań przy Komitecie ratowania Bazyliki 
przypomina o tem i wszystkich wilnian za- 
prasza raz jeszcze. Pozostałe bilety do nabycia 
przy wejściu na salę od godz. 19. 

— Koncert. — Dnia 4 grudnia w niedziele 
o godz. 20-ej w sali gimnazjum Zygmunta - 
Augusta odbędzie się koncert na rzecz nicza- 
możnych uczni gimnazjum. W ciekawym i u- 
rozmaiconym programie udział biorą: pp. Bań- 
kowska (fortepian), Gabszewiczowa, Kropiwni- 

cki i Tehorz (Trio), Plejewska i Rewkow- 
ski (špiew) Lobzowicz i Poleski. Część recyta 
cyjną wypełnią pp. Ładosiówna, Koronkiewi- 
czówna i Wyrwicz.. Wreszcie wystąpi na ©- 
stradzie sympatyczny i znany Wilnu chór re- 
welłersów Świętochowskiego. 

Bilety do nabycia przy wejściu na salę od 
godz. 19-ej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

— CASINO — Pieśń nocy. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 
PAN — W każdym porcie dziewczyna, 
HOLLYWOOD — Góry % płomieniach. 
STYLOWY — Miljon. 

ŚWIATOWID — Halka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZŁODZIEJ W KOŚCIELE, Wczoraj 

w kościele Niepokalanego Poczęcia (Sol- | 
taniska) skradziono 40 sztuk żarówek о- 
raz wota wartości 180 zł. Policja: ustaliła, 
że kradzieży tej dokonał zawodowy zło- 
dziej, pozbawiony, praw: Borysewicz Śta- 
nisław, bez stałego miejsca zamieszkania, 
którego zatrzymano. 'Wlota i 18 żarówek 
odnaleziono. ‹ 

WILNO. — Wczoraj około godz. 6 
pp. z mostu Zwierzynieckiego skoczył 
do Wilji 20-letni Bencel Szulman, zam. 
przy ul. Ludwisarskiej 33. Samobójcę u- 
ratowała łódź rybacka, znajdująca się w 
pobliżu. 

Szułman zeznał, že targnął się na žy 
cie z powodu ciężkich warunków mate- 

rjalnych. Policjant pełniący służbę ma 
moście, widział Szulmana kręcącego się 
przez czas dłuższy nad brzegiem i na- 
wet pytał go o powód. Samobójca za- 
pewnił policjanta, że czeka na znajome- 
go, lecz'w chwili, gdy ten odszedł, sko- 
czył do rzeki. 

żahójstwe na cmentarzu 
WILNO. — W dniu 30 listopada został za- 

bity kijami na cmentarzu we wsi Wierzańce 
gminy ejszyskiej podczas wyrąbywania topoli 
Szymon Żukowski, lat 26, mieszkaniec tejże 
wsi przez Andrzeja Narkuna, lat 67 i jego 
dwóch synów Andrzeja lat 22 i Bronisława 

Aresztowanie 
WILNO. — Wczoraj w nocy na uł. Szpitał 

nej policja śledcza zatrzymała czterech niebez- 
piecznych włamywaczy - żydów przy których 

lat .17, również mieszkańców wsi Wierzańce. 
Powodem zabójstwa ma być jakoby uszkodze- 
nie przez Żukowskiego krzyża na grobie rodzi 
ny Narkunów, podczas zrąbywania drzewa na 
cmentarzu. Sprawa ta wywołała niebywałe po 
ruszenie w całej okolicy. 

włamywaczy 
znaleziono różne narzędzia złodziejskie. 

Wszyscy czterej udawali się na wyprawę 
złodziejską do śródmieścia. 

Znalezienie większej ilości ksiąg 18-g0 wieku 
SŁONIM. — Podczas badania stanu sklepie 

nia kościoła parafjalnego św. Andrzeja na Za- 
mościu przez konserwatora dra St. Lorentza, 
architekta powiatowego p. Brauna i ks. dzie- 
kana Świkowskiego, zostały odnalezione w 
większej ilości stare księgi na poddaszu koś- 

cioła paraijalnego. Sa to wydawnictwa o treś- 
ci religijnej, pochodzące z wieku 18-go. 

Część ich — według obietnicy ks. dzieka- 
na — ma być złożona do muzeum słomniskie- 
go oddziału PTK. 

  

Echa precesu Taraszkiewicza 
WILNO. W związku ze skazaniem za 

działalność antypaństwową b. posła na 
Sejm Bronisława Taraszkiewicza, do Sądu 
Okręgowego w Wilnie zaczęły napływać 
protesty rozmaitych zagranicznych orga- 
mizacyj białoruskich, jak również anoni- 
mowe listy miejscowych komunistów. 

Między innemi nadesłały swój protest 
przeciwko wyrokowi skazującemu pewne 

Z SĄDÓW 
Terorystyczna banda komunistyczna na 

ławie oskarżonych w Sądzie Okręg. 

W. dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
Wiillnie przystąpił do rozpatrywania sen- 
sacyjnej rozprawy. przeciwko sześciu mie- 
szkańcom 'Wiilna, oskarżonym o dzialal- 
ność komunistyczną. 

Ławę oskarżonych zajęli: 26-letnia 
Fryda iPomoszeznikówna, 24-letni Szymon 
'Mowszowicz, 28-letnia Rywa Dubińska, 
21-letni Wulf Miednicki onaz 42-letnia E- 
tla, Epsztejn. 

Szósty oskarżony miejaki Chaim Dines 
zdołał w międzyczasie zbiec do Rosji so- 
wieckiej, wobec czego wyrok ma niego za- 
padnie zaocznie. 

Proces ten! jest item ciekawszy, że poza 
(wymienionymi powyżej zarzutami, figu- 
mujące w mim osoby oskarżone są jeszcze 
o takie przestępstwa, jak podpalanie gma- 
"chów państwowych i prywatnych, zabój- 
stwa osób podejrzanych o współdziałanie 
z policją, organizowanie zbrojnych napa- 
dów na funkcjonarjuszów policji i oddzia- 
ły wojskowe, zmywanie połączeń telefonicz- 
mych itp. 

Akt oskarżenia. obejmuje 96 stron pi- 
sma maszynowego i odczytanie jego połą- 
czone z wyjaśnieniami samych oskarżonych 
trwało przez kilka godzin. 

Pozatem do sprawy dołączono 8 tomów 
spisanego materjału w czasie śledztwa. 

Przewodniczy rozprawie wiceprezes 
Brzozowski jw: asyście sędziów Draca i 
Szułca. IAkt oskarżenia popiera podproku- 
rator (Piotrowski. 

Wobec tego, że do sprawy załączono 

większą ilość materjału dowodowego, jak 
również ze względu na pokaźną ilość świad 
ków należy się spodziewać, że proces ten 
potrwa przez parę dni. p.w. 

SPORT 
STRZELANIE © NAGRODĘ 

STRZELECKĄ 
W niedzielę (4 bm.) od godz. 8,30 rano 

strzelanie, zorganizowane przez Komendę 

'PW Wilno - Miasto 1 o odzniakę strzelec- 
ką Ii-ciej, Il-giej i I-szej klasy, z broni 
małokalibrowej. 

