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PLAN ROOSEVELTA 
Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych ? 

Wiemy.o tem nie wiele, ale nie dlatego, aby 
informacja prasowa z Ameryki napotykała na 

jakieś przeszkody. Przeszkodą o ile tak to 

można nazwać w zorjentowaniu się w cafo- 
kształcie stosunków na drugiej półkuli jest 
rewolucja gospodarcza, która trwa od chwili 
objęcia rządów przez prezydenta Franklina 
Roosevelta po dzień dzisiejszy. Do nas echa 
tych perturbacyj gospodarczych dochodzą 
przedewszystkiem jako notowania dolara, któ 
ry w porównaniu do złotego utracił już zgó- 
rą 30 proe. swej wartości, a nie jest rzeczą 
wykluczoną, że utraci więcej. Pozatem czy- 

telniey pism polskich eprócz zawsze budzą- 
cych zainteresowanie wiadomości o zniesieniu 
prohibieji gwałtownym pędzie „suchych '* 
obywateli St. Zjednoczonych ku „zwilgotnie- 
niu'', spotykają na szpaltach takie' określe- 
nia jak „trust mózgów**, plan Roosevelta, 
N.R.A., czytują relacje o wielkich manifesta- 
cjach patrjotycznych pod hasłem: „kupuj za- 

raz, kupuj codzień'', spotykają doniesienia o 
kodeksach pracy, oraz strajkach i t.p. 

Wszystkie te fragmentaryczne wiadomo- 
ści nie dają jednak pełnego obrazu sytua- 

cji w St. Zjednoczonych i raczej miast ułat- 

wiać, utrudniają zorjentowanie się i zrozu- 
mienie panujących tam stosunków. Nie spo- 

sób oezywista w artykule dziennikarskim omó 
wić, na ezem polega rewolucja gospodarcza 
w Ameryce, postaramy się więc jedynie na- 
szkicować w najbardziej zwięzłym skrócie 

główne jej momenty. 

PLAN ROOSEVELTA 

Czy istnieje wogóle? Dotychczas sam pre- 
zydent, ani nikt ze zbliżonych do jego osoby 
polityków i działaczy, żadnego skonukretyzo- 
wanego programu nie przedstawił. Stąd też 
w tej materji panują rozbieżne opimje. Jedni 
twierdzą, że Roosevelt nie posiada wogóle ża- 
dnego planu, a stara się panować nad sytun- 
cją doraźnemi posunięciani od wypadku do 
wypadku, inni natomiast są zdania, że pre- 
zydent posiada ustalony program działania, 
ale mie życzy sobie odsłaniać wszystkich kart, 
gdyż to może utrudnić realizację jego zainie- 
rzeń, į 

Posunięcia już dokonane przemawiają 
na korzyść opinji drugiej, jest bowiem w nich 
logika i ciągłość. 

N. R: A. 

Podstawą, najbardziej doniosłem posunię- 
ciem Roosevelta, jest wprowadzenie w życie 
ustawy o odbudowie gospodarstwa narodowe- 
go „National Recovery Act““, zwanej w skró- 
cie N. R. A. Ustawa ta opiera się na dwóch 
zasadach: skróceniu czasu pracy do 40  go- 
dzin tygodniowo i ustanowieniu minimalnych 
płac od 12 do 15 dolarów tygodniowo dla ro- 
botnika. й 

Zgodnie z konstytucją, aby ustawa mogła 
wejść w życie, kaźdy stan musiałby wyrazić 
na to swoją zgodę. Byłaby to jednak proce- 
dura przewlekła. Aby więc załatwić sprawę 
jaknajszybciej, zostosowano presję moralną 

na pracodawców w celu „dobrowolnego'* pod- 
porządkowania się przepisom N.R.A. Z rozma 

chem, jaki tylko do pomyślenia jest w Ame- 

ryce, rozpętano akcję  propagandowo-patrjo- 

tyczną na rzecz zgłaszania akeesu do postun?- 
wień ustawy. Puszezono w ruch wszelkie ak- 

cesorja: pochody, wiece, odznaki, manifesta- 

cje. Każdy pracodawea, który dobrowolnie 

zgłosił gotowość podporządkowania się prze- 

pisom ustawy, otrzymał jako odznakę lojal- 
ności „orła niebieskiego'* w celu umieszczenia 
jej na szyldzie swej firmy, wystawach  skle- 

powych, papierze i kopertach firmowych. 
W stosunku do przedsiębiorstw nie posiada- 
jących tej odznaki zastosowano bezwzględny 
bojkot. я 

Pewne echa akcji patrjotycznej Roosevel 

ta odbiły się u nas w Polsce przy innej zre- 

sztą okazji. 

REWOLUOCYJNOŚĆ N.R.A. 
N. R.A. zarówno w swej treści, jak w for 

mie, wcielenia jej w życie, jest rewolucją go- 
spodarczą, stanowi bowiem akt kapitulacji 

przedsiębiorcy wobec władzy państwowej i 

zgodę na zastosowanie się do wskazówek i 

zarządzeń czynników rządowych. Rewolucyj- 

ność N.R.A. dopiero wówczas można ocenić, 

gdy się zważy, że Stany Zjednoczone były 

krajem, w którym wolność handlu, wolność 

inicjatywy prywatnej była zawsze najświęt- 

szym kanonem. 

Akeja propagandowo-patrjotyczna na 

rzecz N.R.A. przeszła stosunkowo gładko. 

Roosevelt i jego otoczenie, włożyło masę ener 

gji dla rozbudzenia ducha patrjotycznego i w 

rezultacie większość przedsiębiorstw we wszy 

stkieh gałęziach przemysłu zgłosiło swój do- 

browolny udział. W akcji tej pozatem znacz- 

ną rolz odegrały rzesze pracownicze, dla któ- 
rych N.R.A. przynosiła szereg przywilejów, 

a przedewszystkiem najważniejszy: podwyż- 
kę płac. 

SKUTKI N. R. A. 

Podwyżka płac i- skrócenie czasu ;pra- 
cy miały stanowić radykalny środek na kry- 

zys. Roosevelt objął ster rządów w chwili, 

  

gdy na tle ogromnego spadku cen produktów 

rolniczych i obniżenia się wskutek tego war- 
tości wszelkich ruchomości, banki i towa- 
rzystwa asekuracyjne finansujące rolnictwo, 
znalazły się w obliczu bankructwa. Aby 
pobiee katastrofie, pierwsze posunięcie Roo- 
sevelta miało na celu podnieść ceny płodów 
rolnych w przekonaniu, że to pociągnie za so- 
bą podniesienie się wartości nieruchomości 
rolniczych. Istotnie ceny poszły w górę, a 
banki zostały uratowane ale podniesienie cen 
produktów rolnych pociągnęło za sobą auto- 

matycznie konieczność podniesieńia  zarob- 
ków robotniczych, które w momencie objęcia 
rządów przez Roosevelta były bardzo n 

(od 3 do 6 dolarów przeciętnie w przen 
konfekcyjnym i bawełnianym).. Oprócz tej 
kwestji płac, olbrzymia armja bezrobotnych 

domagała się pracy. Temu wszystkiemu miała 

zaradzić N. R. A. 
Według dotychczasowych obliczeń, istot- 

nie, na skutek przepisów ustawy około 20 mi- 
ljonów robotników znalazło zatrudnienie, a 
wypłaty tygodniowe wzrosły o 150 miijonów 

dolarów. Jednakże zatrudnienie większej ilo 
ści ludzi i zwiększenie płae pociągnęło za 
sobą podniesienie cen na wyroby przemysło- 
we. Ceny oczywista skoczyły znacznie wyżej 
aniżeli wzrosły zarobki. Nożyce się rozwarły. 
Niebezpieczeństwo nożye ocenił sam Roose- 
welt, który oświadczył: 

— „Jeżeli ceny towarów wzrosną tak 

szybko, jak płace, cały nasz plan runie. Po- 
wodzenie naszej akeji uzależnione jest od te- 

go, czy potrafimy możliwie jak najdłużej 

opóźnić wzrost cen''. 

Dotychczas jednak tego marszu w górę 
een produktów przemysłowych, nie udało się 
powstrzymać, wzrost zaś cen płodów rolnych 
został zahamowany i rolnietwo domaga się 

inflacji widząc w tem jedyny środek na zam- 

knięcie nożyc. 

KU INFLACJI 

Sytuacja w przemyśle również przema- 

wia za inflacją. Wobec wzrostu. wydatków, 
spowodowanych zwiększeniem płac z jednej 

strony, a ograniczeniem godzin pracy z dru- 
giej przedsiębiorstwa, nie są w stanie zdobyć 
środków finansowych na pokrycie. zwiększo- 

nych wydatków. Banki finansujące nie chcą 
powiększać kredytów, uważając sytuację za 
niepewną. Roosevelt usiłuje oddziałać na nie 
obiecując pomoe kredytową państwa, co w 
perspektywie prowadzi ku inflacji. 

Nieznaczna zwyżka dolara na giełdach w 
ostatnich dniach nie jest zwiastunem popra- 

wy sytuacji, a rezuliaten gry spekulacyjnej. 
Warto przypomnieć, że przed ostatniem obni- 

żeniem się dolara do poziomu 5.30 kurs jego 

został wyśrubowany na kilka dni do 
6-ciu złotych. Wszystko, co się dzieje w St 
nach Zjednoczonych przemawia raczej, że w 
najbliższych dniach dolar wróci do poprzed- 
niego kursu 5.30, albo nawet obniży się je- 
szeze bardziej. 

„KUPUJ ZARAZ, KUPUJ WIĘCEJ' 

Wielkie manifestacje pod tem hasłem w 

miastach Stanów Zjednoczonych, właśnie mia 

ły na celu przyjść z pomocą i utrzymać do- 
lara. Chodziło o to, aby przedsiębiorstwa prę- 

dzej mogły uzyskać wpływy na pokrycie wy- 
datków, związanych z zastosowaniem przepi- 
sów N.R.A. Jednakże na dłuższą metę akcja 
ta nie. może wystarczyć i pomoce rządu wy- 

daje się konieczną, a to pociągnąć musi za so- 
bą druk dolara, a więc inflację. Sz. 

Podziękowanie załogi 
niemieckiej 

HAMBURG. PAT. — Uratowana przez 
okręt polski „Kościuszko'* załoga niemieckie 
go statku rybackiego „Horst Wessel'* wróciła 
z Gdyni do Bremerhaven. Ogłosiła ona po 
powrocie specjalne podziękowanie, pełne po- 
chwał zarówno dla kierownictwa, jak i dla 
załogi oraz pasażerów „Kościuszki** za nie- 
zwykle gościnne przyjęcie na pokładzie pol- 
skiego okrętu. 
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Antysew erkie plany konserwatystówanglelsk. 
Kompensacja dla Niemiec w Rosji Zachodniej 

MOSKWA PAT. — Artykuł lorda Rother- 
mere'a w „Daily Mail“, dotyczący „kompensa- 
cyj dla Niemiec w zachodniej Rosji”, wywołał 
w Moskwie wielkie oburzenie. — Prasa zamiesz 
cza Obszerne streszczenie artykułu oraz stresz- 
czenie jego odgłosów w prasie francuskiej. 

„łzwiestja* w komentarzu redakcyjnym 

stwierdzają, że artykuł Rothermere'a, podobnie 
jak rewelacje „Petit Parisien*, zrywają zasłonę 
z utajonych marzeń niemieckiego faszyzmu. — 
Dziennik, czyniąc następnie aluzję do propono- 
warej przez Rothermere'a budowy 5.000 по- 
wych samojotów dla Angiji, zapytuje, od kogo 

też Niemcy mają otrzymać niezbędne uzupeł- 
nienia terytorjalne w Rosji Sowieckiej. Kores- 
pondent paryski „Izwiestij* wskazuje na ciągłe 
kontakty między Berlinem a skrajnem skrzyd- 

łem konserwatystów angielskich. 

„Krasnaja Zwiezda“ podkreśla, że projekt 
Rothermere'a jest identyczny z pomysłami Ro- 
senberga, pisząc, że widać londyńska podróż 
Rosenberga nie minęła bez śladu. 

„Komsomolskaja Prawda“ nazywa Rother- 
mere'a najbardziej konserwatywnym i najbar- 
dziej tępym z pośród wrogów Związku Sowiec- 
kiego, pisząc: Światowy kapitał szuka najemni- 
ków dla wykonania antysowieckich planów. — 

Brunatny sztandar wydaje mu się najodpowied- 
niejszy, ale handlarze trupów zapominają, że 
Związek Sowiecki nie jest ani Chinami, ani ko- 
lonjami. Kto targnie się na nasze terytorjum — 
pisze dziennik — niechaj pomyśli o własnem. 

„Ekonomiczeskaja Żizń* stawia artykuł 

Rothermere'a na jednym poziomie z planami Ro- 
senberga i z nowym memorjałem Hugenberga. 

0 uznanie Sowietów przez Cze: hosłowację 
PRAGA PAT. — W czasie dyskusji budże- 

towej w Sejmie, poseł narodowo-socjalistyczny 
Richter, który uchodzi za męża zaufania minis- 
tra spraw zagranicznych, poruszył kwestję u- 
znania Sowietów przez Czechosłowację, przy- 
czem w ostry sposób wystąpił przeciwko naro- 
dowym demokratom, sprzeciwiającym się uzna- 

niu. Pos, Richter oświadczył m. in., że sprawą 

stosunku Czechosłowacji do Sowietów musi być 
szybko zorganizowana, aby Czechosłowacja nie 
znalazła się na końcu państw, które uznają S0- 
wiety. Mowa posła Richtera przyjęta została 
burzliwemi oklaskami przez wszystkie stronnic- 
twa koalicyjne, z wyjątkiem posłów narodowo - 
demokratycznych. 

Możliwość przewrotu monarchistycznego 
w Hiszpanii 

PARYŻ PAT.— Z Madrytu donoszą: Dzien- 

nik „El Socialista* w dalszym ciągu ogłasza re. 
welacje o przygotowaniach do przewrotu. Tym 
razem dziennik pisze o płanie radykałów, twier- 

„dząc między innemi, że w różnych centrach ra- 

dykalnych rozdano broń, przyczem część gar- 
nizonu z Saragossy przygotować miano do mar- 
szu na Madryt. Żołnierze i młodzież radykalna 
zamierzali uwięzić członków komitetu wykonaw. 
czego partji socjałistycznej i Unji Generałnej 
Pracy. E 

„El Socialista* dodaje do tego następujący 
komentarz: Uległy kaprysom prawicy radykał 
Lerroux przygotowuje się do objęcia władzy, - 
ale rządzić w tych "warunkach — znaczy nara- 
zić się socjalistom, pracownikom i republikanom 

lewicowym. Mamy wiec do czynienia nietyle z 

planem radykałów, ile z planem przewrotu mo- 

narchistycznego, którego pierwszą ofiarą może 
stać się ten, kto przypuszcza, że na nim sko- 
rzysta. 

WYNIK WYBORÓW DO KORTEZÓW 

PARYŻ PAT. — Z Madrytu donoszą, że 
dziś wreszcie mają być oficjalnie ogłoszone wy- 
niki wyborów do Kortezów, odbytych w dniu 
19 listopada, Według nieoficjalnych danych, u- 
znano za ważny wybór 361 posłów, w tem 172 

prawcowców, 129 z centrum i 60 łewicowców. 
Brak danych co do 9 mandatów. Uznano za 

nieważny wybór 93 posłów. Balotowanie ich 
odbędzie się w najbliższą niedzielę. Przypusz- 
czać należy, że przy drugiem głosowaniu więk- 
szość uzyskają również prawicowcy. 

Kto zasiądzie na tronie węgierskim 
Niewzruszona forma ustroju monarchistycznego 

BUDAPESZT PAT. — Odpowiadając na 
interpelację Pallaviciniego, który protestował 
przeciwko dochodzeniu, wszczętemu z powodu 
bankietu na cześć Ottona Habsburga, minister 
spraw wewnętrznych oświadczył, że postępo- 

wanie władz zgodne jest z obowiązującemi prze- 
pisami, ponieważ bankiet był zebraniem politycz 

4, nem, niezgłoszonem w myśl obowiązujących prze 
pisów. ‚ 

Przechodząc do sprawy dynastycznej, mi- 
nister oświadczył, że wszyscy członkowie rządu 
obecnego, podobnie jak i rządów poprzednich, 
uważają, że dawna forma rządu królestwa wę- 
gierskiego pozostała bez zmiany. Jedynie spra- 
wa, kto zajmie tron, nie może być obecnie roz- 
patrywana ze względu na trudności sytuacji kra 
ju pod względem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Konstytucyjne posiedzenie Reichstagu 
BERLIN PAT. — Zwołane na 12 grudnia 

konstytuujące posiedzenie Reichstagu odbędzie 
się w sali opery Krolła, na dawnym płacu Re- 
publiki, W myśl nowego regulaminu, obrady za- 
gai minister Goering jako przewodniczący ostat- 
niego Reichstagu. Według przypuszczeń „Voel- 

kischer Beobachter*, Goering zostanie i tym ra- 

zem obrany prezydentem parlamentu. Dotych- 

czas nie zdecydowano jeszcze, czy niezwłocznie 
po ukonstytuowaniu się Reichstagu sesja obec- 
na zostanie zamknięta. Prasa przypuszcza, że 
rząd Rzeszy skorzysta z okazji, aby, podobnie. 
jak tę już raz uczynił, zamaniiestowač przed 
światem solidarność nowoobranego parlamentu 
Rzeszy z jego polityką. 

Francuskie projekty finansowe 
PARYŻ PAT. — W piątek po południu od- 

będzie się posiedzenie rady gabinetowej, pod- 
czas której nastąpi ustalenie tekstu projektu fi- 
nansowego. Deiinitywny projekt zostanie uchwa 

Ieny na posiedzeniu rady ministrów, które odbę- 
dzie się pod przewodnictwem prezyderita reptt- 
bliki Lebrun'a w sobotę o godzinie 10-tej rano 
w pałacu Elizejskim. W czasie tego posiedzenia 
rząd określi również stanowisko wobec zgło- 
szonych interpelacyj i zadecyduje, czy idąc za 
przykładem Poincarego, zażąda od Izby odło- 
żenia dyskusji nad interpelacjami do chwili, w 
której zostanie przyjęty projekt finansowy, czy 
też zgodzi się na podjęcie dyskusji nad polityką 
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NIA LISTOPADOWEGO W ROCZNICĘ POWSTA 

  Po złożeniu wieńca na. grobie Nieznanego Żołnierza, pluton honorowy Szkoły Podchorą- 
żych z Ostrowi Mazowieckiej w historyczych 
ciągnięcia warty. 

mundurach udaje się do Belwederu, w celu za- 

ogółną rządu natychmiast, 
Przypuszczają, że Izba nie stawiałaby prze- 

szkód odłożeniu dyskusji nad interpelacjami, 
celem przyśpieszenia głosowania nad naprawą 
finansów. W każdym razie za rządem głosowa- 
liby radykałj i przypuszczalnie 5 grup lewico- 
wych: socjaliści Francji, socjaliści francuscy, re. 
publikanie niezależni, lewica i lewica radykal- 
na. Deklaracja rządu, w myśl zapowiedzi pre- 
mera Chautemps, ma być bardzo krótka i nie 
obejmie — jak twierdzą — trzech stron pisma 
maszynowego. 

OBAWA OBALENIA GABINETU 
PARYŻ PAT. — Radykalna „L'Oeuvre“ 

zwraca uwagę na akcję prawicy, która w myśl - 

zapowiedzi Tardieu, zamierza podjąć energicz- 

ny atak na rząd. Chodzi poprostu o oblenie już 

w sobotę, piątego z rzędu gabinetu radykalnego, 
aby postawić prezydenta Lebrun'a wobec nastę- 

pującej alternatywy: ałbo rozwiązanie całej Iz- 

by, albo powrót do tych, którzy od 18 miesięcy 
oczekują, że katastrofalne położenie państwa da 

im rewanż za ostatnie wybory. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch” 
NIESWIEŻ — tui. Ratuszowa — Księgarnia. Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M.-SWIECIANY — Keiegarnia T-wa „Ruch“ 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — mi, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

GŁĘBOKIE — uł, Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

DRUJA — Kowkin. 
Księgunia Spółdz. Naucz. 
— « Wiłeńska 15 Т. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnie T-wa „Ruch“ 

“ SLONIM — księgarnia г 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. L 

J. Ryppa uL Mickiewicza 10. 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mais 4 

WOŁOŻYN — Libermaa, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Klosk Księg. KoŁ „Ruch”, 

| ainas žinia TROW aaa 03 

y na stronie 2-ej + S-<aj gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty waż 

NOWY WŁADCA IRAKU 

  

Nowy krół Iraku Ghazi, który objął tron 
po Fajsalu, zmarłym we wrześniu br. w Bernie 

Szwajcarskiem, -—+* Nowy król liczy zaledwie 
21 lat. : 
SET SNS Z TZOOEBOOZYZA 

ZMIANY W М. $. 7... 

WARSZAWA (tel. wi.) Radca do spraw e- 

migracyjnych przy ambasadzie Rzeczypospolitej 
w Paryżu p. Malhomme mianowany został kon- 
sulem. generalnym w Morawskiej Ostrawie na 
miejsce konsula p. Ripy, który odwołany został 
do centrali. Pozatem do centrafi odwołano: kon- 
sula w Pile p. Śmigielskiego, konsuła w Essen 
p. Dziekońskiego, konsuła w  Uzhorodzie p. 

świerzbińskiego i konsula w Wiedniu p. Duna- 
jewskiego. Na stanowisko konsula w Užhorodzie 
mianowano p. Chałupczyńskiego, w Essen p. 
Zawodowskiego, w Kurytybie p. Kulikowskiego. 

DOLAR — 5.62 
Na wczorajszej giełdzie w obrotach prywat- 

nych ktirs dolara utrzymywał się fig poziomie 5,62 

FUNDUSZ OBROTOWY REFORMY 
ROLNEJ 

WARSZAWĄ (tel. wł.) Jak już donosiliśmy, 

na ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów uchwa 
tono nowelę do ustawy o funduszu obrotowym 

reformy rolnej. Zmiany noweli idą w kierunku 
zniesienia podziała funduszu na cztery części, tj. 

scaleniowo-regulacyjną, parcelacyjną, meljora- 
cyjną i kredytową. Zmiany te z jednej strony po- 
wodują znaczne oszczędności w rachunkowości 

funduszu, z drugiej zaś ułatwią wykonywanie u. 
stawy, upraszczając administrowanie funduszem, 

Pozatem nowela stwarza podstawę dó ure- 
gulowania sprawy. opłat i należności za czyn- 
ności związane z przebudową ustroju rolnego a 
finansowane przez fundusz. 

DODATKOWE KREDYTY NA POPIE 
RANIE EKSPORTU o 

WARSZAWA (tel. wł.) Rada Ministrów na 
swojem ostatniem posiedzeniu uchwaliła dodat- 
kowe kredyty w budżecie Min, Przemysłu i Han- 
dłu w wysokości 4 miljonów zł., na popieranie 
eksportu artykułów przemysłowych oraz 6 miljo- 
nów zł. w budżecie Ministerstwa Skarbu na po- 
pieranie obrotu produktami roiniczemi: 3 

KAPITUŁA W.PRZEMYŚLU 

WARSZAWA: (tel. wł.) jak się dowiaduje- 
my,.w najbliższym czasie nastąpi obsadzęnie wa 
kującej po śmierci ks. biskupa Nowaka katedry 

przemyskiej. Rozstrzygnięcie tej sprawy nastą- 
pić ma pomiędzy dwoma  najpoważniejszemi 
kandydaturami w chwili obecnej, a mianowicie: 
sufraganem przemyskim ks. biskupem Barthą a - 
ks.. Wojciechem: Tommaką, kanonikiem kapituły - 
w Przemyślu: aż 

ROZWIĄZANIE „ROZWOJU 
WARSZAWA (tel. wi.) Komisarz rządu na 

m. Warszawę podpisał wczoraj decyzję, mocą 
której rozwiązuje się T-wo rozwoju życia naro- 
dowego pod nazwą „Rozwój” wraz ze wszyst- 
kiemi oddziałami na terenie. całej Polski. Decy- 
zja ta. nastąpiła wskutek stwierdzenia faktu, że 
działalność „Rozwoju* zagraża bezpieczeństwu 
publicznemu. 

DEMONSTRACYJNY STRAJK 
й KELNEROW 

WARSZAWA (tel. wl.). Przed paru dniami 
donosiliśmy o strajku, jaki wybuchł na tle eko- 
nornicznem w znanej warszawskiej kawiarni Lar 
dellego Ponieważ. do dnia wczorajszego zatarg 
nie został załatwiony, wczoraj we wszystkich 
cukierniach warszawskich miał miejsce 15-minu- 
towy demonstracyjny strajk kelnerów. 

POSTRZELENIE BANDYTY 

WARSZAWA (tel. wł.) Dnia 29 listopada 
o godzinie 9,30 pod wsią Juljapole koto Sacha- 
czewa, w czasie pościgu został postrzelony 
przez przodownika policji znany na gruncie war- 
szawskim groźny bandyta Jan Zabłocki. W cza- 
Sie ucieczki Zabłocki strzelił dwa razy do šci- 

gającego lecz chybił. Będąc ranny, Zabłocki 
strzelił sobie w usta. W stanie bardzo ciężkim 
odwieziono go do szpitala w Sochaczewie. 

Zwycięstwo obozu prorządówego 
ponad połewę mandatów zdobyto w woj. poznańsk' em 

WAKSZAWA (tel. wł.). Ostateczne 
wyniki wyborów na terenie województwa 
Poznańskiego wykazują, iż w większości 
miast t.j. 43 miastach, obóz prorządowy 
uzyskał ponad połowę względnie 50 proc. 
wszystkich mandatów. Miasta, w których 
radni obozu prorządowego stanowić bę- 
dą bezwzgłędną większość są następują- 
ce: Solec Kujawski, Fordon, Chodzież, 
Morganin, Czarnków, jeleń, Klęsko, 

Gniekowo, Krzywin, Pleszew, Żerków, 
Ostaszew, jarocin, nępin, Borek, Między- 
chód, Strzelno, Strzemieszno, o Pa- 

ki Nowy-Pomyšl, Opalenica, Zbąszyn, 
Od inów, Roszków, Stęszów, 

Dolsk, Książ, Kostrzyń, Wągrowiec, Wy- 
rzysk, Łabienica, Żnin, Janowiec, Mrocin. 

Dodać należy, że dotychczas obóz pro- 
rządowy posiadał większość zaledwie w 
4 miastach województwa poznańskiego. 

madestane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świąłacznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczme o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
ce do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowożnia. ża dostarczenie n-ru dowodowego 29 gr. 

TELEGRAMY 
NOWA STATYSTYKA POŻYCZKI NARO-. 

DOWEJ. 

WARSZAWA. PAT. — Najnowsze dane 
statystyczne, dotyczące subskrypcji pożyczki 

narodowej — jak to już prasa doniosła — 
wykazały 1.425.000 subskrybentów ra 
337.642.000 zł. Szczegółowe dane wskazują, że 
z ogólnej liczby subskrybentów na funkejo- 
uarjuszów państwowych przypada 32.4 proc, 
to jest 461.000 osób, nie licząc inwalidów i 
emerytów państwowych. Pod wzgłędem а- 
my funkejonarjusze państwowi, również bez 
inwalidów i emerytów, subskrybowali 23 proc. 
ogólnej sumy, to jest 77.624.000 złotych. 

‚ SPOTKANIE BENESZA Z TITULESŚCU | 

PRAGA. PAT. — Spotkanie ministra Be- 
nesza z ministrem Tituleseu, które miało się 
odbyć w tych dniach w Koszycach, zostało z 
powodu choroby Titulesca odłożone i będzie 

"się mogło odbyć najwcześniej w połowie grud 
nia. 

ARESZTOWANIE DUCHOWNYCH KATO- 
LICKICH W MONACHJUM 

BERLIN. PAT. — Pzicja polityczna w 
porozumieniu z prokuraturą, aresztowała .w 
Monachjum kilku duchownych katolickich, 
którym władze zarzucają rozsiewanie niepraw 
dziwych wiadomości o wydarzeniach w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Wśród areszt>- 

wanych znajduje się proboszcz miejscowy dr. 
Muchler, były radny miejski z ramienia ba-' 
warskiej partji ludowej. Przeciwko wszystkia 
wpłynęło doniesienie karmie za prowadzenie 
„propagandy grozy** z zamiarem wywołania 
buntu i niepokoju. 

PROCES O ZABÓJSTWO INUKAI 

TOKJO. PAT. — Pod koniee rozprawy 
w procesie 20 oskarżonych o udział w zabój- 
stwie Inukai, dokonanem w maju r.b. Proku- 
rator zażądał kary dożywotniego więzienia 
dla 2-ch oskarżonych, oraz kary od 7 do 15 | 
lat więzienia dla pozostałych. 

ZAJŚCIA ANTYSEMICKIE W BUDA- 
PESZCIE х 5 

BUDAPESZT. PAT. — Podezas zajść an- 
tysemiekich, policja, która zmuszona była do | 
interwencji, rozproszyła. demonstrację stndćn- 
tów, aresztując 33 osoby. Wśród aresztowa- 
nych jest wielu miejscowych hitlerowców, nie- 
zapisanych na uniw W Debreczynie 
policja skonfiskowała 

jących: do ekscesów antyżydowskich. 

REWIŻJA U GEN. O DUFFY 
DUBLIN. PAT. — Polieja dokonała nie- 

    
   

  

    
ów irlandzkich gen. O Duffy. Jedno= 

cześnie odbyła się rewizja w mieszkaniu byłe= 
£o wieepremjera Blythe, oraz ministra finan-. 
sów w rządzie Cosgrave'a. 

LOSY POSŁA SOCHACKIEGO 

MOSKWA. PAT. — „Trybuna Radziee- 
ka'* publikuje oficjalny komunikat Centr. 
Komitetu Komunistycznej Partji Połskiej o 
usunięciu z. partji byłego posła komunistycz- 
nego do Sejmu Jerzego Sochackiego. O aresz 
towaniu. Sochackiego komunikat nie nie wspo 
mina. Jednak wedle krążących pogłosek So- 
ghacki znajduje się obecnie w więzieniu Śled 
czem GPU na Łubiance. Kwestja, czy odbę- 
dzie się. proces publiczny, czy też Sochacki 
zostanie osądzony wyrokiem kolegjun GPU, 
— nie została zdecydowana. 

EGZEKUCJA 6 ROBOTNIKÓW 

. BERLIN. PAT. W dniu 30 listopadą o. 

5.000 ulotek, nawoła- 

oczekiwanie rewizji w mieszkaniu przywódcy . 

šwicie na dziedzińcu więziennym w Kolonji | 
odbyła się egzekucja 6 robotników, skazanych 

  wyrokiem sądu przysięgłych w lipcu r.b. na 
śmierć za zamordowanie 2-ch ezłonków sztur- 

mówki  narodowo-socjalistyeznej. + Premjer 

pruski Goering nie skorzystal + przyslugująs 
cego mu prawa łaski, ponieważ — jak роакте 
śla komunikat urzędowej agencji informacyj- 
nej — chodziło o zorganizowamy napad mę- 
tów komunistycznych na niewinnych narodo-- 
wych socjalistów. 