Zainteresowani mogą zasięgnąć bliż- 

szych informacyj w Komendzie PW. Wil- 
no-Miasto — Dominikańska 13. (t) 

KURS NARCIARSKI DLA PRASY 

Zarząd Oddziału Wileńsikiego Polskiego 
Zw. Dziennikarzy i Publ. sportowych or- 
gamizuje przy życzliwem poparciu komen- 
damta Ośrodka WIFE. kpt. Zygmunta Ostrow 
skiego z nastaniem sezonu narciarskiego, 
(kurs narciarski dla dziennikarzy wileń- 
skich i ich rodzin. 

Każdy reflektujący na 'ten kurs, wi- 
nien zaopatrzyć się iw: odpowiedni sprzęt 
mame i, przyczem madmieniamy, że za- 
rząd czyni, starania 'w kierunku uzyskania 
części potrzebnego sprzętu, który na czas 
truwania kursu zostanie oddany do użytku 
kursantów. 

Na całość kursu złoży się 6 lekcyj w 

terenie, następujących po sobie w odstę- 
pach jednodniowych. Ówiczenia praktycz- 

me w terenie zostaną poprzedzone kilku go 
dzinami tzw. suchej zaprawy narciarskiej, 
dla zapoznania początkujących ze sprzętem 
i elementarnymi ruchami ma martach. 

Opłata za całkowity kurs myniesie 5 
złotych od uczestnika. . 

Kurs prowadzić będzie instruktor Pol- 
skiego Związku Narciarskiego. o 

Bliższych informacyj udziela i zapisy 
przyjmuje od 10 do 15 bm. w godzinach 
urzędowych (10—12) Ośrodek WIF' (Lud- 

wisarska 4), w godzinach popołudniowych 
(18—19) red. W. Tatarzyński („Stowo“), 

Zamkowa 2. (D 
RRKT TS STIRSSSET RISE BNALIĖI KOREA 

— Zatrzymanie ziodzieja..— W związku z 
dokonaną kradzieżą na szkodę  Kenstowicz 
Heleny (Chocimska 2) wydział śledczy ustal, 
że kradzieży tej dokonał zawodowy złodziej 
bez stałego miejsca zamieszkania Konstanty 
Czerniawski, którego zatrzymano. Część rze- 
czy znaleziono w. ogrodzie przy pose- 
sji nr 15 przy uł. Nieświeskiej. Dalsze docho- 
dzenie w toku. 

  

   

    

    

stowarzyszenia białonuskie z Paryża i Ber- 
lina. 

W prasie sowieckiej przed i po proce- 

Sie ukazały się sążniste artykuły, mówiące 
o oskarżonym jako o bohaterze narodo- 
wym, który padł ofiarą reakcji polskiej. 

W czasie procesu radjostacja w Miń- 
sku nadawała dłuższe komunikaty, poświę- 
cone obronie Taraszkiewicza. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
PRZY PIERWSZYM... 

Pierwszy każdego miesiąca, — jako dzień 
niesocjalistycznej „zapłaty, zawsze posiadał 
znaczenie wśród społeczności ludzkiej i to 
różnorakie! Rozpatrywany pod kątem  gotów- 
kowym, zwłaszcza w obecnej dobie kryzysu, 
urasta do miary zjawiska wręcz epokowego! 
Kupcy wszelkiego autoramentu szykują się nań 
jak dawniej tylko do wielkich Świąt! Jest tak 
i tym razem. W jednem miejscu cukiernia wa- 
bi przechodni specjalnie urozmaiconą  baterją 
ciastek, w innem — szewc rozstawia wdzięcz- 
nie w oknie asortyment nowiutkiego obuwia, 
ówdzie jakaś żydówka — właścicielka skrom- 
nej owocarni przeciera ścierką szyby, zdrapu- 
jac paznogciem każdą plamkę! W piekarniach 
— góry pulchnego pieczywa; w *masarniach 
— dubeltowe ilości kiełbas i szynek, w cu- 
kierniach i restauracjach dodatkowi kelnerzy! 

„Kiedyż, jak nie przy pierwszym! —- my- 
Śli każdy przedsiębiorca i ma rację! 

Urzędnik, chociaż po zapiaceniu komor- 
nego i rachunku u sklepikarza za towar ua- 
brany „na książeczkę”, pozostaje mu kilka zło 
tych przy duszy, — czuje się niczem magnat: 
szaleje... pożycza... funduje!.. Nawet najwięk- 
szy liczykrupa „chodzące PKO* i ten nawet 
„pozwala sobie” przy pierwszym na pewne 
ekstrawagancje: lepszy obiad, lub bombkę pi- 
wa! Tych odruchów nie potrafi zdusić żaden 
kryzys: człowiek musi choć czasami „odprę- 
żyć się”, wyrwać się z ram szablonu, stworzyć 
sobie chociaż chwilowe złudzenia... I dlatego 
w cukierniach i kinach będzie rojno i gwar- 
no a obroty w sklepach ożywią się na czas 
pewien, nie wyłączając i tych, co sprzedają 
artykuły zbytku! Na wypęczniałe gotówką 
miasto wyrusza niczem stado hyen armja lu- 
dzi, polujących na cudzy pieniądz: wierzyciele 
gonią za rączymi dłużnikami: inkasenci firm 
za zalegającymi z opłatą: zbieracze składek za 
ofiarodawcami, lekkomyślne „koniki polne* a- 
takują pracowite „mrówki* o t.zw. pożyczki 
(bezzwrotne); pieczeniąrze wkręcają się na 
tiustsze w tej porze obiadki kolacje i herbat- 
ki w domach prywatnych, wreszcie chmura 
wszelkiego rodzaju żebraków zwala się na uli- 
ce i place miasta i gnębi jękliwie domniema- 
nego posiadacza gotówki! 

Ta ostatnia zmora jest  najstraszniejszą! 
Ludzie ci w 5—10 procentach prawdziwi bie- 
dacy, w 90 proc. pijacy, wydrwigrosze, nieraz 
właściciele posesyjek na przedmieściu, gdy 
tylko nadejdzie 1-57у zawczasu zajmują „po- 
zycje* przy cukierniach i sklepach  żywno- 
ściowych; rozsiadają się z własnemi i wypo- 
życzonemi dziećmi wzdłuż ulic przy urzędach; 
łażą natrętnie między stolikami pomniejszych 
jadłodajni, lub sterczą u drzwi „patrząc w gę- 
bę” i zatruwają spokój ludziom pragnącym 
się posilić tam po pracy... 

Jako wojsko  posiikowe wspomaga ich, 
atak banda dzieciarni ulicznej wyżebrując=i 
pieniądze na papierosy, kino, lub cukerki, oraz 
zgrany zespolik warjatek, warjatów, „jurodzi- 
wych” i kalek, piączących się wszędzie, gdzie 
ich nie posiano!... 

Gdy do tego dodamy, że iudzie „przy pier 
wszym więcej jeżdżą (autobus, dorożka); bacz 
niejszą uwagę zwracają na prezencję (ubranie, 
obuwie, koafiura — obrazek miasta przy pierw- 
szym bdzie mniej więcej pełny! 

„Przechodzen“. 