Z WARSZAWY DO PALESTYNY 

WARSZAWA PAT. — W poniedziałek | 
wieczorem wyjechało z Warszawy na stały 
pobyt do Palestyny 200 Żydów. Emigranci 
polscy wyjadą via Constanza okrętem polskim 
„Polonia“. r 

NIEZWYKŁY WYBUCH GAZU: 

BORYSŁAW, PAT. — We czwartek 18- 
no przy ul. Wolskiej, w mieszkaniu Stefanji 
„Kościuszkowej nastąpił wybuch gazu, który 
skutkiem nieszczelności rur przedostał się do' 
mieszkania. Kościnszkowa dzisiejszego rana 

chciała rozpalić ogień w kuchni i w tym celu 

zapaliła zapałki. W tejże chwili gaz, zapeł- 

niający mieszkanie eksploadował, wywołujące 

pożaw. Zalarmowana straż ogniowa wydobyła 

z płomieni Kościuszkową, oraz jej 8-letniego 

syną. Ofiary wybuchu, które doznały pop% 

rzeń II i III stopnia odwieziono do szpitala. 

Wybuch słyszany był w promieniu 1 klm. 

SZTEKKER POKONANY 

WIEDEŃ. PAT. — W miedzynarodo- 

wych zapasach, toczących się obecnie w cyrku 

eentralnym, Portugalezyk Oliveira pokonał 

dotychczasowego mistrza świata  Sztekkern. 

Przebieg walki, jak donoszą dzienniki wiedeń- 

skie, był niezwykle dramatyczny. Sztekker po 

łożył po uporczywej walee Oliveirę na obie ło- 

patki. Sędziowie nie uznali jednak tego zwy- 

cięstwa, ponieważ położenie na łopatki nie na- 

stąpiło na dywanie. Sztekker „zaprotestow1ł 

przeciwko temu orzeczenin i nie chciał dalej 

walczyć, później jednak dał się do wałki na- 

mówić, Walka trwała 57 minut, poczem uda- 

ło się Olveirze położyć Sztekkera. 
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PANIE I KSIĄŻKA. 

Do pań przemawia pewien pan powołnu- 
jąc się na autorytet... Kleopatry!.. Chodzi o 
książkę, o stosunek pań do książki. To też 
na łamach Kurjera Warszawskiego (330) czy- 
tamy: 

Rozczytywanie się w znakomitych pisa- 
rzach, umiłowanie literatury, obcowanie z filo 
zofami, stokrotnie pomnażało światłem ducho 
wem piękność cielesną uwodzicielki Cezara i 
Marka Antonjusza. Niechaj wiedzą nasze pa- 
nie, że przedziwna Kleopatra otaczała ksią- 
żki szczególną tkliwością, taksamo. jak jej 
dziad, jej pradziad, jak cały jej ród, długo 
panujący, dynastja Lagidów, bardziej dumna 
ze swej bibijoteki Aleksandryjskiej, niżeli z 
wojennych podbojów. 

Dzisiaj kobiety nie doceniają uroku, jaki 
nadaje niewieście staranna kultura umysłowa. 
Każda kobieta ma w domu szafę na suknie, 

ale jakże niewiele kobiet posiada szafę z ksia- 
żkami! Ubierać się, o piękne panie, należy od 
wewnątrz. Trzeba czytać, trzeba naśladować 
Kleopatrę nietylko w wybieraniu sukien. Bo 
im kobieta jest mniej inteligentna, tem go- 
rzej leży na niej suknia. Obok szafy z suknia- 

mi musi stać szafa z książkami. Tuż koło bie- 
liźniarki. 

O piękne panie!.. Jeżeli taka kobieta, 
taka stu, dwustuprocentowa kobieta, jaką by- 
ła Kleopatra, nie gardziła książką, — to czyż 
ое 

Q, tak: suknie i książki!... Ale niech ksią- 
żki nie będą tak neskomplikowane, jak wasze 
sukmie!... 

Piękne panie jednak dziś już książek nie 
czytają: tak stwierdza pewna pani na łamach 
Kurjera Porannego (332). 

Kiedyś, coprawda, było inaczej : 

Odbiorca, „konsumentem''* książki, zwła- 
szcza beletrystycznej była kobieta. Ściślej: 

młodzież obojga płci i dorosła kobieta. Rozpo- 
rządzając dostateczną ilością czasu, jako nie 
pracująca zawodowo i zarobkowo, mogła czy- 
tać dowoli. Książka była dla niej bodajże je- 
dyną relacją o samem życiu. Do dworów, dwo 
rków, do nudą i pustką napelnionych miesz- 
kań miejskich, przychodziła bowiem książka, 
jako ta inna, nieznana rzeczywistość, aby 

wzburzać niepokojem i odrywać myśl od pow 
szedniej szarzyzny. 

Wpływ książki na kobietę, niedoceniany 
jeszcze dotąd, był więc olbrzymi. Czytając, ko 
bieta dostrzegła może po'raz pierwszy, że nie 

jest wykształcona, że musi się uczyć. Jakiś 
wyraz łaciński wzbudził w niej ochotę pozna- 

nia w oryginale Horacego, a jakieś porówna- 
nie, czy metafora wskazywały na nieznane jej 
zdobycze wiedzy przyrodniczej, Tak więc nie 
tylko sama propaganda społeczna przeobraża 

ła kobietę, ale często spełniały to niezauważo- 
ne, drobne cierpienia ambicji. Głód wiedzy był 
bowiem pierwszym przejawem emancypacyj- 

nych dążeń kobiety, a potem dopiero rozsze- 
rzał się program na żądanie równych praw. 

    

Ksią: zbudziła kobietę do samodzielue- 
go życia, ka przyczyniła się do wywalcze 
nia przez kobietę pełnych praw. Ale jak się 
odwdzięczyła kobieta książce?.. Oto odwróci- 
ła się od niej —'i już. Współczesna kobieta 
mie ma czesu na czytanie, — nie czyta więe, 
tak jak i mężczyzna!... 

Równouprawnienie nastąpiło i pod tym 
względem. Ale czy dobrze na tem wychodzi ko 
bieta ? 

Nie starczyłoby słów na określenie tych 
aktywnych pierwiastków, które wnosi książka. 
I dlatego, sadzę, że dzieje się dziś źle w świe- 

cie kobiet, już nie czytających, już tak samo, 
jak mężczyzna, zasklepionych w fachowości, 

albo w pracy zarobkowej. Narazie jeszcze nie 

dostrzegają tego, że powoli, mimo t. zw. rów- 
nouprawnienia, obniża się ich poziom umys- 

łowy, że szezupleją ich wartości. Zapelnily 
przecież swoje życie pracą, ambicjami, leciu- 
tkiemi rozrywkami i gdzież tu jeszcze pomieś- 
cić godzinkę na czytanie? Niby to zetknęły 
się z życiem i nie trzeba im już relacyj książ 
kowych! A tymczasem dzieje się tak, że jedno 
stajność zajęć, niezawsze przecież wzniosłych, 
stępia umysł dzisiejszej kobiety. W rezultacie 

z ważnych spraw okolnego dziania się, potrafi 
tylko uchwycić barwne i błyskotliwe strzępki, 
o ile nie wyodrębnia się apatycznie z całości, 
przygwożdżona do swego miejsca (posady?), 
oślepiona swoim, niedaleko rzutującym, punk- 
tem widzenia. 

Dziś jednak kobiety same ponoszą winę, 

gdyż własnowolnie pomniejszają swój ducho- 

wy stan posiadania. I nad tem powinny wczas 

się zastanowić, temu corychlej przeciwdziałać 
we własnym interesie. 

Tak do kobiet przemawia kobieta. Męż- 
czyzna, czytając te słowa, może im tylko przy 
kłasnąć: racja, wielka racja |... 

Ale czy rację uanają czytelniczki ?.... 

Lector. 

  

  

Staraniem Warszawskiego Oddziału Zjedno. 
czenia Zachowawczych Organizacyj Politycz- 

nych odbyło się w dniu 25 listopada br. zebra- 
nie dyskusyjne, na którem Stanisław hr. Łoś wy- 
głosił odczyt pt. „Problem ukraiński w Mało- 
polsce Wschodniej". Odczyt zgromadził liczną 
publiczność. Wśród zebranych zauważyliśmy 

Księdza Arcybiskupa Roppa, Dyrektora hr. Fran- 
ciszka Potockiego, Prezesa Aleksandra Lednic- 

kiego, Ambasadora Ciechanowskiego, Senatora 
Wietowieyskiego, Ministra Leona Wasilewskie- 
go prezesa Instytutu Mniejszości Narodowych, 
Ambasadora Filipowicza itd., oraz szereg 050- 
bistości ze świata inteligencji miejskiej i liczną 
grupę młodzeży akademickiej, W ciągu dyskusji 
dłuższe przemówenie wygłosił Minister Wasilew. 
ski. Zebraniu przewodniczył hrabła Henryk Po- 
tocki. 

Odczyt hr. Stanistawa Łosia jest pierwszym 
z cyklu odczytów, przygotowanych przez Zarząd 

Warszawskiego Oddziału Zjednoczenia. 
Następny odczyt odbędzie się w dniu 12 

grudnia 1933 roku, który wygłosi ambasador Fi- 
fipowicz pt. „Stany Zjednoczone a Rosja So- 
wiecka”, temat w obecnej chwili niezmiernie ak- 

tuałny, ze względu na nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych między iemi dwoma państwa 
mi i sytuacji na Dalekim Wschodzie, 
ROZporządzenie o ułgach w spłacie zaległości 
podatkowych 

Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra*, w naj- 
bliższych dniach ukaże się rozporządzenie mi- 
nistrów skarbu i spraw wewnętrznych w Spra- 

wie ulg w spłacie zaległości podatkowych. 

Rozporządzenie to reguluje sposób spłaty 
zaległości, powstałej przed 1-szym października 
r. 1931 w podatkach gruntowym, od nierucho- 
mości, przemysłowym, dochodow "m, majątko- 
wym, oraz od spadków i darowizn, Rozporzą- 
dzenie wyjaśnia, że za zaległości podatkowe rol- 
ników uważa się nieułszczone w terminach u- 
stawowych należności podatkowe, dla których 
za podstawę wymiaru służy przychód tub do- 
chód z nieruchomości gruntowych lub też war- 
tość majątkowa tych nieruchomości. Do nieru- 
chomości gruntowych nie zalicza się zakładów 
przemysłowych, mających zwłązek gospodarczy 

z posładłością gruntowa, jak gorzełnie, browary, 
cukrownie, krochmalnie, młyny, cegielnie itp. Za 
zaległości podatkowe właścicieli nieruchomości 

budynkowych uważa się nieuiszczone w termi- 

nach ustawowych należności podatkowe, dla któ 
rych za podstawę wymiaru służył dochód z tych 
nieruchomości lub też wartość majątkowa tych 
nieruchomości, a za załegłości podatkowe przed. 
siębiorstw przemysłowych i handłowych — do- 
chód z nich lub dochód z majątków służących 
do prowadzenia tych przedsiębiorstw bądź war- 
tości tych majątków. : 

Spłatę zaległości podatkowych, przypadają- 
cych od rolników i właścicieli nieruchomości bu- 
dynkowych, które są łub zostaną zabezpieczone 
hipotecznie na ich majątku nieruchomym, roz- 
kłada się na 20 równych rat półrocznych, poczy- 
nając od 1-go stycznia r. 1935, za opłatą odse- 
tek za odroczenie w wysokości 4,5 procent w 

stosunku rocznym, licząc od 1-go października 
r. 1933. Kary za zwłokę oraz odsetki za odrocze- 
nie, przypadające od tych zaległości za okres od 
ich powstania do 30 września rb. włącznie, będą 
umorzone. 

Prawo ratalnej spłaty zalegiości podatko- 
wych, korzystających z przywileju pierwszeń- 
stwa, przysługuje zainteresowanym  piatnikom 
bez względu na wysokość obciążeń hipotecz- 
nych, figurujących na ich majątku, W zakresie 
spłat zaległości podatkowych niewyposażonych 
w przywilej pierwszeństwa, prawo spłaty ratal- 
nej przysługuje zainteresowanym piatnikom tyl- 
ko wtedy, jeżeli zaległości te łącznie z poprze- 
dzającemi je wpisami znajdują zabezpieczenie w 

pełnej wartości szacunkowej majątku nierucho- 
mego płatnika. 

Płatnikom, którzy nie posiadają majątku nie 
ruchomego, na którym możnaby zabezpieczyć 
od nich zaległości podatkowe, w myśl rozporzą- 
dzenia, umarza się z urzędu czwartą część tey 
zaległości. 

Umorzenie to następuje pod warunkiem u- 
iszczenia pozostałych 3/4 części w 12-tu rów- 
nych ratach kwartalnych, począwszy od 1_go 
stycznia r. 1935, za opłatą odsetek za odrocze- 
nie w wysokości pół procent miesięcznie, licząc 

od ł-go paździenika br. 
O ile płatnik posiada zaległości w kilku po- 

datkach, wówczas umorzenie i spłata następują 
w każdym z tych podatków oddzielnie, Kary za 
zwłokę, jak również odsetki za odroczenie tych 
załegłości za okres od dnia ich powstania do 30- 
go września br. włącznie, będą umorzone, Nato- 
miast płatnicy, którzy nie uiszczą w terminie 
dwóch kolejnych rat, tracą prawo do dalszych 
ulg. 

W myśl nowego rozporządzenia, posiada- 
czom przedsiębiorstw przemysłowych, handlo- 
wych, oraz innych na zysk obliczonych przedsię 
biorstw, których zaległości podatkowe są lub 
zostaną zabezpieczone na ich majątku nierucho- 

Złote podkowy Ossolińskiego 
Dwudziestego listopada 1633 roku, a więe 

okrągło trzysta lat temu stanął Jerzy Osso- 

liński pod murami Rzymu, jadąc z poselstwem 

od króla Władysława IV do Papieża Urbana 
VIII, aby uzyskać zgodę Stolicy Apostoiskiej 

w sprawie ustępstw dla schyzmatyków. Pla 

ny Władysława IV były óŚmale i szerokie. 

Chciał ten ostatni król Polski Mocurstwowej, 
stworzyć wielkie państwo nu Wzehodzie łą- 

cząc je ze schyzmatycką Maskwą : w tym ce- 

lu wysłał swego najbardziej oddanego i zręcz- 
nego dyplomatę Ossolińsxi:43 do Rzymu ahy 

uzyskać jeżeli jnż nie zgodą, to chociażby 
niesprzeciwianie się jego wielkim projektom. 

Poselstwo Ossolińskiego należy do naj- 
wspanialszych wystąpień polskich na terenie 
zagranieznym i aczkolwiek nie dało ono tego 

rezultatu, jakiego spodziewał się Władysław 

IV pozostało jednak pięknym świadectwem z 

przed trzech wieków śmiałych koncepcyj poli- 
tycznych Polski, która pragnęła zdobyć dla 
kultury i eywilizacji łacińskiej Wschód euro- 

pejski. Szczególnie dziś, kiedy coraz częściej 

spotykamy się z lekeeważącym stosunkiem 
do tradycji i przeszłości warto przypomnieć o 
tem poselstwie, o którem długo mówiono wów- 

czas w Rzymie, a u nas, przechowała się w 

szerokich warstwach legenda o złotych podko- 

wach Ossolińskiego, oceniana jako... polska 

rozrzutność. 

Rzym za Papieża Urbana VIII łubował 

się w wystawnych festynach, kawalkadach, 
wszelkich publicznych uroczystościach zorga- 
nizowanych z wielką pompą i dekoracyjnością. 
Ossoliński, jako wytrawny dyplomata, oce- 
niał to zamiłowanie ludzi baroku i stosownie 
do tego postanowił wystąpić. W początkach 
września ruszył więc w trzysta ludzi, dwadzie 

Ścia karoc, trzydzieści koni wierzchowych 
i dziesięć wielbłądów, które miały wpra- 
wić w podziw Włochów. Wzorem „dla 
Ossolińskiego przy organizacji poselstwa miał 
być wjazd posłów francuskich, ale aby olśnić 
Rzym i dać właściwe wyobrażenie o potędze 
i bogactwie monarchy polskiego postanowiono 
prześcignąć francnzów i jak mówił sam Osso- 
liński, „to co u nich było ze srebra, musi mieć 
ze złota, co oni ze złota, on z drogich kamieni, 
gdzie tamci mieli drogie kamienie, on chciał 
mieć dyamenty''. 

Dla Papieża wiózł Ossoliński w podarun- 
ku przywilej, którym Konstantyn Wielki miał 
darować Rzym i Kampańję na własność pa- 
pieży. Dokument ten dostał się po zdobyciu 
Konstantynopola do skarbca carów, a gdy 
żółkiewski zajął Moskwę, przywiózł go ze so- 
bą do Polski. 

Dwa i pół miesiąca trwała podróż do Rzy 
mu. (Gdy Ossoliński zobaczył w dniu 20 listo- 

pada kopułę św. Piotra, zatrzymał kolumnę, 
„ukląkł na ziemi i prosił Boga, aby wszech- 

  

SŁOWO 

SILVA RERUK Problem ukraiński Porozumienie prasowe 16 państw 
w M:łopelsce Wschodniej 

mym, mogą władze skarbowe na indywidualnie 

wnoszone i należycie uzasadnione podania zezwa 
lać w wypadkach zasługujących na uwzględnie- 
nie, na spłatę ratalną tych zaległości, 

Załatwianie tych podań należy do izb skar- 
bowych i do ministerstwa skarbu. Izby Skarbo- 
we będą załatwiały sprawy zezwoleń na ratal. 

ną spłatę do kwoty 50.000 złotych na okres 10- 
ciu lat, oraz do kwoty 109.000 zł. na okres 5-ciu 
tat, Pozostałe sprawy będzie załatwiało minister- 
stwo skarbu na wniosek izb skarbowych. 

Ulgi będą stosowane w sposób analogiczny 
również do podatku wyrównawczego dla gmin 
wiejskich, podatku inwestycyjnego, Opłat spe- 
cjalnych i dopłat drogowych. W tym zakresie 

kompetencje urzędów skarbowych będą przy- 
sługiwały zarządom związków samorządowych, 
o ile wartość majątku płatnika nie zostanie u- 
stałona przez urząd skarbowy; dotyczy to płat- 
ników z majątków nieruchomych, Natomiast sto- 
sowanie ulg w podatkach komunalnych w odnie- 
sieniu do przedsiębiorstw przemysłowych, lian- 
dlowych i innych należeć będzie do kompetencji 
wojewodów, a kompetencje ministerstwa skarbu, 

jako instancji odwoławczej, należeć będa w za- 
kresie podatków samorządowych do minister- 
stwa skarbu w porozumieniu z ministerstwem 
spraw wewnętrznych. 

Częściowe umorzenie zaległości podatków 

samorządowych należeć będzie do własnego za- 
kresu działania związków samorządowych. 

Uigi powyższe nie będą stosowane do za- 
iegłości powstałych wskutek jawnej złej woli 

płatnika, którą oceniać będzie ministerstwo skar- 
bu, mogące przenieść to prawo na izby skarbo- 

we, względnie w zakresie podatków samorządo- 
wych — na wojewodów. (ISKRA) 

WARSZAWA. PĄT. — W dniu 30 listo- 
pada w lokalu Polskiego Związku Wydaw- 

ców Dzienników i Czasopism odbyła się kon- 
ferencja prasowa celem omówienia wyników 

zjazdu przedstawicieli rządowych biur praso- 
wych, organizacyj dziennikarskich i zrzeszeń 

wydawców, który odbył się w Madrycie w 
pierwszej połowie bież. miesiąca. Na konferen 
cji byli licznie reprezentowani przeastawicie- 

le Związku Wydawców i Prasy. Konferencję 
zagaił prezes Związku p. Mrozowski, który 
omawiając wyniki prac madryckich, podkre- 
& że inicjatywa przedstawicieli polskich 
wybiła się na czoło zjazdu madryckiego. 
Przedstawiciele rządu polskiego 

dzili idee regjonalnych względnie dwustron: 
nych porozumień prasowych jako środka pa 

cyfikacji stosunków międzynarodowych, oraz 
łącznie z Sowietami przeprowadzili  porozu- 

mienie 16 państw w przedmiocie wzajemnych 
usług rządowych biur prasowych w akcji 

zwalczania fałszywych informacyj w prasie. 
Przedstawiciele „wiązka Wydawców rów- 

nież z sukcesem przeprowadzili ideę wza- 
jemnych narodowych usług prasowych w dzie 

le prostowania fałszywych informacyj i w 
wyniku swoich zabiegów doprowadzili do za- 
warcia umowy między związkami Holandji, 
Szwajcarji i Polski w sprawie wzajemnej 

pomocy tych organizacyj przy prostowaniu 

fałszywych wiadomości. 
Naczelnik wydziału prasowego p. Prze- 

smycki w obszernym referacie omówił wyni- 
ki obrad w Madrycie, podkreślając, że ini- 

cjatywa delegacji polskiej doprowadziła do u- 
chwalenia szeregu rezolucyj, mających do- 
niosłe znaczenie dla akcji zwalczania fałszy- 

wych wiadomości. 
Dyrektor Związku Wydawców p. Kauzik 

przedstawił działalność delegacji Związwu 

Rewizje i aresztowania niezależn. socjalistów 
WARSZAWA (tel. wł.) Warszawskie wła- 

dze bezpieczeństwa od pewnego czasu zaobser- 
wowały, że w lokalu związku miezależnych s0- 

cjaistów przy ul. Leszno, odbywają się podej- 
rzane zebrania. Zaznaczyć należy, że Zw. Nie- 
zależnych Socjalistów jest partją legalną, zare- 
jestrowaną przez wiadze, jednakże pozostaje pod 

siimym wpływem komunistów. Na czele związku 
stoi dr. Kruk, a wybitną rolę w organizacji od- 

grywa jego żona irena. 

Wczoraj władze bezpieczeństwa wkroczyły 
do siedziby związku i zastały odbywające się 
tam zebranie klubu sportowego „Błyskawica. 
Przeprowadzona rewizja ujawniła wiele materja- 
łu obciążającego, wobec czego aresztowano 24 

osoby z dr. Krukiem i jego małżonką na czele. 
Całe towarzystwo „niezależnych socjalistow“, a 
właściwie zamaskowanych komunistów uloko- 
wano w areszcie 

Fałszerze książeczek P. K. O. 
PODJĘLI BEZPRAWNIE PONAD  1.000.000 ZŁOTYCH 

Olbrzymią aferę oszukańczą zajmuje się 
obecnie policja lwowska. W roku 1927 w Kra- 
kowie i Poznaniu grasowali trzej oszuści, któ 

rzy na fałszywe książeczki wkładowe podej- 
mowali systematycznie pieniądze i co więcej 
uchodziło im to bezkarnie, gdyż PKO w Kra- 
kowie i w Poznaniu nie było jeszcze tak do- 

brze zorganizowane. Dopiero po pewnyin cza 

sie ujawniono nadużycia spryciarzy, którzy 

się jednak w porę ulotnili. 
Kontrola okazała, iż oszuści podjęli łącz- 

nie 1.019.800 zł. W śledztwie ustalono ich na- 
zwiska. Byli to: Bolesław Bystrzanowski, Ju- 

ljan Malinowski i Jan Edward Gmat. Dal 
sze śledztwo natrafiło na ich ślad. Bystrza* 
nowski podróżował ze swoją kochanką, Hele- 
ną Prościewiczówną i ujawniono, że wraz ze 
wspólnikami znajduje się w _ Małopolsce 

Wschodniej, 
Bystrzanowski dla niepoznaki zapuścił 

brodę, zaczął nosić okulary, a we Lwowie i 

okolicy udawał bardzo solidnego handlarza 
koni. Malinowski, niegdyś urzędnik pocztowy 

w Lublinie, zwolniony przed rokiem 1927 ma. 
w rodzinie posterunkowego, który podobna 
szuka go na własną rękę. Trzeci oszust, Gnat, 

pochodzi z Rzeszowa. 
Wezoraj policja łwowska otrzymała listy 

gończe za trzema oszustami, przyczem wyzna 
czono nagrodę za ich ujęcie, względnie wska- 
zanie miejsca pobytu. Nagroda wyznaczona 

przez PKO zależna jest od wysokości odzyska 
nej sumy, Śledztwo w sprawie tych niebywa- 
le sprytnych malwersacyj, spoczywa w ręku 

sędziego śledczego do spraw szczególnej wagi, 
Skorzyńskiego w Warszawie. 

WOWEAIONENFEENEZPOORZCZA TOBOSZ WIEZA OTTR RO NTEWETCOEWRZZAWE: TORZEWOCKOA CEC OADRSEWZIE, 
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W ubiegłą środę przywiezione zostały do 
Warszawy zwłoki poety legjonowego śp. por. 

Józefa Mączki. 
Na dworcu wschodnim oczekiwali: rodzina 

śp. por. Mączki, komendant garnizonu ppłk. Sza- 

jewski, delegacje kół pułków legionowych z gen. 

Kołłątaj-Srzednickim, gen. R. Górecki, ppłk. dpl. 
Mniszek, poczty sztandarowe  organizacyj b. 

władną swą ręką kierować raczył sprawami 
Kościoła i Rzeezypospolitej'. U bramy. „del 
Popolo'* oczekiwali na niego sekretarze posel- 
stw zagranieznych z powitaniem. Ossoliński, 
mimo, że zmęczony podróżą, odpowiedział po 
włosku, franeusku, hiszpańsku i niemiecka 
czem wprawił w podziw zebranych, Do posel- 

stwa polskiego dołączyły się karoce i pojazdy 
prałatów, arystokracji rzymskiej, która sta- 
wiła się licznie na powitanie, tak że korowód 
liczył z górą 160 karet. 3 

W chwili, gdy Ossoliński przyjechał do 
Rzymu, Urban VIII był chory, uroczysty więe 
wjazd odłożono na tydzień t. j. na niedzielę 
27-go listopada. W międzyczasie Ossoliński 
poskładał wizyty nepotom papieża Barberinim 
czem niezwykle ujął sobie Urbana VIII. 

Wjazd uroczysty poselstwa polskiego wed 
ług świadectw współczesnych należał do naj- 

piękniejszych ceremonij tego rodzaju i pozo- 
stawił na długo niezatarte wrażenie. Pochód, 
który się rozpoczął od bramy  Flamińskiej 
otwierali dwaj kurjerzy ubrani po polsku w 

atłasy i aksamity, za nimi szło dwadzieścia 
dwa juczne muły przybrane w różnobarwne 
rzędy, następnie zaś jechał oddział gwardji pa 

pieskiej. Za gwardją postępowały wielbłądy, 
przepysznie przystrojone pióropuszami i dzwo 
nkami. Złotem przetykane tkaniny i siatki 
lśniły w słońcu, wywołując zachwyt i podziw 

tłumów. Dalej postępowała kozacka gwardja 
posła, poprzedzana przez trębaczy dziwacznie 
ubranych w opończe z zielonego aksamitu na 
sposób wschodni, wygrywając jakieś obce arje 

Mundury kozackie, kołpaki przybrane 

wojskowych oraz towarzysze broni 2 pułku u- 

łanów Leg. Polskich. 
Honory wojskowe prochom śp. por. Mączki 

oddała przybyła na dworzec kompanja 36 pułku 

ze sztandarem i orkiestrą. 

Na zdjęciu wynoszenie trumny ze zwłokami 

śp. por. Józefa Mączki. 

strusiemi piórami, mieniły się w słońcu wszy- 
stkiemi barwami tęczy. Każdy z jeźdzeów 
trzymał w ręku łuk, którym wymachiwał ku 
uciesze tłumów,  zachwyconych zręcznością 
jeźdzeów i pięknem koni, o długich grzywach 
i ogonach. Oddział gwardji kozaczej zamykał 
dziwny jeździec. Był to giermek Ossolińskiego. 
Starzec o długiej siwej brodzie cały uskrzydło 
ny.i upierzony robił wrażenie, jakby ze swym 
ciężkim koniem chciał ulecieć w powietrze. 
Przy siodle wisiała tarcza, w ręku trzymał 
dzidę z chorągiewką i jedwabnym kutasem, na 
hełmie i pancerzu miał skrzydła z piór żóra- 

wich i nawet koń, na którym jechał również 
miał ozdobione nogi piórami. 

Za giermkiem, na pięknych kasztanach, 

jechało trzydziestu paziów. Wszyscy ubrani 
byli jednakowo w stroje z niebiesko - zielone- 
go aksamitu. Każdy miał na plecach srebrny 
sahajdak i łuk. Dalej po 2-ch masztalerzy pro 
wadziło sześć przepysznych tureckich ruma- 
ków, przybranych w ezapraki haftowane dya- 
mentami, rubinami i szmaragdami.Ogłowia, wo 
dze i pasy przytrzymujące czapraki wysadza- 
ne były drogiemi kamieniami, na głowach przy 
twierdzone były pióropusze z czaplich piór. 
Rząd i strzemiona były szezerozłote. 

Te właśnie dzianety miały złote podkowy 
o których przetrwała legenda do dzisiejszych 
czasów. Dwie z tych podków tylko odpadły, a 
reszta wróciła do mennicy w Krakowie, która 
je dla poselstwa wykonała Ossoliński był 0sz- 
czędny i wiedział, że wystarczy aby odpadły 
i pozostały dla tłumu tylko dwie podkowy, 
aby fama o nich urosła. Przewidywania okaza 

przeprowa” 

Polskich Wydawców na zjeździe madryckim. 

Mówca porkreślił, że delegacja rządowa w о- 
sobach naczelnika Przesmyckiego i radcy 

Libracha wykazała aktywną działalność na 
terenie konferencji, wysuwając się na czoło 

nnnych delegacyj i uzyskując przeprowadze- 

nie szeregu ważnych wniosków. 

Po konferencji odbyła się dyskusja. 

/Uposażenie kolejarzy | 
NOWE PRZEPISY 

Dla pracowników przedsiębiorstwa ,„Pol- 
skie Koleje Państwowe mają się ukazać w 
najbliższych dniach nowe przepisy uposaże- 

niowe w formie rozporządzenia Rady Mini- 

strów. 
Zasadą nowych uposażeń pracowników 

P.K.P. — podobnie jak pracowników pań- 
stwowych — jest zniesienie szczebli, dodat- 

kó mieszkaniowych i rodzinnych. Uposaże- 
nia wyrażone są w jednej kwocie w następu- 

jącej wysokości: 

Prezes dyrekcji okręgowej zł. 1000. 

Wiceprezes zł. 750. 

Naczelniku wydziału zł. 650. 

Zastępca naczelnika wydziału zł. 550. 

Gr. VI kierownik działu zł. 450. 

Kontroler zł. 400. 

Gr. VII referent I klasy zł. 385. 

Gr. VIII referent II kl. zł. 270 

Gr. IX adjunkt zł. 220. 

Gr. X starszy kancelista zł. 170 

Gr. XI kancelista I kl. zł. 150. 

Gr. XII kancelista II kl zł. 140. 

Gr. XII zł. 130 

Gr. XIV zł. 120 

Gr. XV zł. 110. 

Gr. . =-zł.- 100; 

Ponadto przewidywane są dodatki fun- 

kcyjne w następującej wysokości: naczelnik 
wydziału zł. 250, zastępca naczelnika wydzia- 

łu 125, kierownik działu 100, referent I kla- 
sy 25, referent II klasy 15. 