    

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

2.8 
Radio wileńskie 

SOBOTA 3 GRUDNIA 
11,40 Przegląd prasowy, konmiunikat meteo- 

rólogiczny i czas; 12,10 Muzyka; 15,10 ko- 
munikat meteorologiczny; 13,15 Poranek szkol 
ny; 14,55 Program dzienny; 15,00 Pieśni he- 
brajskiej (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 15,25 
Wiadomości wojskowe; 15,35 Audycje dla mło 
dzieży; 16,00 Utwory Ryszarda Straussa (pły- 

ty); 16,20 Wilcze Kły Radjowe —- tygodnik 
mówiony polskiej młodzieży akademickiej USB 
16,40 Wrażenia z kraju Rodziewiczówny; — 

odczyt; 17,00 Transmisja nabożeństwa z kap 
licy w Ostrej Bramie; 18,00 Program na nie- 
dzielę; 18,05 Muzyka lekka; wiadomości bieżą 
ce i dalszy ciąg muzyki; 18,40 Codzienny od 
cinek powieściowy; 18,50 Rozmaitości; 19,00 
Tygodnik litewski; 19,15 „Ciotka Albinowa mó 
wi! — monolog humorystyczny.; 19,20 Na wid 
nokręgu;. 19,45 Prasowy dziennik radjowy; —- 
20,00 Godzina życzeń (płyty); — 20,55 Wia- 

domości sportowe i dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; 21,05 Koncert chopinow 
ski; 22,40 „Na wyspie szczęśliwej” — feljeton 
wygłosi St. Podhorska - Okołów; 22,55 Komu 
nikat meteorologiczny; 23,00 Retransmisja mu 
zyki tanecznej ze stacji warszawskiej; 23,00 
a Wiadomości z kraju dla ekspedycji po- 
arnej. 

    

  

  

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE | 

„ULICA POTEPIONYČCH DUSZ“ -„,LUX“ 

Pola Niegri wiróciła po dłuższej przer- 

wie na ekran. Jej dźwiękowy film „Na 
rozkaz kobiety wyażany jest za dobry. O 

ile to się sprawdzi, będziemy mogli wkrót- 
ce zobaczyć, najnowszy bowiem film Poli 
Negri zapowiedziany jest na jednym z e- 
kranów wileńskich. 

Tymczasem jest okazja obejrzenis star 
„szego nieco filmu Poli Negri pt: „Ulica 
potępicnych dusz'. Jest to jedna z ulubic- 
nych kreacyj polskiej tragiczki. Upadła 

kobieta mimo wysiłków, nie może wrócić 
do życia, gdyż więzy przeszłości są zbyt 

silne, kończy więc swoją ziemską wędrów- 
kę, nie znalazłszy w miej*pełni szczęścia. 

Imterpretacja aktorska Poli Negri ma 

wiele silnych momentów, postacie jej vd- 

znaczają się zwartą konsekwencją — ale 

razem z tem wszystkiem trzeba na filmy 

z nią iść z pewnem specyficznem iuastawie 

niem psychicznem, jeżeli się nie chce wy- 
nieść wrażenia nudy. Tad. ©. 

GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

Otrzymaliśmy od p. Ż. A. długi i smu- 
tny list. Skarży się p. Z. A., że padła о- 
fiarą kłamliwej reklamy. Wybrała się na 
film „Halka mw „światowidzie” z Kiepurą 
i zamiast przyjemności, doznala ogrom. €- 

go rozczarowania. Rozczarowanie to po- 

dyktowalo p. Z. A. gorżkie i cięte słowa, 

które odźwierciadlają głębie jej „zawodu 

filmowego". 
O tyle tylko możemy p. Ż. A. pocie- 

szyć, że ostatnie występy Ladisa. Kiepury 
w „Halce“, jak i cala ta filmowa „Halka” 
mie należy do zbyt, udatnych. ^ 

Że kino reklamuje obraz afiszami więk 
szemi od normalnych — to już sprawa nie 
podlegająca żadnym przepisom. Wolno ki- 
nu reklamować najmarniejszą szmatę sąż- 

mistemi literami, wolno też publiczności 
wierzyć lub nie wierzyć tej reklamie. Czy 
kryterjum kłamliwej reklamy da się tu 
zastosować ? Wątpliwe! 

Że niewątpliwie jeden: Kiepura korzy- 

sta ze sławy drugiego, — ma to niema ra- 

dy. Zresztą może to być traktowane jako 

braterska przysługa. 
Rzeczą publiczności jest wybór między 

Jasiem i Władziem Kiiepurami. 
Szczególnie, że w bieżącym tygodniu 

obaj śpiewają. Jeden na ul. Mickiewicza, 

drugi na (Wielkiej. Można 'więc wybrać, 
albo też dla porównania pójść i tu i tama. 

Tad, С. 

еп лка 
— ODCOZYT 'P. DR. ST. LORENTZA. 

Na skutek prośby zarządu Słonimskiego 

Oddziału PTK., p. dr. Stanisław Lorentz 

wygłosił w auli gimnazjum państwowego 

odczyt ma temat ostatnich odkryć w pod- 

ziemiach Bazyliki wiłeńskiej, omówił jej 

historję i groźny stan. : 
Na ciekawym tym. odczycie . zgroma- 

dzona była młodzież wszystkich średnich 

zakładów naukowych w Słonimie, która 

wysluchala go z wielkiem zainteresowa- 

niem. 

Niestety, ograniczony czas pobytu p. 
dr. St. Lorentza, prezesa wileńskiego PTK, 

który bawił w Słonimie w sprawach służ- 

bowych jako konserwator wojewódzki, nie 

pozwolił na zorganizowanie odczytu dla 

społeczeństwa starszego, co uniemożliwiło 

szersze spopularyzo wanie akcji komitetu 

Ratowania Bazyliki na terenie słonimsz- 

czyzny. sa 

Żywić należy jednak nadzieję, że Ww 

przyszłości lukę tę da się wypełnić przy 

ponownym przyjeździe p. dr. Lorentza do 

Słonima, którego mieszkańcom nie są ob- 

ce zabytki wileńskie. 
Zarząd IPTK. w Słonimie za maszem 

pośrednictwem raz jeszcze dziękuje p. dr. 

St. Lorentzowi za wygłoszenie tak piękne- 

go odczytu dla młodzieży. 

— ZGWAŁCENIE. — W dniu 27 li- 

stopada br. o godz. 19-tej mieszkańcy 'wsi 

Ostrowo gminy starowiejskiej Sidor Jan, 

Łuszczyk Jan, Marczuk: Bazyli i Łomiako 

Włodzimierz dokonali przemocą zgwałce- 

nia z defloracją na osobie 20-letniej Ka- 

rańcówny: lAgrypiny z tejże wsi. MWymie- 

nionych zatrzymaimno. 