Od uposażeń tych pracownicy nie „ędą 
opłacali podatku dochodowego, opłaty emery 

talnej, ani opłaty na Fundusz Pracy. Z chwi- 
lą przejścia na emeryturę pracownik otrzymał 
by 10 proc. ostatnio pobieranego uposażenia 

bez dodatku funkcyjnego. Ponadto projekt 

rozporządzenia przewiduje specjalne zapomo- 
gi, względnie dodatki dla tych pracowników, 

utrzymujących liczną rodzinę, którzy wskutek 
przejścia na nowe normy uposażenia straci- 

liby część swoich poborów. 

Afera witrażowa 
Francja poruszona jest ostatnio aierą wi- 

traży kościoła opactwa w Fėcamp. 
Już w roku 1928 Wydział Sztuki powołał 

pannę Małgorzatę Hurć, mistrzynię sztuki witra- 
żowej z Boulogne-sur-Seine po pracy restau- 
ratorskiej nad witrażami w Fócamp. Ostatnio 
rozeszła się wieść na skutek denuncjacji, że 
część drogocennych witraży pochodzących z 
początku XIV wieku, została skradziona, a na 
jej miejsce mmieszczono falsyfikaty. 

Śledztwo wykazało, że w składach antyk- 
warza Lucjana Demotte w Paryżu znajdują się 
dwa witraże główne i 25 obramień z kościoła 

Fecamp. W czasie badań osób zamieszanych 
w aierę, panna Małgorzata Hurć oznajmiła, że 
dwa razy już okłamała policję w związku z tą 
sprawą, poczem przyznała się, że ona to pod- 
robiła witraże, prawdziwe zaś sprzedała panu 
Rėnė Marcus'owi za sumę około 40 tysięcy fran- 
ków. Wyobrażała sobie, że kłamiąc zdoła 

sprawę zatuszować i uniknąć w ten sposób 

wstydu, jakiby spadł na jej nazwisko. Obecnie 
wyrażą skruchę twierdząc, że złe warunki były 

przyczyną jej nieetycznego postępku. 
Propozycja zaś wyszła od współpracownika 

firmy antykwarskiej Demotte, pana Rėnė Mar- 
„cus'a, Mista a 

Malgorzata Hurė kalkowała i malowała kopje 
robotnik Piedełoup ciął szkło i oprawiał je w 
"ołów, Rónć Marcus nadawał witrażom za po- 
mocą specjalnej patyny wygląd starożytny. Nie- 
fortunna artystka twierdzi, iż Piedołoup szanta- 
żował ją ciągle potem, i że zmuszona była mu 
dać 15 tysięcy franków za milczenie. 

Robotnik natomiast zaprzecza, jakoby coś wie- 
dział o całej sprawie. Oprawiał witraże odno- 
wione i już. Jakże miał się zorjentować w fał- 
szerstwie, skoro sam główny archeolog, nume- 
rujący odnawiane części nie poznał zamiany? 

Rónć Marcus przyznał się, iż działał z połe- 

cenia swego chlebodawcy Demotte'a i stwier- 
dził, że trudno było przekupić artystkę, która 
dłuższy czas wzbraniała się dokonać fałszerstwa. 

L 
BCM «ЕР DDD LDU 
JESTESMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ —— KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

ły się trafne, wieść bowiem o podkowach roze 
szła się po całych Włoszech i Europie, a pa- 
mięć przetrwała po dziś dzień, aczkolwiek za- 
pomniano niemal zupełnie po co i w jakiej 
misji jeździł on do Rzymu. 

Kubala, który odkrył nam Ossolińskiego 

opisuje dokładnie ów wspaniały wjazd. Oto 
inna grupa. Na jej czele koniuszy Ossolińskie- 

go ze srebrną buławą w ręku, a za nim 20 dwo 
rzan zbrojnych w szable i handżary, dalej in- 
na różnobarwna kawalkada:  kilkudziesięcia 

panów rzymskich, grandów hiszpańskich oraz 
szlachty, którą wysłali kardynałowie aby 
wjazd uświetnić. Stroje tej grupy są jakrawym 
kontrastem, zamiast kołpaków — kapelusze o 
szerokich rondach, albo berety z piórami, sze- 

. rokie płaszcze. 
Po cudzoziemskiej jechała znów grupa 

polska; przyjaciele posła. Nasamprzód Komo- 
rowski, kanonik krakowski, trzech Naruszewi- 

czów, synów podskarbiego Wielkiego Ks. Lit., 
Wężyk, synowiec prymasa, dworzanie królew- 
scy: Krzysztof Lanckoroński i Stanisław Miń 
ski, Ciekliński, sekretarz królewski. Ten о5- 

tatni w długiej szacie, lśniącej od złota szkar- 
łatu i drogich kamieni siedział na ślicznym 

anatolskim rumaku, idącym w zgrabnych lan- 
sadach. Patrzano na pięknego jeźdzea z cieka- 
wością, a kiedy młodzieniec zerwał szczerozło- 
ty łańcuch od mundsztuka i cisnął ogniwa mię 
dzy tłum oklaskom nie było końca. 

Wreszcie poprzedzany przez oddział szwaj 

carów papieskich i kompanję polskiej piecho- 
ty w niebieskich mundurach ze srebrnemi gu- 

zami jechał w otoczeniu sekretarza poselstwa 

W WISZE STOLICY 
TRUZZI. 

Czego nie wyprawia ten młody, smukły, 
czamy jak czarny gawron — Włoch! Staje n 
piłce, na wygiętej w tył nodze ustawiają mu 
trzy piłki jedną na drugą, piramidę piłek 
trzyma na patyku w zębach, kilka piłek na 
nosie i czole, rękoma żongluje nożami. Albo 
stojąc na piłee ustawia sobie jeden szklany 
klosz na nodze, drugi na tym kijku w zębach 
SĘ hop! i przerzuca klosze, mijają się w po- 
wietrzu precyzyjnie jak tramwaje, miękko lą- 
dują na nodze i kiju. 2 

Albo żongluje 7-mioma piłkami naraz, 
albo chwyta pozłacane talerze, gaszą światło 
iw ciemnyńh cyrku widać tylko migające ta- 
lerze; galerja zaraz ryczy i gwiżdże — naj- 
widoczniej boi się, że po ciemku sąsiedzi 
okradną... 

Albo Truzzi bierze nóż w zęby, publiczność 
rzuca piłkę, odrzuca mu ją z lóż, balkonu, ga- 
lerji — on skacze, podbiega — zawsze piłka 
upadnie mu na ostrze i zawiśnie nieruchomo. 

Fenomen! Kulistość nie jest dlań przesz- 
kodą, równowaga problemem. Prawa statyki 
go nie obowiązują. - 

— Jak pan doszedł do takiej djabelskiej 
wprawy ? 

He, pracą ma się rozumieć, wytrwałą pra 
cą. Ot tę sztukę z łapaniem piłki na ostrze 
noża świezyłem przez cztery lata po 6 godzin 
dziennie. A. przerzut kloszy to 2 godziny dzia- 
nnie przez 3 lata i parę tysięcy kloszy stłu- 
czonych. Najtrudniejszą jednak sztuką to żon- 
glerka 7-mioma przedmiotami, laikom to nie- 
zbył imponuje, ale fachowey wiedzą, że naj- 
więksi mistrzowie doszli zaledwie do 5 prze- 
dmiotów, Rastelli i ja doszliśmy pierwsi do 
7-miu, Rastelli już nie żyje, ja ćwiczę eodzień 
rano po 2 godziny 8 przedmiotów — za parę 
lat zobaczy pan.... 

— Duże ma pan powodzenie u kobiet? 
zas Rozumie pan — głupich gęsi nigdzie 

nie brak; wydaje się tym tobołom, że z żon- 
glerem, sztukmistrzem to inaczej, to inny czło 
wiek. Narzucają się, napraszają. 

Zarabia pan zato dobrze? 
: Owszem, najwięcej ze wszystkich cyrkow 

ców, raz że stanowię dobry numer, a dwa, że 
jestem sam, nie woże żadnych bagaży, skorap 
likowanych akcesorjów — piłki, noże, klosze, 
kijki do walizki, ubrania w drugą — z tem 
tylko objeżdzam świat. 

Dokąd pan teraz? 
— Szwecja, Norwegja...huu, nie lubię zi- 

mna. Karol. 

  

  

Muzeum na Św. Helenie 
Dnia 25 listopada nastąpiło uroczyste o- 

twarcie muzeum pamiątek po Napoleonie na 
wyspie św. Heleny, w miejscowości Longwood, 
gdzie cesarz przebywał przez siedem lat. 

Zorganizowaniem muzeum zajęło się To- 
warzystwo „Przyjaciół Ś. Heleny'', Na o- 
twarciu był obecny gubernator wyspy, sir Ste- 
wart Davis, oraz członkowie Rady Wykonaw- 
czej. L. 

„ Witaminy contra dyfteryt| 
Na uniwersytecie w Szegedzie przeprowa 

dzane są obecnie badania nad właściwościami 
leczniczemi witaminy 0, ustalonej przez pro- 
fesora dr. Szent - Gyórgyi. W instytucie prof. 

dr. Jeney udało się za jej pomocą uleczyć dy- 
fteryt u zwierząt. Nawet najmniejsze dawki, 
witaminy © prowadziły do poprawy stann 
pacjentów, którzy zaczęli nawet przybierać na 
wadze. | L. 

  

Policja w kłopocje 
Nieprzyjemna wieść dla policji kryminal- 

nej całego świata nadeszła ostatnio z Ameryki. 
Mianowicie, system rozpoznawania zbrodnia- 
rzy za poniocą odcisków palców został powa- 
żnie zachwiany. Policja w Chicago zdobyła 
dowody, iż wielu przestępców, zanotowanych 
w kartotekach policyjnych, poddało się ope- 

„racji czubków palców na skutek której linje 
naskórka przybrały zupełnie inny układ. 

Kilku lekarzy wyspecjalizowało się jako 
by w tego rodzaju operacjach i przeprowadza 

ją je w niezmiernie krótkim czasie. Odkry- 
cie to wywołało wielkie zaniepokojenie wśród 
policji Chicago, New Yorku i Londyna. „. 

L. 

Miljonowa subretka 
Znana subretka Operetki Paryskiej, No- 

ra Grey, wygrala w ostatniem ciągnieniu №0- 
terji państwowej miljon franków. Szczęście 
swe chciała zachować w tajemnicy, jednakże 
zdradziła się sama mimowoli. Mianowicie by- 
ła raz mowa w teatrze, coby kto zrobił wy- 
grawszy miljon. Zapytana o to Nora Grey, 
zawołała machinalnie: „Więc już i wy wiecie 
o tem?'* Sekret się wydał. У 

Artystka występuje tak jak dawniej w 
operetce „Kwiaty Hawai'', połowę swej wy- 
granej ofiarowała przykładnie swej matce. 

L. 

Gembickiego i marszatka dworu papieskiego 
Gaetaniego oraz kilku przedstawicieli najpier- 
wszych domów polskich, jak: Zebrzydowskich, 
Firlejów, Tarnowskich i Lubomirskich sam 

Li Eecellentissimo _ Ambasciatore. Strój Osso- 
lińskiego szary i skromny, na pozór, rzucał 
iskry djamentów. Poseł miał czarny żupan, ha 
ftowany złotem i spięty dwudziestoma szero- 
kiemi pętlieami z dużych djamentów. Pelery- 
na z soboli okrywała ramiona, a beret z kitą 

czaplich piór, spiętych  drogocenną. agrafą 
świecił zdaleka. U pasa miał Ossoliiski kara- 
belę wysadzaną drogiemi kainieniami. Siwy 
rumak, przybrany był w czarne pióra, a cza- 
prak i rząd bogato ubrane były drogiemi ka- 
mieniami. 

Za posłem szła jego karoca oraz korowód 
pojazdów. Gdy orszak zbliżał się do Watyka- 
nu, zagrzmiały armaty z zamku św. Anioła, 
których salwy trwały bez przerwy, zanim po- 

seł nie stanął w pałacu papieskim. 

Ossoliński bawił w Rzymie do 12-go gru- 
dnia. W dniu 6-go był przyjęty przez Urbana 
VIII na uroczystej audjeneji, podczas której 
wygłosił swoją znakomitą mowę po łacinie. 

£ Mimo całego podziwu i uznania dła po- 
tęgi, bogactwa i rozumu jakie zdobyło posel- 
stwo polskie, Ossolińskiemu nie udało się uzy- 
skać zgody panieża dla planów królewskich. 
Urban VIII i kardynałowie nie usłuchali rad 
ludzi którzy lepiej aniżeli oni znali ówczesne 
stosunki i w ten sposób zaprzepaściłi wielką 

ideję Władysława IV. Esą.



m 

Tydzień Książki 
Gałkiem oryginałnym wileńskim pomy- 

słem jest zorganizowanie wystaw książki Ww 

szeregu sklepów i instytucyj. Wystawy te, nie 

raz bardzo pomysłowe i efektowne przykuwa 

ją uwagę przechodnia i zmuszają go do za- 

trzymania się przed oknem choć na chwilkę. 
© drugiej strony takie przygodne wystawy 

wskazują na to, że książka nie jest przecież 

czemś oderwanem od życia, — że porusza ona 

najprzeróżniejsze zagadnienia i że jest orga- 

nicznie związana z naszemi przeżyciami, my- 

ślami, z naszą pracą codzienną i z naszemi za 

miłowaniami. Publiczność nasza nie jest przy- 

zwyczajona do częstego odwiedzania księgarń, 

— ot tak wpaść na chwilkę, aby się dowie- 

dzieć, czy niema czego nowego i ciekawego, -- 

trzeba więc, aby książka wyszła z księgarni i 

poszła szukać czytelnika. Przygodne wystawy 

w oknach sklepowych są jednym z takich kro- 

ków, dlatego też zasługują na uznanie. 

* 

Komitet Główny Tygodnia Książki Pol- 

skiej wypuścił pierwsza serję pocztówek z por 

tretami pisarzy polskich. W serji tej przedew- 

szystkiem znajdujemy portrety naszych aka- 

dermików i szeregu innych wybitnych pisa- 

rzy, — ogółem 30 pocztówek. Druga serja, 

składająca się z 38-miu pocztówek jest w przy 

gotowaniu. Świetnie wykonane portrety pisa- 

rzy oraz krótkie dane bibljograficzne dosko- 

nale spełniają rolę popularyzowania polskich 

autorów. A na to zasługują oni chyba nie 

niej, niż gwiazdy filmówe lub różne „miss'', 

których podobizny w setkach tysięcy i miljo- 

nach egzemplarzy krążą po świecie. 

* * * 

W związku z Tygodniem Ksiąžki wyda- 

wcy obniżyli ceny książek i wydali jednodnić- 

wkę propagandowo - informacyjną. Miłośnicy 

książek muszą poznać tę jednodniówkę - ka- 

talog i skorzystać z okazji nabycia nieraz wy 

jatkowo taniej książki. W niektórych wypad- 

kach zniżka cen jest wprost zadziwiająca. Tak 

up. znakomite pamiętniki dr. St. Morawskie- 

"go p. t. „Kilka lat mojej młodości w Wilnie'*, 

które kosztowały dotychczas 20 zł. dziś można 

nabyć za zł. 6 (sześć!). Któryż z wilnian nie 

pośpieszy natychmiast do księgarni?.. Pamię- 

tniki Puzyniny zamiast 18 zł. dziś kosztują 

zł, 12, — A. Niemojewskiego „Biblja i gwia- 

zdy** z 5.20 zł. spadły do zł. 1,40. Zarys hig- 

jeny prof. Karaffy - Korbutta, który koszto- 

wał zł. 25.- dziś można nabyć za zł. 12.50. H. 

Mościckiego — „Z filareckiego šwiata“' ma 

cenę 4,50 zamiast dawnej zł. 14. It. d. it d. 

Książka polska staniała! O tėm „pamiętać 

trzeba, — no i trzeba się przekonać, a więc 

raz po raz zaglądać do ksiągarni, aby dobrać 

kilka książek dla siebie i na prezenty ze wzglę 

du na zbliżającą się Gwiazdkę!... 

KSIĄŻKI 
- tla rodaków na obczyźaie 
Stowarzyszenie Opieka Polska 

|nad Rodakami na Obczyźnie 
4 | zwraca się z gorącą prośbą do spo- 

|łeczeństwa o książki i pisma polskie 

|dla wysłania ich dla naszych emi- 

grantów zagranicę, Składać można je 

w Redakcji „Słowa* lub na Orzesze 

kowej 11— 19. 

Porozu.nienie drzewne poisko- 
sowieckie 

W. pierwszej połowie listopada odbyło 
się w Warszawie spotkanie przedstawicieii 
Dyrekeji Naczelnej Lasów Państwowych, wy- 
stępujących w porozumieniu z naczelnemi »r- 

izacjami prywatnemi własności leśnej, o- 

przemysłu i handlu drzewnego, a przed- 

wicielami związkowego towarzystwa „Ex- 
portlesu'*, będącego wyłącznym eksporterem 
drewna z Z.8.R.R. 

Omawiano sprawy koordynacji sprzedaży 
dektórych sortymentów drzewnych ma tych 

*ystkach, gdzie polscy i- sowieccy eksporterzy 
dotychczas ze sobą konkurowali, w celu wy- 
tiiminowania konkurencji, która  niekorzyst- 

odbijała się na stanie tynków i na in- 
resach zarówno importerów, jak i ekspor- 

terów. 
Strony doszły do porozumienia odnośnie 

„ tyeh zarządzeń, które winny spowodować 
wyeliminowanie konkurencji i wpłynąć na u- 
zdrowienie rynków drzewnych tych krajów, 
dokąd Polska i ZSRR eksportowały jednako- 
we sortymenty drzewne. 

Rozmowy prowadzone były z ramienia Dy 
rekeji Naczelnej Lasów Państwowych przez 
p. dyrektora A. Loreta i z ramienia „Export 
lesu'* przez p. J.J. Bielickiego, zastępeę prze 
wodniczącego zarządu tej organizacji. 

+ 23 
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ETEERETIERES 
PIĄTEK 

Dziś 1 Wschód steńca g. 7,20 

S Zachód słeńca g 2,56 

Bibjaury 

KOMUNIKAT STACH METEGROLŁO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z dnia 30 listopada 1933 r. 

Ciśnienie średnie 775 

Temperatura średnia —7 

Temperatura najwyższa — 

Temperatura najniższa — 11 

Wiatr: południowy 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pogodnie 

PROGNOZA. 

W dalszym ciągu pogoda naogół słoneczna. 

Mroźno, lecz bez dalszego spadku temperatury. 

Słabe wiatry południowo-wschodnie. 

э 

MIEJSKA. 
— Stacja autobusów zamiejskich. Odracza- 

na kiłkakrotnie sprawa budowy stacji autobusów 

dalekobieżnych znów stała się aktualna. Wczo- 

raj specjalna komisja tchniczna dokonała oglę- 

dzin kilku placów. Najprawdopodobniej na ten 

cel przeznaczony zostanie plac na ul. Zawalnej, 

naprzeciw kościoła ewangielicko-reformowanego 

Plac ten magistrat zamierza w najbliższym cza- 

sie nabyć. Roboty przygotowawcze, o ile po- 

zwołą na to kredyty, rozpoczęte być mają w cią- 

gu bieżącego miesiąca. Większość robót prze- 

prowadzona jednak zostanie na wiosnę r. prz. 

WOJSKOWA 
— Rejestracja rocznika 1913. Wczoraj minął 

termin rejestracji mężczyzn, urodzonych w roku 

1913. Mimo długiego okresu rejestracji, bardzo 

wielu poborowych nie dopełniło ciążącego na 

nich obowiązku, wobec czego wszyscy opie- 

szali we własnym interesie winni jaknajszybciej 

zgłosić się do ref. wojsk. magistratu, bowiem do 

browolne zgłoszenie się znacznie zmniejszy karę 

W najbliższych dniach referat wojskowy 

przystąpi do sporządzania listy wszystkich opie- 

szałych poborowych. Lista ta zostanie przesłana 

  

    

1 do Starostwa, celem pociągnięcia winnych do 

odpowiedzialności karnej. 

— Wcielenie do szeregów. Ostatnio zauwa- 

żono zgłaszanie się do PKW pobórowych z zapy- 

taniami, kiedy zostaną wcieleni do szeregów — 

Otóż pierwszy turnus rocznika 1912 został już 

wcielony w listopadzie. Przy następnem powo- 

łaniu wszyscy poborowi otrzymają imienne we- 

zwania. Tak, że osobiste przedwczesne zgłasza- 

nie się nie jest wskazane. Wypadki przedtermi- 
nowego zgłaszania się do wojska wywołane są 
najczęściej przeżywanym kryzysem. Poborowi 
pozostający bez pracy, chcą jaknajszybciej tra- 
fić do wojska, gdzie mają zapewniony byt. 

POCZTOWA 
— Nadpłata listów. Władze pocztowe połe- 

ciły nie stemplować znaczków, wartość których 

przewyższa obowiązującą taryfę. Listy ofranko- 

wane zbytecznemi znaczkami będą stemplowa- 

ne tylko częściowo, tak aby zbędny znaczek po- 
został czysty. Będą one podkreślane jedynie 

czerwonym ołówkiem. 

KOLEJOWA 
— Akademja Listopadowa u kolejarzy. Dnia 

29 listopada, w rocznicę Powstania Listopadowe 

go w Ognisku KPW odbyła się okolicznościowa 
akademja. Przemówienie naczelnika wydziału о- 
sobowego Dyr. Kol. p. mjr. Naimskiego podkre- 
ślane było plastycznie w pewnych momentach 

nastrojową recytacją pp. Szemberga i Kosow- 
skiego, oraz motywami muzycznemi, wykonane_ 

mi przez orkiestrę kolejową. 
Na akademii był obecny dyrektor kolei p. 

inż. Falkowski. Cała sala zapełniona była kole- 

jarzami. 

— Opiektin kolejowego koła szybowcowego 
Dowiadujemy się, że honorowym opiekunem 
nwozałożonego kolejow. Koła Szybowcowego 

został wybrany naczelnik wydziału mechanicz- 

nego dyr. kolei inż. Peczke. 

SZKOLNA 
— Ferje w USB. ; w szkołach, Ferje w U. 

S. B. rozpoczną się 15 grudnia do 6 stycznia 
włącznie. Ferje w szkołach rozpoczną się 22-go 

grudnia i trwać będą do 15 stycznia. 

— Roczne Koedukacyjne Kursy Radjotele- 
graficzne. Stow. Techn. Pol. w Wilnie, Kopanica 
5, lokal Państw. Szkoły Rzem.-Przemystowej.-— 

Informacje i zapisy w kancelarji kursów, od go- 

dziny 18 do 20-tej, oprócz sobót i świąt. 

— SHELLEY'S INSTITUTE. — Zapisy na 
Półrocze, na Kurs Kryzysowy po 8 zł. miesię- 

cznie przyjmuje kancelaria od 11—13-tej i od 
17—18-tej dnia l-go i 2-go grudnia. 

Anglik udziela lekcyj prywatnych. 
Zygmuntowska 20 m. 3. 

AKADEMICKA 
— Z Akademickiego Gddz. Zw. Strzelec- 

kiego. Komendant Akademickiego Oddz. Związ- 
ku Strzeleckiego stud. USB niniejszem podaje 
do wiadomości członków i kandydatów Oddzia- 
łu, że zebrahie Oddziału odbędzie się dnia 1-go 
grudnia br. (piątek) o godz. 20-tej w sali gim- 
nastycznej Domu Akademickiego, przy ul. Bou- 

fałłowej 4. Obecność wszystkich członków i kan- 

dydatów — obowiązkowa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Cykł odczytów „Dawne Wilno”. Dziś o 

godz. 18 (6 pop.) odbędzie się odczyt H. Ro- 
, mer-Ochenkowskiej na temat stosunków towa- 

rzyskich i obyczajowych, panujących w Wilnie 
przed 100 laty. Odczyt ilustrowany będzie prze- 
źroczami. Wstęp 50 i 30 gr. Е 

‚ — Towarzystwo Przyjaciot Nauk w Wilnie, 
Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki odbędzie się 

w dniu 2 grudnia (sobota) br. o godz. 7 wie- 
czór w sali Seminarjum Archeologii Klasycznej 

USB, ul. Zamkowa 11 (drugie podwórze w pra- 

SŁOWO 

  

wo). Na porządku dziennym: Reierat prof. Piet- 

re Francastel „Le sentiment počtigue dans la 
peinture moderne de Manet A Gauguin“. Prele- 

gent, profesor instytutu franc. 'w Warszawie, zaj 

muje się historją sztuki w Połsce, pisząc cenne 

artykuły i rozprawy. : 

Wstęp wolny. 

— Z Kota Polskiego T-wa Fitołogicznego. 
W dniu 2 bm. w sobotę o godz. 18 w sali Se- 

minarjum Filologji Klasycznej USB 'ul. Zamko- 

wa 11 (l-sze piętro) wygłosi asys. Zofja Abra- 

mowiczówna referat: „Stosunek hymnu do Apol- 
lina Delijskiego do dwu szczegółów biograficz- 

nych o Homerze“. 

— „O Higjenie Kobiety“, odczyt wytącznie 
dia pan, urządzony staraniem Czerwonego Krzy- 

ża, wygłosi p. dr. J. Ryll-Nardzewska w nadcho- 
dzącą niedzielę, dnia 3 grudnia br. o godz. 12 

w sali Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Zam- 

kowej 24. Wstęp bezpłatny. 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 1 bm. 

w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 137 

zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 

19,30. Na porządku dziennym referat p. prof. M. 

Priiiferowej pt. „Wileńskie muzeum etnograficz- 

ne pod otwartem niebem, a Muzeum skandy- 
nawskie (Oslo, Stockholm, Lóngby). Informacyj 

w sprawie zaproszeń udzela p. St. Hermanowicz 

codziennie w godz. 18—20 tel. 99. Wstęp dla 

członków Klubu Włóczęgów Senjorów bezpłat- 

członków Klubu Włóczęgów, kandydatów oraz 

ny, dla gości 50 gr., dla gości akademików 20 gz. 

— Zarząd Towarzystwa Kursów Technicz- 
nych w Wilnie podaje do wiadomości, że zwy- 

czajne Walne Zebranie odbędzie się w lokalu 

Stowarzyszenia Techników Polskich przy ul. 

Wileńskiej 33 w dniu 7 grudnia b. r. o godz. 
18. Porządek dzienny: 1) Zagajenie. 2) Wybór 

przewodniczącego i sekretarza. 3) Odczytanie 

protokułu poprzedniego zebrania. 4) Sprawozda- 

nie Zarządu. 5) Sprawozdanie Komisji Rewizyj- 

nej. 6) Wybór członków Rady Ogólnej i Komi- 
sji Rewizyjnej. 7) Wołne wnioski. 

RTYTYTWYYYYYYTYYYYYYTYWYYYYTTYYYWYVYYTUTYYYT 

Bóle reumatyczne, Lumbago, Ischias, 
oraz wszelkie Nerwobóle leczy i koi šwiato- 
wej sławy SAPOMENTHOL „MATULI'. 

Najwyższe odznaczenia na wystawie w 
Londynie, Paryżu, Wiedniu, Marsylji i t.d. 

Już jednorazowe użycie sprowadza znacz 
ną ulgę. 

Do nabycia we wszystkich 
składach aptecznych. 

NAŁDZA DAAD ZO ARA NAKKDAAĄ DARKA DAAŁARERA RADKA 

— Ku uwadze Peowiaków, Sekretarjat Wi- 
leńskiego Koła POW zawiadamia, że dnia 2-go 

grudnia tj. w sobotę, o godzinie 17-tej odbę- 

dzie się w lokału własnym przy ul. Ostrobram- 

skiej 16, m. 33, herbatka miesięczna, na którą 
złożą się następujące referaty: Ob. Nagurskiego 

— Dorobek Polski 15-lecia Niepodległości, ob. 
Ruska — Sprawozdanie ze zjazdu w Warszawie 
w dniu 10 fistopada br. w związku z odsłonię- 

ciem pomnika poległych Peowiaków, ob. Pudła 

— Sprawy bieżące Koła, komendanta Legjonu 

Młodych — Prace związku na terenie Wilna. — 
Wszyscy Peowiacy winni wziąć jaknajliczniej- 
szy udział — sympatycy mile widziani. 

RÓŻNE 

— Rada Leśna. Została utworzona „Rada Le 
śna”, która ma za zadanie czuwanie nad gospo- 

darką leśną. Na posiedzenie tej Rady jako dele- 

gaci z Wilna wyjechali onegdaj: dyrektor Izby 

Przemysłowo _ Handlowej p. Barański į inž. 
Kroszkin. 

— Co to 5ą gazy i chemiczne środki bojowe 
każdy może dowiedzieć się, słuchając 6-godzin- 

nego kursu ratownictwa przeciwgazowego. 

Kurs organizuje Polski Czerwony Krzyż — 
Udział w kursie od osoby 3 złote, dla członków 

PCK 2 złote. Informacyj udziela PCK przy ul. 
Tatarskiej 5, w godzinach od 9 do 15, tel. 12-28. 

— Towarzystwo Pszczełnicze Ziemi Wileń- 
skiej podaje do wiadomości, że kancelaria T-wa 
czynna jest we wtorki i piątki (z wyjątkiem 

świąt) ,od godziny 12—13 w połudrie w izbie 
Rolniczej przy ul. Jagiellońskiej 3. 

— Zarząd Gniazda T-wa „Sokół” w Wilnie, 
urządza w dniu 3 grudnia br. o godzinie 18,45 

w lokalu własnym Sokoli Obchód Listopadowy. 

Obecność członków mundurowych obowiązkowa 

w mundurach. Wstęp dla zaproszonych gości 1 

zł, dlat złonków 50 gr. Czołem! 

— Zjazd Doroczny Delegatów Okręgu P. O. 
W. Wilno, odbędzie się w dniu 3 grudnia br. o 
g. 17-tej w lokalu związku (Ostrobramska 16). 

— Związek Legjonistek Polskich podaje do 
wiadomości zainteresowanych, że w piątek dnia 

1 bm. o godzinie 17-tej w lokalu związku roz- 

poczną się końcowe egzaminy z kursu obrony 

przeciwgazowej. 

W drugim terminie egzaminy odbędą się w 

środę 6 bm., również o godzinie 17-tej. Zarząd 

zwraca uwagę na zmianę godziny rozpoczęcia 
egzaminów i wzywa wszystkie słuchaczki do 
punktualnego przybycia. 

W najbliższym czasie Związek Legjonistek 
Polskich przystąpi do organizowania z młodzieży 
pozaszkołnej instruktorskiej drużyny żeńskiej, 

przeznaczonej do służby w obronie powietrznej 

i przeciwgazowej. Terminy zapisów będą poda- 
ne do wiadomości. 

aptekach "i 

BALE I ZABAWY 
— Związek Urzędników Kolejowych w Wil- 

nie urządza zabawę towarzyską w dniu 2-go 
grudnia br. we własnym lokału przy ul. Słowac- 
kiego 11. Początek o godz. 21-szej. Strój do- 
wolny. Wstęp za zaproszeniami. 