— OPÓR WŁADZY. — W dniu 30 li- 

stopada br. o godz, 14-tej, poster. Ko-- 

sało Wincenty z posterunku PP. w. Kury- 

lowiczach z gajowym lasów państwowych 

Pietkiewiczem Michałem: dokonywali rewi 

zji u mieszkańca wsi Dońce, gminy kury- 

łowickiej Rychlika Jerzego, lat 20, podej- 

rzanego o kradzież drzewa z lasu państ- 

wowego. W czasie sekwestrowania ujaw- 

nionego drzewa, Rychlik stawił policjan- 

towi czynny opór. polegający na rzuceniu 

się na policjanta z kołkiem i schwytaniu 

za karabin. S 
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Proces Kemunistyczny w Grednie 
GRODNO. W dniu 1 listopada br. Sąd 

Okręgowy rozpoznał sprawę 8 komunistów 
z art. 51 į 102 cz. I KK. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: Gold- 
farb Szmul, Pomerane Leja, 1. 22, Zdano- 
wiiez Genia 1. 20, Matłowska Sana 1. 23, 
Halperówna Estera 1. 18, Puzewski Michał 
1. 18, Ślepak Arom 1. 42 i Ślepak Lejzor 

lat 30. 
(Przewodniczył rozprawie wiceprezes p. 

Hryniewicz przy udziale sędziów pp. Toł- 
łoczki i Sokołowskiego. Oskarżenie wnosił 
podprokurator Popow. Bronili: mec. Her- 
baczewski, Ruten i Firstenberg. Oskarżo- 

ny Gołdfarb bronił się sam. 
Jak widać z dość obszernego aktu o- 

skarżenia, wszyscy oskarżeni byli czynny 
mi członkami partji komunistycznej. 

Sylwetki poszczególnych oskarżonych, 
w myśl aktu oskarżenia, przedstawiają się 
wi mastępujący sposób: 

Oskarżony Goldfarb kilka lat temu był 
karany przez Sąd Okręgowy w: Białymsto- 
ku z art. 102 ma 4 lata więzienia. Kara ta 
została mu na mocy amnestji o połowę da- 
wawana. W roku 1930 był 'w Moskwie jako 
delegat ma 5 kongresie Międzynarodówki 
i czynnym działaczem komunistycznym na. 
terenie Bialegostoku, Brześcia i wreszcie 
przybył do Grodna, gdzie rozwijał żywą 
działalność komunistyczną jako sekretarz 
okręgowego komitetu. 

Oskarżona Pomerancówną była sekre- 
tarką komitetu miejskiego w. Grodnie. 

Zdanowiczówna. sekretarką MOPR-u. 
Matlowska kierowniczką MOPR-u. 
Halpernówna  kolporterką literatury 

komunistycznej 
Pużewski kierownikiem składu. 
Ślepak 'Arom właściciel pomieszczenia 

składu literatury i 
* Lejzow Ślepak organizatorem komórek 

komunistycznych w fabryce dykty i poś- 
rednikiem przy rozpowszechnianiu Titera- 

tury komunistycznej. 
W czasie odczytywania aktu oskarże- 

mia, podczas wymieniania imion zmarłych 
więźniów politycznych, wszysey oskarżeni 
za wyjątkiem Ślepaka powstają z okrzyka 
mi „cześć”. 

Oskarżenii do wimy się nie przyznają i 
składają dość obszerne wyjaśnienia. — 
Oskarżony Goldfarb wyjaśnia, że po wyj- 

ściu z więzienia więcej do partji komuni- 
stycznej nie należał. Nie przyznaje się ró- 

winież do tego, aby był delegatem ,w: Mosk- 
wie. Do Grodna przyjechał w celu poszu- 
kiwania pracy. Na zapytanie przewodni- 

czącego io miejsce pracy i zamieszkania w 
Grodnie, oskarżony daje wymijającą odpo- 
wiedź. 

W! sprawie tej sąd zbadał 33 šwiad- 
ków. Świadkowie dowodowi, wśród któ- 
rych byli funkcjonarjusze urzędów śled- 
czych z Grodna, Białegostoku i Wiarszawy 
potwierdzili winę oskarżonych. Większość 

zaś świadków odwodowych stwierdziło, że 
Ślepakowie są ludźmi pobożnymi. 

Po zamknięciu przewodu sądowego 

przemówił prokurator, który w dłuższem 
przemówieniu, analizując szczegółowo wi- 
mę każdego z oskarżonych, wnosił o uka- 
mamie wszystkich oskarżonych. 

Pan mec. Herbaczewski w przemó- 

wieniu swojem, analizując rzekome zarzu- 
ty względem jego mocodawców, prosi Sąd 

o uniewinnienie ich, względnie o łagodny 
wyrok. 

Pan mec. Ruten podkreślając to, że 
mawet akt oskarżenia nie przypisuje jego 
mocodawczyni żadnej działalności komuni 
stycznej, za wyjątkiem tego, że w dwu wy 

padkach dała zebrane pieniądze więźniowi 
politycznemu i ojeu jednego z mięźniów 
politycznych, to działała tylko z pobudek 
humanitarnych, nie wiedząc, iż praca ta 
związama jest z działalnością MOPR-u. — 
iProsi również o uniewinnienie Zdanowi- 
czówny. — Z kolei przemawia p. mecenas 

Fimstenberg. 
Jako ostatni przemawia oskarżony Gold 

farb, który w dłuższem przemówieniu sta- 
ra się dowieść, iż żaden zarzut aktu o- 
skarżenia mie został mu na przewodzie są- 
dowym udowodniony, wobec czego prosi 
również o uniewinnienie. 

Po replice stron, Sąd po naradzie ska- 
zał: Goldfarba na * lat więzienia, Pome- 

  

rancówną na 6 lat więzienia, Matlowską, 
Hialperna i Puzewskiego po 4 lata wię- 
zienia, Lejzora Ślepaka na 3 lata więzie- 
mia i Zdanowiczówną i Arona Ślepaka po 
2 lata więzienia. 

Wszyscy oskarżeni zapowiedzieli ape- 

lację. 

  

Pyczątak seansów 
e g. 6.15, — 8, — 10 

Słilmowane arcydzieło prof. A, Ossendowskiego 
Pierwszy polski film dźwiękowy wykonany całki wicie w Afryce, 
opiewa idyllę miłosną i zazdrość w cieniu pslm na piasku 
Sabary. W roli gł. N. Ney, E Bodo, M. Bogda, A Brodzisz, 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzts 2, 

    

grodźięhyka 
— STRAJK IPERSONELU SZPITALA 

ŻYDOWSKIEGO. — W swoim czasie po- 
dawaliśmy o zatargu między personelem 
szpitala żydowskiego a  zanządem tegoż 
szpitala ma tle zaległych poborów. 

Ostatnio zatarg na tyle się zaostrzył, 
że 1 grudnia o godz. 8-mej rano iwybuchł 

strajk personelu szpitala. 
Dla obsługi chorych pozostawiono je- 

dną siostrę i jedną posługaczkę. 
Strajkujący domagali się zapłacenia 

zaległych, jakoteż regularnego wypłacania 
bieżących poborėw. 

O godzinie 6-tej tegoż dmia doszło do 
porozumienia i trajk zlikwidowano. * 

— OTWIARCIE FILJI BATA W GRO 
DNIE. — W (Grodnie otwarty został od- 
dział wielkiej wytwórni obuwia Bat'a. 

Wyroby Bat'a pochodzą z fabryki tej 
fimmy w Chełmku ma Śląsku. W! związku z 
otiwiarciem skilepu Bat'a, miejscowe wy- 
twórnie obuwia zmacznie obniżyły ceny. 

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W! dniu 30 listopada odbyło się posiedze- 
nie Rady Miejskiej. 