— Sobótka u Prawników. W sobotę 2 bm. Ś 
w lokalu Kiubu Prawników odbędzie się sobót- 
ka, „Pożegnanie starego lokalu klubowego”, — 
Wejście za zaproszeniami. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA, Dziś, 

piątek 1 bm. o godz. 8 w. „Dziady arcydzieło 

Adama Mickiewicza w inscenizacji L. Schillera, 
dekoracjach Andrzeja Pronaszki, z muzyką: Mo- 
zarta, Webera, Beethovena, Ogińskiego, Chopi- 
na, Moniuszki, Paderewskiego. W wykonaniu 

udział bierze cały zespół. 
Teatr Objazdowy gra dziś 1 bm. w Czerem- 

sze, jutro 2 bm. w Hajnówce, doskonałą kome- 

dję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba”. 

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, piątek 1 bm. 
(pocz. seansów o godz. 4-tej) fiłm „Pieśń po- 

ganina”. Na scenie „Oświadczyny Czechowa 

żart sceniczny w języku połskim, w reżyserji W. 

Czengerego. : 
Podniebni Rycerze-! już dziś o godzinie 20 

w Małej Sali Miejskiej ul. Końska 3 nastąpi 0- 
twarcie Teatru Eksperymentainego, który ode- 

gra własny reportaż lotniczy muzyczno-śpiewny 
pt. „Podniebni Rycerze", z udziałem znanej Wil. 

nu p. Janiny Pławskiej. Orkiestra i kierownictwo 

muzyczne p. Ludwik Jokajtis. Ceny miejsc od 
50 groszy. Dnia 2, 3, 7 i 8 grudnia staraniem 
Wojewódzkiego Kołejowego Komitetu LOPP po 

wyższy reportaż zostanie wystawiony w Ogni- 

sku Kolejowem. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, „Pod 
białym koniem“ operetka-widowisko Benatzkie- 

go, które codziennie jest entuzjastycznie przyj- 

mowane przez publiczność, zdobyło sobie w Te- 

atrze „Lutnia* rekerdowe powodzenie. Dziś w 
dalszym ciągu „Pod białym koniem" w šwiet- 

nem wykonaniu naszego zespołu, w malowni- 
czych obrazach pendzla Ciesielskiego, reżyserji 

Tatrzańskiego, batutą Kochanowskiego. 

„O sierotce Dorotce". Przepiękna bajka W. 

Stanisiawskiej zostanie odegrana w niedzielę o 

godz. 12,30 po poł Firmy: E. Wedel i A. Połoń- 
ski, przygotowują dla naszych milusińskich słod- 

kie niespodzianki. Ceny propagandowe od 20 gr. 

— Studjum muzyczne. Jutro o godz. 18 (6 
pop.) odbędzie się konferencja T. Szeligowskie- 

go, omawiająca twórczość fortepianową Schu- 
manna, Liszta i Mendelsohna. lustracja z płyt 
gramofonowych. 

Czytelnia RWZA otwarta codziennie od 18 
do 24 (6 do 9 wiecz.) Sata dobrze ogrzana. — 

Szatnia bezpłatna, 

Jarmark GONG ss: 
Seanse o godz. 19 i 21 

TROCKA 2 Szczegóły w afiszsch 

  

DZIŚ PREMJERA 

    

— Koncert na wpisy. Dnia 3 grudnia br. 
o godz. 18-tej w gimnazjum im. kr. Zygmunta 

Augusta odbędzie się Doroczny koncert, urzą- 

dzony przez Opiekę Rodzicielską na wpisy dia 

niezamożnych uczniów tegoż gimnazjum. 

Udział w koncercie obiecali: pp. Miłkowska, 
Hieb-Koszańska, Jagminówna, oraz artyści scen 

wileńskich z p. Węgrzynem na czele i pocztowy 
chór rewellersów. 

— Koncert na rzecz biednych uczenic. Dnia 

3 grudnia br. o godz. 19 (7 w.) w Małej Sali 
Miejskiej (Końska 3) odbędzie się koncert na 
rzecz biednych uczenic Żeńskiej Szkoły Zawo- 
dowej im. św. Józefa w Wilnie, przy tłaskawym 

udziale: p. ]. Pławskiej, p. Z. Lubowicz-Godzi- 
Szewskiej, p. H. Dal, p. W. Jodki (cytra), orkie- 

stry 6 pp. Leg. i chóru „Akord”. 

CO GRAJ3 W KINACH? 

PAN — Szpieg w masce. 

HELJOS — żółty książę 
CASINO — Biała trucizna. 
ROXY — Pieśń nocy. 
LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRAD—,EŻE. 

— Złodzieje w sklepie. 48 pendzli, 150 pa- 
czek farby, 60 kg. mydła, 24 pudełka zaprawy 

do podłogi, 10 szczotek, łącznej wartości 400. 
zł, skradziono ze sklepu Rafała Weltmana (ul. 
Witoldowa 20).- Nie wykryci narazie złodzieje 

dostali się do sklepu po wyłamaniu zamków. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. W celu pozba- 
wiefiia się życia Emilja Olszewska (żydowska 
10), licząca łat 24, napiła się spirytusu skażone- 
go. Pogotowie Ratunkowe przewiozło ją w cięż- 
kim stanie do szpitala Sawicz. 

— ROZBIERAŁ CUDZY DOM. Systema- 

tycznej kradzieży części ścian i sufitu starego 
domu, niezamieszkałego, w podwórzu realności 
przy ul, Wiłkomierskiej 16, dopuszczał się Sobo- 
Iewski Henryk (zamieszkały w tym samym do- 
mu). Właścicielka domu, Roza Kamin, kiedy jej 
straty doszły do 1000 zt., zawiadomiła policję. 
W czasie rewizji u Sobolewskiego odnaleziono 
części ścian i sufitu, Sobolewskiego aresztowano. 

ŚWIĘCIANY, 
— POSTRZELENIE. W dniu 29 listopada 

Adam Kamaszyn, mieszkaniec wsi Łowżany, gmi 
ny święciańskiej, będąc na podwórzu swego go- 

spodarza Jurewicza, postrzelony został z broni 
palnej w lewe udo przez nieustalonego narazie 
sprawcę. Kamaszyna umieszczono w szpitalu 
państwowym w Święcianach. 

  

PGA Kia      
Wychoszisz z 

tea ru lub kina — 

chroń gardlo — 
najlepiej zabezpieczają 

DRAŻETKI 
B+NGALSKIE 

Karpiūskiego 

Au TI ORE 
BA FILMOWEJ TAŚMIE 

„PIEŚŃ POGANINA'' i „OŚWIADCZYNY** 
W „ROZMAITOSCIACH“' 

Na pierwszy rzut oka tytuł przypomina 
film Ramona Novarro. Z błędu wyprowadza 
dopiero podtytuł: „Zakazana melodja*. Га- 
buła jest odwróceniem motywu „Kochanki z 
Tahiti'*, którą oglądaliśmy w ubiegłym roku. 
Młody wyspiarz pędzi szezęśliwy żywot przy 
boku swej narzeczonej. Nie wie, co to jest 
szeroki Świat. Zjawia się jednak pokusa w 
postaci obcej kobiety. Wyspiarz porzuca swój 

zysty kraj i wyjeżdża do wielkiego mia- 
„ Tu zyskuje rozgłos jako sławiy śpie- 

wak, ale także rozczaro ie i zawód. Coraz 
cZĘŚ iej wracają wspomnienia dawnego szczę 
ścia. Miłość obeej dziewczyny okazała się złu- 
dą. Ta, dla której miał śpiewać melodję we- 
selną jest daleko. Ginie więc śpiewak w ob- 
cem mieście, nie odzyskawszy straconego szczę 
ścia. 

Nieco sentymentalna i romantyczna ta 
historja jest bardzo starannie opracowana 

pod względem filmowym. Dobre i ładne z 
cia, logiczny montaż — to zalety nie w każ 
dym filmie spotykane. Główną atrakcją filmu 
jest jednak nie jego wartość artystyczna, lecz 
dzwiękowa. Zarówno śpiew Jose Mojici jak 
ilustracja muzyczna stoi na wysokim poziomie 
artyzmu. — Wogóle filmy z Jose Mojicą są 
melodyjne. 

Dodatki filmowe niezłe. 
Część sceniczna wypełniona jest 

Czechowa p. t. „Oświadezyny** w wykonaniu 
p.p. Stanistawskiej, Borskiej, i Janov 
Krewkość „młedej** pary stoi na przes 
w dojściu do porozumienia. Zabawne dja! 
są dobrze wyreżyserowane i znajdują poklask 
publiezności. Tad. ©.   
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Eksportacja z domu żałoby 

Śk. Jakóba odbędzie się dnia 1 grudnia 1933 roku o godz. 6 po poł. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w 

sobotę dn. 2 grudnia o godz. 9 min. 

Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 4 p.p. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w 

MĄŻ, SYN, CÓRKA, ZIĘĆ I WNUKOWIE 

Z DOWMUNT - RUTKIEWICZÓW 

Ewelina Łopacińska 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami 

ła w Panu dnia 29 listopada 1953 r. w wieku lat 65 

   

    

     

  

     

  

  

zasnę- 

przy ul. Wileńskiej 32 do kościoła 

30. 

głębokim smutku 

Niezwykłe zjawisko na niebie 
WILNO. Wczoraj wieczorem o godz. 

22 m. 55, na północno-zachodniej stronie 
nieba zaobserwowano niezwykłe zjawi- 
sko kosmiczne. 

Na jasnem niebie ukazała się biała 
smuga, która po pewnym czasie prza- 
kształciła się w rodzaj krzyża. Podstawa 
tego krzyża opierała się o południową 
część nieba, zaś ramiona rozszerzały się 
ku wschodowi i zachodowi. W pewnym 
momencie z górnej części podstawy krzy 
ża wytrysły dwa promienie. Zjawisko to 
trwało minut 10. poczem zaczęło się po- 
woli rozpływać i w końcu znikło. 

Wezoraj wieczorem niebo było wy- 
jatkowo czyste, żadna chmurka nie przy- 
słaniała cudnego zjawiska! Krzyż ów 
miał kołor biało przezroczysty. 

Grupa ludzi, przechodnie  spóźnieni, 
mimo mrozu, zatrzymywali się i z po- 
dziwem obserwowali niebo. Posterunko- 
wy, pełniący służbę koło kościoła św. Pio 
tra i Pawła zanotował dokładnie godzi- 
nę i okres trwania zjawiska. 

Na obserwujących wywarło ono duże 
wrażenie i z ożywieniem różnie go ko- 
mentowato. 

  

Strzały de napastników 
WILNO. W zaścianku Kuniewszczyzna gm. 

solecznickiej, rozegrało się następujące zajście: 

Do zaścianka tego, w poszukiwaniu kradzionego 

drzewa przybyli rządca majątku Wielkie Zacha- 
ryszki Tadeusz Przedaliński, gajowy Józet Ra- 
dziun į Kazimierz Kozłowski, mieszkańcy tegoż 
majątku. Przybyli oni m. in. do mieszkania Jana 
Stankiewicza. Tam członkowie rodziny Stankie- 

Sprawcy zajścia 
WILNO. W związku z tragicznem zajściem 

przed domem Uzdawinisa Aleksandra, mieszkań- 
ca kołonji Waryszki, gminy olkienickiej ustalo- 

no, że napadu na mieszkanie dokonali: Komorow 
ski Stanisław, mieszkaniec wsi Jurgiszki, Toł- 
łoczko Zenon i Budrewicz Jan z majątku Mar. 

wicza rzucili się na przybyłych, pobili ich, a 

rządcę Przedalińskiego obalili na podłogę, odbie- 
rając mu broń. W tym momencie Przedaliński 
polecił gajowemu Radziunowi strzełać. Radziun 

oddał dwa strzały i zranił Jana Stankiewicza w 
plecy, a Adama Stankiewicza w lewe ramię w 
okolicy obojczyka, Władze wdrożyty dochodzenie 

pod Olkienikami 
janowo gminy orańskiej, dalej mieszkańcy wsi 
Popiszki Kiarszys jan, Paszkiewicz Piotr, Stanu- 

lis Dominik, Łus Maksiej, Łus Stanisław, Obłą- 

czyński Jan. Wszyscy zostali aresztowani, 
Jak donosiliśmy, onegdaj podczas najścia 

został zabity kamieniami 11-letni chłopak. 

  

  

REKORD TANIOŚCII 
Stosowna okazja nabycia praktycznych 

PODARKÓW GWIAZDKOWYCH!I 
od l-go do 15-go grudnia dajemy Sz. Klijenteli możność nadzwyczaj korzystnego 
zakupu, a mianowicie: Płótna na bieliznę, obrusy, ręczniki. Nakrycia stołowe, oraz 

inlety, firanki i pokrowce. 
|. Magazyn nasz stale jest zaopatrzony w 

skich i 

CENY BEZKONKURENCYJNEI 

BŁAWAT POLSKI 
Wilno, WIELKA 28, 15-92 

POSIEDZENIE WILEŃS 
Było tak:-O godzinie 9 minut 10 wy- 

szedł ze swego gabinetu ma salę posie- 
dzeń Rady Miejskiej p. prezydent dr. 
Maleszewski i zajął miejsce za stolein 
prezydjalnym. 

Na sałi znajdowało się wówczas 5-ciu 
radnych... 

Dr. Wygodzki, widocznie zaniepoko- 
jony pustką na radzieckich stolcach pyta: 

— Panie Prezydencie, a czy jest aby 
quorum ? 

Jest przedewszystkiem godzina 9-ta 
minut 10, panie Doktorze, brzmi odpo- 
wiedž. 

Tymczasem šciągač zaczynają, obra- 

ostatnie nowošci sezonowe materjalėw dam- 
męskich. 

    
KIEJ RADY MIEJSKIEJ 
dujący po sąsiednich pokojach radni. 

P. prezydent prosi o uzupełnienie li- 
sty obecności, ewentualnie  brakującemi 
podpisami, a ponieważ nikt nie podpisa- 
ny się nie zgłasza, stwierdza, że liczba 
zebranych wynosząca aż (!) 23 osoby, 
nie stanowi quorum i z tej racji wobec 
spóźnionej pory posiedzenie Rady Miej- 
skiej zamyka. 

Tylko tyle. Komentarzy, zdaje się, nie 
potrzeba, a jeśli o wnioski chodzi, to naj- 
słuszniejszym bodaj że byłby tem, żeby 
Staruszkę Radę widocznie swą 6-cio let- 

nią kadencją znużoną jaknajprędzej róz- 
puścić ii mowe wybory rozpisać. 

SPORT 
ŁYŻWIARZE ROZPOCZĘLI SEZON 
Łyżwiarze wczoraj rozpoczęli sezon. Śliz- 

gawka w Parku Sportowym, przygotowywana 

od kilku dni, oddana została do użytku. Ponad 
trzysta osób, zwabionych dźwiękami megafo- 

nów, zastukało do okienka kasy, prosząc o bi- 
let. Zeszli się więc wszyscy najzagorzalsi łyż- 

wiarze płci obojga. 

Wszyscy wyszli zachwyceni. Lód dosko- 

nały, szatnie dobrze ogrzane, a co najważniej- 
sze: zaczął się sezon. 

Hokeistów spotkała miła niespodzianka — 
Kierownik Parku p. K. Andrzejewski, wiedząc 
o wzrastającem zainteresowaniu się tym spor- 
tem, kazał urządzić drugie boisko. Nie będzie 

więc tłoku i wszystkie drużyny będą mogły tre- 
nować przed oczekującemi je rozgrywkami. — 

Ognisko np. trenowało już wczoraj. (przed wy- 

jazdem do Katowic), pod kierunkiem profesora 

Weyssenhoffa, „figurzyści* próbowali na swych 
placach, a sztubakerja latała jak opętana po ca- 

łym placu, jakby pragnąc już w pierwszym dniu 

odrobić czas stracony latem. 

Szkoda tylko, że śniegu niema jeszcze i cho 

inek, tych koniecznych akcesoryj dekoracyjnych 

  

  

° па Ślizgawce. Zbyt szaro wygląda całość, nie- 

współmiernie szaro do ogólnego nastroju śliz- 
gających się. 