Przed porządkiem dziennym zabrał 
głos radny Machay, który zgłosił wniosek 
o postawienie na porządku dziennym spra 
wy rozwiązania Rady Miejskiej. 

P. bummistrz wyjaśnił, że sprawa ta 
została już raz jednogłośnie przyjęta lecz 
wiładze nadzorcze uchyliły ją, wobec czego 

RE 
  

FRANCISZEK PAKKARD 

Dziś wstęp od 75 gr. 

W- Conti p. t. 

GŁOS PUSTYNI 
  

z urzędu nie może tego postawić na po- 
rządek dzienny i domaganie się radnego 
Machaya stawia pod głosowanie Rady. 

W. głosowaniu 'wniosek upadł 14 gło- 
sami przeciwiko 4. 

Zdjęto z porządku dziennego sprawę 
wyboru członika do Sejmiku Powliatowego. 

Po odczytaniu porządku dziennego bur 
mistrz przedłożył sprawozdanie z pertrak- 
tacyj w sprawie prądu elektrycznego, po- 
bieranego od dyrekcji PKP.. 

Rada przyjęła do wiadomości sprawo- 
zdanie i upoważniiła magistrat do zawar- 
cia umowy z dyrekcją PKP. 

Przy tej sposobmości radny Machay 
zaatakował magistrat w sprawie zarządze 
mia, 0 ustawianiu liczników: 'w jednopoko- 
jowych mieszkaniach. 

Radny Głąbik wyjaśnił, iż w swoim 
czasie Rada uchwaliła pozostawić jedno- 
pokojowe mieszkania bez liczników, wobec 
czego Sprawia. ta upadła i magistrat mie 

będzie wymagał w jednopokojowych mie- 
szkamiach liczników. Następnie bez dys- 
kusji Rada przyjęła uchwałę o poborze po 
datku wojskowego, poczem przyjęła także 
podatek od hoteli, onaz uchwaliła zwaot 
czesnego za dzieci pracowników magistra- 
tu z wnioskiem radnego Głąbika, by ma- 
gistrat zagwarantował szkołom zwrot 
wpisów, aby nie narażać dzieci pracowni- 
ków magistratu na usunięcie ze szkoły. 

Dłuższą uwagę Rada Miejska poświę- 
ciła sprawie rozwiązania umowy z inż. Je- 
rome, iktóry wykomuje plany miasta. 

'Pan burmistrz przedłożył sprawozdanie 
z którego iwymika, że plany nie zostały cai 
(kowicie wykomane, że inż. Jerome za wy- 
konane roboty pobrał zalicz: wo około 8 
do 12 tysięcy złotych, których obecnie od 
inž. Jerome niema możmości: ściągnięcia, 
przeto stawia wmiosek o rozwiązanie u- 

mowy z inż. Jerome, dokończyć plany spo- 
sobem gospodarczym, co wypadnie о 50 

5) 

Podwójne życie Jimmy Daia 
Na chwilę Jimmy Dal stracił zupeł- 

nie orjentację — zdarzyło mu się to po 
raz pierwszy w życiu. Machinalnie miał 
i darł na drobne kawałeczki list. My- 
Śli kłębiły się w jego głowie. Uczucie o- 
burzenia walczyło w nim z uczuciem bez 
silności. 

Słowa listu były jak uderzenie bi- 
cza. O co chodzi? O co chodziło tej dzi- 
wnej nieznajomej? Nagle myśli rozja- 
śniły mu się w głowie: naturalnie, Karr- 
ruters pomoże, wyjaśni, co się stało no- 
wego, co rzucić mogło cień na imię „Sza 
rego Znaka'! 

Jimmy podszedł do biurka, ale na- 
gle opuścił wyciągniętą po słuchawkę 
rękę. Jak wytłumaczyć Karrutersowi, że 
on, Dal, który nie interesował się pozor- 
nie sprawami kryminalnemi, wiedział te- 
raz coś, czego dziennikarz nie wiedział? 
Nie, tak nie można! Trzeba było jechać 
na miejsce zbrodni. 

Zadźwięczał dzwonek telefonu. 

Dal zaczekał na powtórne wezwanie 
i zdjął słuchawkę. 

— Hallo? 
— Hallo! Jimmy!... Tutaj Karruters. 

Czy to pan, Jimmy? 
— Tak, odpowiedział ucieszony, sia 

dając na rogu biurka. 
Znów „Szary Znak“! Obiecałem dać 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

   

panu znać, gdy się zjawi. Jeżeli pan ma 
ochotę, możemy pojechać razem, zoba- 
czymy, co on tam robi! 

Lewą ręką Dal otarł krople potu z 
czoła. Odpowiedział głosem obojętnym: 

— Obrzydłe mi już te wasze „Szare 
pieczęcie*, wasze sensacje! Chciałem 
iść spać. 

— Nie, nie! — nalegał redaktor. — 
pojedziemy tam koniecznie razem. Poło- 
wa mieszkańców Londynu oddałaby du- 
szę za możność obejrzenia miejsca zbro- 
dni. jedziemy! Tym razem „Szary Znak ' 
przeszedł granice — popełnił  morder- 
stwo! 

Twarz Dala zmieniła się, ale zapano 
wał nad głosem: 

-— Hrl... To może być ciekawe. Gdzie 
pan jest? Przyjdę do pana. 

Doskonale! Pan zna „Palace“ 
przy Whitechapel? Więc niech pan tam 
przyjeżdża, spotkamy się na rogu. Pręd- 
ko tylko! 

— Dobrze, dziękuję panu za pamię*! 
— przerwał Jimmy. 

— Daj pan spokój! — roześmiał sie 
Karruters. — Wiem przecież, że pan na- 
leży do istot umiejących odczuwać wdzię 
czność. Niech pan się śpieszy... 

Dal położył słuchawkę i zadzwonił 
dwa razy: 

—- Samochód, — wydał krótki roz- 

procent taniej, natomiast dług inż Jero- 
me spłaci w: 'ten' sposób, że będzie podpisy- 
wał plany. 

Po dłuższej debacie, w której radny p. 
Machay domagał się iwykazamia winnych, 
Rada wniosek p. burmistrza iakceptowała. 

Następny punkt obniżenia opłat za. e- 

nergję dla kin przekazano komisji tech- 

nieznej do ostatecznego załatwienia. 

Następnie uchwalono uzupełnić komi- 

sję do spraw: mienia nieobecnych w kra- 
ju do 5-ciu, przyczem wybrano pp. Izyk- 
zona, Janczukowicza, Machaya, przyczem 

zalecono magistratowi ująć w ewidencję 

wszystkie objekty, zwołać komisję w maj- 
bliższym czasie, ma komisję zaprosić rad- 
<ę prawnego. 

Założyć kasację od przegranego pro- 
cesu z Górskim o plac tzw. „cyrkowy*. Po- 

bierać podatek ой mapojów w. wysokości 
100 procent. 

Następnie uchwalono 'w' miesiącach zi- 
mowych pobierać 1 procent od elektrycz- 
mości i uboju bydła mia bezrobotnych. 

Radny Machay, wstrzymuje się od gło- 
sowiamiia, txłobee 0 burmistrz zwraca 

się do p. Machaya: „jakto p. Machay prze 

ciw bezrobotnym”? ma eo ten odpowiada, 
że nie uznaje tego sposobu zwalczania 
bezrobocia. 

Uchwalono w. dalszym ciągu obniżyć 

ceny biletów do łaźni miejskiej dla opie- 
ikunów społecznych о 50 proc., pocze”1 

burmistrz podał do wiadomości Rady pi- 
smo radnego Błoszyńskiego o wystąpieniu 
'z koła żydowskiego, pismo koła żydowskie 
go o skreśleniu go z listy członków: frak- 
cji żydowskiej, oprócz tego p. Błoszyński 

zrzekł się mandatu członka komisji: rewi- 
zyjnej. 

Powstała konsternacja; p. Machay 

proponuje nie przyjmować zrzeczenia się 
p. Błoszyńskiego .Wobec różności zdań p. 
burmistrz zarządził 5-minutową przerwę. 

Po przerwie p. Błoszyński zrzeka się man- 
datu ze wszystkich komisyj, a frakcja ży- 

dowska wycofuje swe pismo i w ten spo- 
sób zlikwidowano incydent. 

Powiadają, że mia upór niema lekarstwa 

tak i tu radny Machay znów stawia wnio- 
sek o postawienie na następne posiedze- 
mie sprawę zrzeczenia się mandatów przez 

Radę Miejską. 

Po krótkiej dyskusji, ma wniosek rad- 
nego Głąbika, Rada 18 głosami przeszła do 

porządku dziennego nad wnioskiem pana 
Machaya, poczem o godz. 24 posiedzenie 
zakończono. 

— ZNÓW PODRZUTEK. — Do miej- 
scowego żłóbka przy ul. Narutowicza pod- 
rzucono dziecko płci żeńskiej w wieku о- 
koło 2 lat. 
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Gflary 
Aleksander Meysztowicz składa 50 zł. za- 

miast wieńca na grób ś. p. Lichtarowicza do 
dyspozycji ks. Hlebowicza na organizację do- 
broczynną zapoczątkowaną przez młodzież a- 
kademicką. 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w! Lacho- 

    

wiczach Kazimierz Dunin - Markiewicz za-* 
mieszkały w Lachowiczach przy ul. Hoże- 
wickiej 51 na zasadzie art. 1030 U. P. ©. 
ogłasza, iż w dniu 28 grudnia 1932 r. o 
godzinie 10 rano w maj. Hożewicze gminy 
Lachowickiej odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji ruchomości, należących do Zarządu 

Dóbr Lachowickich „Hożewicze* Stanisła- 
wa Konwin-Kossakowskiego, składających 
się ze zboża i siana i oszacowanych na su- 

mę 1900 złotych. 
Spis rzeczy i szacunek ich przejrzeć 

można. 'w dmilu licytacji. 

Komornik Dunin] - Markiewicz. 

PGR GD W GBCZ TATA GR UB W GWPZB WBC 

OBWIESZCZENIE. 

Na mocy art. 84 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 VI 1932 r. o positępo- 
wamiu egzekucyjnem włądz skarbowych 
(Dz. Ustaw z dnia 22 VII 1932 Nr. 62 
poz. 850), I Urząd Skarbowy m. Wilna ni- 
miejszem podaje do wiadomości! publicz- 
mej, iż w dniu 6 grudnia 1932 r. o godz. 
10 ramo odbędzie się w lokalu Sali Licyta- 
cyjnej III Urzędu Skarbowego m. Wilma 
przy ul. Wingry, 6 sprzedaż z licytacji 600 
książek do nabożeństwa, oszacowanych ma 
kwotę zł. 600 (słownie złotych sześćset), 
mależących do f. Jurkiewicz Józef, ma po- 
krycie zaległości skarbowych. 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i 
miejscu sprzedaży w godzinach między 9 
mim. 30 a 10. 

Kierownik działu egzekucyjnego 
ST, KULESZA. 

kaz przez domowy, wewnętrzny telefon. 
— Natychmiast! 

Przebrał się szybko, wsunął do kie- 
szeni browning i lupę i wyszedł na 
ulicę. Przed domem stało dwuosobowe 
auto. 

— Bensonie, — zwrócił się Jimmy do 
szofera, „Palace* przy Whitechapel. Za- 
pomnijcie, że istnieją prawidła, ograni- 
czające szybkość jazdy. 

— Tak jest sir, — Benson 
się. — Postaram się sir. 

Dal usiadł koło szofera, wsunął rę- 
ce do kieszeni trzaskając nerwowo pal- 
cami... 

Morderstwo! Oddawna już spodzie 
wał się tego, że jakiś łotr, zechce skq:zy 
stać z jego pseudonimu i poda się za 
„Szary Znak”! Liczył się z tą możliwo- 
ścią. Ale żeby ktoś odważył się popełnić 
morderstwo i skierować na niego po- 
dejrzenia — tego było zanadto! 

Dal nie mógł opanować wściekłości i 
oburzenia. 

Niebezpieczeństwo zawisło tak nisko 
nad jego głową. Gdyby teraz złapano go, 
jako „Szary Znak** musiałby odpowia- 
dać za morderstwo szubienica... 
Wzdrygnął się! Ale nietylko o to chodzi 
ło mu w tej chwili. Nie mógł przeboleć, 
że jego awanturnicza akcja kryminalna 
została zabryzgana krwią. Ordynarna kra 
dzież morderstwo, nie były w jego cha- 
rakterze. Dotąd miał ręce zupełnie czyste! 

Obecnie wszyscy zgodnym chórem 
stawali przeciw niemu. Poprzednie jego 
kradzieże próbował zawsze okupić teim, 

ukłonił 

  

  

Dziś! 
Dzwiękowe 

Kino 

„Helios“ nii i 

Ulubieniec publiczności IWAN PETROWICZ w najgłośniejszem arcydziele genjalnego 
kompozytora PAWŁA ABRAHAMA. 

WEKTORJA I JEJ MUZAR 
Film w języku rosyjskim i francuskim -Porywająca akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji Carskiej, iapo- 
Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! —Z pow wysok. wart artyst.film dla młodzieży dozw 

Wkrótce „GR I JEGO SIOSTRA" W rolach głównych Wiasta Burjan i Anna Ondra. 

  

Dźwiękowe nasza genjalna 
Kino rocaczka P 

НЕ!О $ 

UWAGA!!! W tych dniach największa sensacja doby obecnej 

6LA К     GR 
strowauy jednsczaśnie w Warszawie z nieby 

śpiewa i mówi 

„NA ROZKAZ KOBIETY” 
w superfilmie amer. prod. 1933 r. 

Fifm stworzony olbrzymim kosztem 
3 miljonów dolarów, Film ten demoz- 

wsłem powodzeniem! 

  

Dźwięsowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Wkrótce 
dzieje RATA KARI przestana już byś 

tylko piekna legenda GRETA GARBO 
ncisleśniła na ekranie postać jej n:jsłynniejszej kurtyzany i szpiega. Obok niej występują nsjulubieńszy artysta ekran 

ROAAŃ ROVARRG, Lisnel Barrymore, Lewis Stona i in. We wszystkich 
stolicach Świata fikn ten pcbił rekordy powodzenia. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

przeboju śpiewno- 
dźwiękowym 

rowodzenie w calej pełni! 

ALBERT PREJEAR, 
„W KAŻDYM PORCIE DZIEWCZYNA” 

Osta:nia dnil 

bożyszcze tłumów, król piozenkarzy francuskich, czermie 
swoiss Śpiewem i olśniewa swoją kreacją w najnowszym 

Przepych dalekich mórz i 
słonecznych portów palłn- 

daial Humor i Śpiew! Wszyscy spieszcie ujrzeć! 

  

BZWIĘKOWE KINO 

CG/INe 
Wielka 47, tel. 15-41   

„„PIEŚŃ NOCY 
Uwaga! Film tzn odznasza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. — Dla młodzieży 

Dziś ! Największy sukces kinematografji europejskiej 

w którym śpiewa 
nasz sławny rodak PAR KIEPURAĄ 

dozwołone — Seause: 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2 ej. 

  

  

  

  

  

  

Dźwiękowe kine Dziś! 100 proc. dźwiękowiec prodnkcji francuskiej 

HOLLYWOCE 6 Bohaterska  epopes dziejów wsik sirzełców 
Mickiewicza“22 RY PŁO©4IENIAC alpejskich. Wspzniałe niezrównane zójęcia 

tel. 15-28. walk górskich. W rol. gł. LUIS TRENKER i ARMAND BERNARD. Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4-ej 

* Dziś! 100 proc. dźwiękowo śp:ewne aicyGzieło 

лО 020.0066 „STYLGWY“ Rene Claire .. .. t. Ф (MILJON) 
Przepiękna opereika-farsa w 10 akt. ANKABELLA Rene Lefebre i L. Alibart. Nad program: Ńejpięk- 

Wielka 36 w roli głównej urocza gwiazda 5 nie'szy film Harry Peela p. t. „JEGO NAJLEPSZY 
DRUH'. Sensscyjna sztuka w 10 akt. w rol gł. Sastha Gora, Harry Pael oraz 14 tresow. psów z Rin Tin-Tinem, 

Dzwiękow. Dziś pierwszy raz w Wilnie dawno oczekiwane nieśmiertelne arcydzieło operowe St. Moniuszki 
i + T 2 Najwspanialszy dźwiękowiec pelskiej proonkcji w wykonania całego 

Kino-Teatr zespolu opery warszawskiej. Przepiekne srie w wykonaniu usįwiek 
$ ść szego tenora wszystkich czasów WŁ. LADISA KIEPURY. Wspanihły 

L S trinmf polskiej muzyki ipolskiej pieśni. W roli tytułowej niezrowmins 
ckiewicza 9. 

MAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I 

он 1. ODYNIEC i S-ka 
Wilno, ul. Wielka Nr. 19 

poleca 
serwisy, garnitury, wazony, ligury, krysz- 
taly e. c. t. jako podarki gwiazdkowe 

od dnia 1 grudnia na okres 
przedświąteczny 

1 rabatem od 10. do 50'|. 

Meble 
NOWOCZESNE 

pierwszorzędnej jakości 
CENY ZNIŻONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23. 

  

  

  

  

GĄBIRET 
Racjonzine] kosmetyki leczniczej 

Wilno, 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.   WSZ   
  

  

„a am 

skarza - Dr.Ginsbergi : i 
Lekarze choroby skórne wene- 

KEZEKENIEKNZRSWA tyczne i moczopłciowe. 
— — " Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

  

DOKTOR 

Biumowicz — 
horoby weneryczne — ŠABŽAAMMAMAK AKA AL ASS 

1. moczój POPIERAJCIE kórne i moczopłciowe 

L.0.P.P 
WIELKA 21, tel. 921 

  

ой 9 — 113 — 8 ° 
W.Z.P. 23. 

      

że nie przywłaszczał sobie bogactw, zdo- 
bytych tą drogą — oddawał je biednym. 
Ale zbrodni nic, częściowo nawet okupić 
nie było w stanie. Odbierając bogatym 
skąpcom i lichwiarzom, zdobyte przez 
krzywdę ludzką bogactwa, myślał, że 
wykonywa czyn sprawiedliwy, tak była 
umowa z nią! 

Skąd ona dowiadywała się szczego- 
łów, dzięki którym układała takie precy- 
zyjne plany działania — nie miał poję- 
cia. Wiedział tylko, że działając Ściśle 
według jej wskazówek, ukarze cichego 
zbrodniarza i dopomoże człowiekowi 
biednemu. Jaką drogą tajemnicza niezna 
joma zdobywała wiadomości, skąd wie- 
dzieć mogła o ukrytych krzywdach i nie- 
szczęściach ludzkich? Napróżno łamał 
sobie Jimmy nad tem głowę. 

Tym razem była oburzona: jakto, ten, 
który obiecał stosować się do jej wska- 
zówek, popełnił nagle zbrodnię. Nazy- 
wała go w listach: „dobrym złodziejem '* 
a dziś napisała słowa, pełne zgrozy i po- 
gardy — bo popełnił zbrodnię! 

Twarz Dala przybrała wyraz, który 
nieczęsto można było na niej dojrzeć. 
okrutny, zimny... 

Złapię tego, kto to zrobił! — mruczał 
przez zaciśnięte zęby. — Ja go znajdę! 
Zmuszę, żeby się przyznał na pismie, 
choćbym miał użyć tortur. 

Samochód zatrzymał się gwałtownie. 
Dal wysiadł. 
— Nie jesteście mnie potrzebni, Ben- 

sonie. Możecie jechać do domu. 
Leniwym krokiem, wlokącego się po- 

Zerika Szymańsk”. 

  

i, Uboczny zarobek 3. 
cznie znajdą osoby mające szerokie koła 
znajomości. Gozakred, Lwów, Wałowa 11. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Br, Hatryłkiewiczowa %4 poko: aa аша - 
Choroby skórne, lecze- urzędy, kluby do wy 
nie włosów, kosmetyka najęci», centralne dobre 
lekarska i operacje ko ogrzewanie, Gdzńska 6, 
smetyczne. Spstać dozorcy 
Przyjm. 11 — 12; 5 — -- - 
6 Wileńska 33 m. 1.— -- 
Z powodu wyjazdu na 
stałe do Warszawy w 
grudniu przerwie przy- 

  
  

  

  

  

POSZUKUJĘ 
POKOJU 

z wygodami nuiekrępu 
Joa iąecm wejściem w Ś ód- 

Ana я = Zgłoszenie 
ZE, kierowa do admini- 

Kupno stracji „Słows* dla W.G- 

  

| SPRZEDAŻ 
WYPFĘPTYPWYYWYFYCYPK 

5 PIANINO 
najnowszej konstruk - 
cji, zupełnie mało uży- 

  

= Pensjonat 
J. Cywińskiej poleca 
pokoje z utrzymaniem 
ой 7 zł, dziennie — 

  
wane z okazji sprze- 
dam. Piłsudskiego 24 - | wydaje obiady przy. 
m. 6. chodząc. i na miasto 

u noś Pia enedyktyńska 
a tel, 17-08, | 

gabinetowy,  krzyżo - 
wy, mały, znanej zagr. == 
fabr. -— okazyjnie do 
sprzedania b. tanio. — 
Piłsudskiego 30 m. 23. jęcia. Osobne wejście. 

Samothód Wszelkie wygody, te- 
„Biuck* - kareta (zrobił lefon. Wielka 30 — 23. 
7.000 klm.) okazyjnie .. 
tanio do sprzedanie. — M IESZKANIE 
Oglądać: Wiłkomierska 5 pokojowe odremon- 

Ładny pokój 
umeblowany do wyne 

  

  

12 m. 1. towane, słoneczne — 
-- = -- wszelkie wygody. Ulica 

Szczenięta Zakretowa 11 wskaże 
irlandzkie setry,frasowe dozorca tamże 1-poko- 
do sprzedania, Legjono: jowe z kuchnią z wodą 
wa ! m. 1. i zlewem. 

  

    LICYTACJA 

Wilenski Lombard „Kresowja“ 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 12113 grudnia r. b. o godz, 
4-ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku 
pionych i nieprolongowanych zastawów 
100000 i od Kr 1 do Nz 25.500. 

UWAGA: w dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
lombard nie będzie przyjmować. 

ulicy snoba ruszył Dal przed siebie. Ktoś 
szarpnął go za łokiec — był to 
ters. 

—- Ach, Jimmy, — cieszył się dzienni 
karz, — to mi się podoba, tak prędko 
pan się zjawił! 

— Рап tak śpieszył, — wzruszył ra- 
mionami Dal, że nie chciałem psuć pa- 

nu planów, spožniając się. Dosyč pOWIC- 

dzieć, że trzy razy zostałem zatrzymany 

przez policjanta, regulującego ruch. 

Dziennikarz roześmiał się: 

— Chodźmy więc! 

Wzięli się pod ręce i 

kiem ruszyli przed siebie. 

— Brzydka sprawa drogi panie. Bę- 
dzie z tego powodu wielki hałas. Muszę 

cofnąć wszystko to, co mówiłem o „Sza- 
rym Znaku”. Uważałem go nietylko za 
genjalnego przestępcę, ale dosyć przy- 
zwoitego człowieka, który nie robił tego 
dla własnej korzyści, ale teraz widzę, że 
myliłem się! To taki sam łotr, jak inni! 

szybkim kro- 

Miałem zawsze wstręt do takich mo:- 

derców, ale okazało się, że nawet pod 

tym względem ten człowiek  przeszed: 

innych. Pan zobaczy, co on zrobił z tru- 
pem... : 

— Panie, — przerwał mu Dai, zasta- 

nawiałem się nad tem, w jakim chara- 

kterze, ja się tam zjawię? Pan jako dzien 

nikarz, jest tam na miejscu, ale ja... Je- 

stem panu szczerze wdzięczny za pamię: 

o mnie, w takiej emocjonującej chwili, 

ale czy mnie wpuszczą? I czy warto po- 

pisywać się tam swem  nazwiskiem?... 

  

     

MIESZKANIEMIESZKANIE 

ze znajomością buchal- 
terji fabrycznej, 

" według najnowszych —- 

  

Кагги- - 

Redaktor w.-z. 

- —— —= MIMIRAAKÓAAKGEAZEEGREE 
Mieszkanie 

2 pokoje z kuchnią do Posady 
wynajęcia. Dowiedzieć ' YNY 
się Białostocka=6 LOSS re R 
codziennie od 3 popoł. Agronoma 
do 4.30 samotnego lub wdowca 

szukam, Zgłoszenia de 
Słowa pod 1834. 

z 3 pokoi z kuchnią po 
odiemontowsniu dożwy- NERKI SETERWE 
najęcia. Kalwaryjska 2. RÓŻNE 

=: т е na 

POSZUKUJĄ Młody inżynier 
PRACY kawaler poszukuje po- 

vyvvvvyvyvvvwvvyvex  koju przy inteligentnej 
rodzinie, pożądane w 
centrum miasta (ewen- 
tuslnie z utrzymaniem) 
Wiadomość pod „imży - 
nier* do Redakcji Słowa 

UCZENICE 
2 : " do szycia i kroju — 

uproszczonych syste - Eh a is 

S S warunkach — HELENA 
sprawach  podatko - SZOSTAKÓWNA — - 

wych, przyimie  DraCe“ Wilno Krėlewska 7 m. 
catodzienną, na godzi- 
ny lub akord. Zgtosze- 
nia do Administracji 
„Słowa'—pod „Biegły 
1903“. 

Lekcje 
EGEDYDIZ WINIECH 

U CHA-LA-ER 
BILANSESTA 

3 hand- 
lowej i rolnej. — or- 
ganizator księgowości - 

  

Potrzebna 
osoba do szycia t re- 
peracji — Warcaki na 
miejscn od godz. 3— 4 
po pol.. Rz+czna 12—11 

50.006 zł. 
do ulokowania za а- 
bezpieczeniem hipote- 
cznem. Pośrednicy wy- 
k uczeni, Wiadomość w 
administracji „Slowa“, 

UDZIELAM 
łekcyj francuskiego — 
—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. RK OSE a 

maguiajac."" Dyrekcja Kolonii 
Doświadczony gia psychicznie chorych 

korepetytor poszukuje 
za skromne wynagro- 
dzenie lekcji w Wilnie 
lub na prowincji B. M. 
Lwowska 45—2 

„JANIELISZKE* 
przyjmuje chorych —- 
opieka lekarza.psycijat. 
Całkowite utrzymanie 
80 zł, miesięcznie Po- 
rozumieć się moższ te- 
lefonicznie poczie 
Poluknia, Nr. 1 „Janie- 
liszki*, 

= Stroskana 
Żona o zdrowie chorege 
na płuca męża błaga © 
ciepłe palto i nie wątpi, 
że ofiarowane zostanie 
przez litościwe serce 
pod literą O. w Redzkcji 
Słowa. 

  

od Nr 50.000 do Nr 

  

рн 

Może mógłbym wystąpić, jako reporter 
pańskiej gazety? 

-— Słusznie! — przyznał  Karrużers. 
— Od tej chwili jest pan reporterem 
„Wiadomości Porannych''. Proszę się nie 
niepokoić: nazwisko pana może pozostać 
nieznane. 

— Bardzo dziękuję. Jakże mam się 
zachować, wobec tego? Czy trzeba trzy- 
mać notes w ręku? Wogółe, jak powi- 
nien postępować reporter, w takich wy- 
padkach? 

Karruters wyjął notes z kieszeni i 
podał mu go. 

— Dziękuję. 

Morderstwo zostało dokonane w da- 
mu gry Moriatri'ego. Nie znam jeszcze 
szczegółów, chociaż już byłem tam, i 
rozmawiałem z policją. Inspektor Chay- 
ton pierwszy tę zbrodnię odkrył i dat 
znać telefonicznie do Scotland  Yardu. 
Stamtąd telefonowano odrazu do mnie. A 
ponieważ pan okazywał pewne zainie- 
resowanie dla „Szarego Znaku*, więc 
dałem panu znać. Kiedy przybyłem — па 
miejsce zbrodni, nie zastałem inspektora 
Claytona, powróciłem więc na umówia- 
ne miejsce, spotkania z panem. Jeżeli in- 
spektor Clayton wrócił już, dowiemy się 
od niego wszystkich szczegółów. 

No, już jesteśmy na miejscu. Nieck 
pan się mnie trzyma i nie zginie w tłu- 
mie! 

D. C. N. 

    

   

  

Witold Tatarzyński. 
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i