* * * 

Mówiąc o otwarciu ślizgawki nadmienić na 

leży, że kierownictwo Parku obniżyło ceny bi- 

letów, nieomal o 50 procent w porównaniu do 

zeszłorocznych. 

W KILKU WIERSZACH. 

W sprawie harcerza Wagnera, który na 

małym jachcie pierwszy, jako Polak przepły- 
nął Atlantyk, harcerskie władze naczelne -— 
otrzymały następujące informacje: 

harcerz Władysław Wagner urodzony w 
1911 r. był uczniem klVILej gimnazjum w 
Gdyni. Jesienią ubiegłego roku opuścił szko- 
łę i ruszył ma morze na łodzi” žaglowej „Zja- 
wa''. W budowie tej łodzi pomagali mu har- 
cerze Weiss i Peiaskiewicz, którzy jednak w 
podróż nie wyruszyli, pojechał z nim nato- 
miast jego przyjaciel małarz Kuroński, uro- 
dzony w 1913 r. ‚ 

Wagner posiada stopień ćwika, a będąc 
jeszęze uczniem gimnazjum w Orłowie założył 
tam żeglarski zastęp „Albatrosėw““ ; jest io 
obecnie drużyna harcerska im. Jana Sobie- 
skiego. 

Dotychczasowe etapy podróży _ Wagnera 
następujące. Skagerak, Calais, Cherburg, 
zare, biaritz, Wigo, Lizbona, Porto, Ko 

sabianka, Wyspy Kanaryjskie, Ocean 

i, Para u ujścia Amazonki. Obecnie 
znajduje się w Franeuskiej Gujanie, skąd ma 
płynąć do „„olunbji. Przez Ocean płynął oko- 
ło 30 dni. W Casablanka spotkał o światowej 
sławie żeglarza Gerbaulta, z którym płynęli 
razem do Wysp Kanaryjskich. W Para witała 
malutką „Zjawę'* flota wojenna Brazyłji w 
składzie dwóch kanonierek i jednej łodzi pod- 
wodnej. 

   

  

dyks, 

Atlantye 

  

* % ®# 

Pertraktacje polskich: hokeistów z kana- 

dyjczykami, prowadzone w eelu zakontrakto- 

wania ich na kilka meezów w Polsce zostały 
już definitywnie zakończone. Jak się dowiadu 
jemy zarząd Polskiego związku hokeja lodo- 
wego podpisał już Kontrakt z mistrzowską dru 
żyną kanadyjską -„Saskatoon Quakers'* na 

przyjazd jej do Polski w połowie stycznia, 
т em przewidziane są dwa, względnie trzy 
mecze kanać ków. ; 

anadyj przyjechaliby do Polski 

20 grudiūa i przypuszezalnie graliby w Kato- 
cach, oraz w dwuch innych miastach Polski. 

         

są
 

 



  

— „Bni Przeciwgruźlicze”. W czasie od I 

grudnia do 10 stycznia trwać będą w Grodnie 
„Dni Przeciwgrużlicze'. Protektorat 

Prezydent Rzeczypospolitej. 

— Film z uroczystości Batorowych.— lak 

wiadomio, w czasie trwania uroczystości ku czci 
króla Stefana Batorego — przebieg ty 
filmowany przez PAT. 

Jak słychać jedna z dyrekcyj tutejszych 

wszczęła pertraktacje o wypożyczenie tego 

  

kin 

  

mu. W razie ewentualnego pomyślnego zakoń- | Е 

siebie ra czenia pertraktacyj, 

ekranie. 

— Miu bezrobotnych skor; 
Liczba bezrobotnych w pow. 
wanych do k s 
grudnia wynosi 119 osób. 

będziemy oglądać 

    
cyjnych zgłosiła się ni 

na (Jagiellońska 54) i z 
kocnanek Jan Koneweva 
szeregu lat zmusza ją do 

du, zaś pieniadze pod grožhą 
sobie. 

Władze policyjne wszezęł 
— Skradli zęby. W cz targu n 

nym rynku, skradziono Helenie Arciu: 

(Garncarską 3) torebkę bronzową, za 

5 zł., okulary i... dwa Sztuczne zęby. 

— Pobicie. Na tle porachunków ozobistyca 

Jan Pawłowski i Jan Skwarko dotkliwie pobili 
Adama Szoka (Dominikańska 24). 

— Konkurenci Monopolu Fytoniowego. — 

Władze policyjne w Skidlu zatrzymały we wsi 
Zalesiany mieszkańców pow kiego, 

a to: Michała Werkina ze wsi Z wka i 
Wacława Malinowskiego, którzy sprzedawali su 
rowiec tytoniowy. 

Od zatrzymanych odebrano: 37 kg. tytoniu, 

który nabyli oni u Bronisława Łopucha, miesz- 

kańca maj. Białobłota. Przeprowadzona rewizja 
u Łopucha dała pomyślny wynik, gdyż znale- 
ziono u niego jeszcze przeszło 19 kg. tytoniu 
opakowanego. 

— Rozbierał szafę — a skradł pieniądze — 
Szydzko Janina (Jerozolimska 54) zameldowała, 
że w czasie rozbierania szafy w jej mieszkaniu 
przez stolarza Poźniaka, zginęło jej 20 zł, — 
O kradzież pieniędzy podejrzewa stolarza. Wła- 
dze policyjne prowadzą dochodzenie: 

— Znowu przerwa w procesie b. naczel- 
nika urzędu Skarbowego. j Są 
£owy wznowił sprawę b. 

   

  

       

  
  

  

    

  

   

  

Skarbowego w Grodnie p. 0 0- 
skarżonych o nadnżycia służbowe. Na wezo- 
rajszem posiedzeniu Sądu rozpatry any z0- 
stał cały szereg wniosków obrony, które e 
ściowo zostały uwzęlędnione. 

Ze względu jednak na to, że 
zdążyli zapoznać się z. materjałem, 
dzonym w śledztwie i na przewodzie sądo- 
wym, Sąd postanowił przerwać rozprawę są- 
dową jeszcze na jeden tydzień. 

— Echa strajku na fabryce dykt. W dni 
8 czerwca x.b. wybuchł strajk w fabr 
„B-cia Braun'*. Mimo wezwania dy 

rozejścia się, robotnicy pozostali na” fab 
i zajęli wszystkie pomies 
wobec czego dyrekcja zwróciła się de pol 
po pomoc. Wkrótce przybył oddział polieji i 
przystąpił do usunięcia robotników z fabryki. 
Robotnicy bez oporu opnścili fabrykę, lecz 

  

biegli nie 
nagroma- 

  

   

    

    

objął Pan 
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ce mec. Firstenberga 

zaczęli zbierać ię na szosie. Rezpraszająe 
branych robotników, jeden 2 policjantów - 

spodarczuk natknął się na opór wiany mu 
przez jedną z robotnie niejaką Zynaidę Boro- 

dziuk, która zamierzała uderzyć posterunko- 
wego flaszką. Wobee czego Zynaidę Boro- 
dziuk postawiono w stan oskarżenia. za opór 

   

           

  

wlac 
S sądowej w tych dniach w 

   
órych znajdow: 

ak, który jedne 
  

    
  

stawiała mu opór. 
adkowie stwierdzili, iż w cza- 
a zebranych robotników Вого- 

  

p. podpro- 

    
RE rego zasiadł w 

żeński persone! domu bankowego 

eim*' z jednym z współwłaścicieli te_ 

go do bankowego p. Berkiem  Zakhei- 

mem na czele. Wraz z bankowcami na ławie 

oskarżonych zasiadł również właściciel fabryki 

wód gazowych p. Maks Rubinowicz. 

Sprawa przedstawia się według aktu oskar- 

żenia jak następuje: 

Matka oskarżonego Rubinowicza Zyśla otrzy- 

mywala z Ameryki od biura weteranów po 

20 dol. miesięcznie w czekach tytułem. renty 

za 

  

zabitego na wojnie światowej syna. 

Ww grudniu 1931 r. Zysła Rabinowiczowa 

Biuro Weteranów nie wiedząc o Śmierci 
wciąż przysyłało te czeki, które następnie 

zrealizowane zostały w domu bankowym „B-cia 

Zakheim*. Był oczywiście jeszcze mały haczyk 

w postaci braku podpisu zmarłej Żyśli jako indo- 

santki tych czeków, lecz i na to znaleziono radę 

i na zrealizowanych czekach figurował podpis 

   

zmarłej. 

W wyniku dochodzeńia i ekspertyzy gra- 

fologicznej postawiono w stan oskarżenia trzy 

pracown i tego banku, a mianowicie Chaję 

Gofiman, Minę Trop i Esterę Szapiro, które 

rzekomo podpisywały za umarią Zyślę. 

P. p. Zakhejm i Rubinowicz odpowiadali za 

podżeganie, do fałszowania podpisu i puszcza- 
nią tych czeków w obrót. 

Na zapytanie p. sędziego Pacewicza,  je- 

dynie oskarżona Hoffman przyznaje się do 

sfałszowamia podpisu na jednym z tych czeków. 

Nie może jednak wskazać, kto jej polecił. doko. 
nać fałszu. 

Reszta oskarżonych do winy nie przyznaje się 
Tuż na sali dokonana została ekspertyza 

grafolęgiczna przez obecnych w Grodnie gra- 
R PP. Kwiecińskiego z Warszawy 1 Ka- * 

сгота z Wilna. T 

Po wysłuchaniu opinji biegłych 1 przemówie- 
nia p. prokuratora Robczewskiego i obrońcy p. 

sąd skazał wszystkich 0S- 
karżonych na zamknięcie w więzieniu na prze- 

ciąg 6 miesięcy każdego, ze względu jednak, 

że czyn ten dokonano jeszcze w roku 1931 — 

kara im na mocy amnestji całkowicie została 
darowana. 

Lia i 

NOWY REKORDZISTA ŚWIATOWY W BIEGU MARATOŃSKIM 

Na zawodach lekkoatletycznych . w Tokio, 

miody japoński biegacz Kusonoki ustalił nowy 
światowy rekord w biegu maratońskim, przebie- 

gając przeszła 42 kilometry, w 2 godziny 31 mi- 

  

EARL DERR BIGGERS 
21 

Chińczyk — 
Szef patrzał ua niego przychylnie i 

chciał widocznie dodać mu ducha: 

— Niech się pan tem tak bardzo nie przej 
nuje. Mogło się to każdenu z nas równie do- 
brze przytrafić! 

— Nie mogę się uspokoić, — powiedział 

twardo Duff. — Będę tropił tego Jima Ewer- 
harda, dopóki go nie znajdę. To może trwać 
miesiące całe, ale złapię go w końcu. 

— Naturalnie. Rozumiem pana doskonale 
i może pan liczyć na wszelką pomoce i ułat- 
wienia, jakie tylko są w mocy Scotland Yardu. 
Ale musi pan pamiętać o tem, że wszystko, 
€o dotyczy Śmierci Honywooda i jego żony, 
wszełkie dowody winy, jakie pan zdobędzie, 

nie będą dla nas miarodajne, ponieważ mor- 
derstwa te popełniono poza Anglją. Jedynie 

morderca Hugha Morrisa Drake nas obcho- 
dzi, Musimy znaleźć Jima Ewerharda i do- 
wieść mu winy. 

— Rozumiem to, sir. Dlatego właśnie nie 
pozostałem z niemi 1 wróciłem. 
— Qzy planuje pan wyjazd wślad za niemi? 
— Nie. Chciałem zasięgnąć pańskiej 

rady. 
— Słusznie, — szef skinął głową z zu- 

pełną aprobatą. —Może zostawi mi pan swo- 
je notatki, dotyczące tej sprawy? Przejrzał- 
bym je i dziś o piątej po południu, przyszedł- 
by pan do mnie i zadecydowalibyśmy, eo na- 
leży zrobić. Ale, powtarzam, niech się pan nie 

przejmuje tą sprawą w windzie. Niech myśl 

o tem będzie dla pana jedynie ostrogą do ener 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz   

nut, 10 sekund: Dotychczas rekord światowy na. 
leżał do Argentyńczyka Zabary. 

Na zdjęciu Kusonoki (pierwszy z lewej) i 

dwaj jego współzawodnicy Shioabati i Minami. 

30) 

Žwyciezca 
giczniejszego poszukiwania. 

— Dziękuję, sir. 
Duff wyszedł z pokoju szefa w o wiele 

lepszym nastroju, niż wchodził tam. Z wdzię- 
cznością myślał o szefie. 

‚ Ма lunche umówił się z Hayleyem, który 
jeszcze bardziej rozproszył wszelkie jego nie- 
pokoje i wątpliwości. Pełen energji, Duff sta- 
wił się o piątej u swego szefa. 

— Hello, — przywitał go szef, — niech 
pan siada. Przeczytałem pańskie notatki. Rze- 
czywiście to wszystko wygląda niezwyczajnie. 
«Ale jedna rzecz mnie uderzyła, myślę, że 
pan o tem. również myślał. 

— O czem, sir? 
— Ten Mr. Tait. 
— A, tak... Mr. Tait! 

— Bardzo oryginalny jegomość. Bard«0 

dziwny. Jego słowa mogą być zupełnie praw- 
dziwe, ale wątpliwości wpełzały do mego móz- 
gu, podczas czytania. On myślał, że zabity 
został Honywood, wtem widzi go w poczeka|- 

ni żywego, doznaje więc takiego wstrząśnienia, 
że omal nie przypłaca tego życiem. Dlaczego 
wzruszył się tem tak bardzo? Pozornie prze- 

cież prawie się nie znali z Honywoodem!... — 
Szef przerwał wywody, patrząc pytająco na 

Duffa. — Chyba źe... 

Myślałem 0 tem wszystkiem, sir. 
Chyba, że on sam chciał udusić Honywooda... 
Chyba, że on sam jest Jimem Ewerhardem. 

— Właśnie. Trzeba się nad tem dobrze 
zastanowić. A teraz, eo do przyszłości. Uwa- 

i 

  

— Fałszywie oskarżył swego konkurenta,— 
W dniu 21 stycznia r. ub. upoważniony do 

sprawdzenia w Porzeczu mięsa p. Lucjan Pie- 

kart szukając mięsa pochodzącego z niełegalne- 

go uboju, znalazł w mieszkaniu Mowszy Per- 

skiego. Ów Perski mając podejrzenie, że do- 

niósł o tem jego konkurent Josel Kamiński, za- 
meldował p. Piekartowi, iż Kamiński — kupił 
we wsi Jeziorki u Bronisława Śledziewskiego 

5 zdechłą krowę i sprzedaje mięso w jego jatce. — 

Składając te zameldowanie Perski prosił wezwać 

go w charakterze świadka dla stwierdzenia oko- 
liczności sprzedawania przez Kamińskiego mię- 

sa ze zdechłej krowy. 

Mimo to, iż natychmiast przeprowadzono u 

fKamińskiego rewizję, nie znaleziono owego 

mięsa. 

Jak się okazało w śledztwie Kamiński rze- 

višcie chciał kupić u Śledziewskiego krowę 

z tej tranzakcji nic nie wyszło, co zaś 
   

   go jeszcze do dziś dnia. 
Po zbadaniu całego szeregu świadków Sąd 

Okręgowy skazał Perskiego na 5 miesięcy are- 

ztu z zawieszeniem wykonania kary na prze- 
ciąg lat trzech. 

e 

— Min. Kaliński. W dniu 28 listopada bawił 
w Lidzie na inspekcji Urzędu Pocztowo-Telegra- 
ficznego Nr. 1 minister poczt j telegrafów inz. 

Emil Kaliński. Po dokonaniu inspekcji p. minis- 
ter odjechał samochodem do Wilna. 

— Zaprzysiężenie podchorążych. W dniu 29 

listopada w Lidzie odbyło się zaprzysiężenie sze- 

regowych z cenzusem dywizyjnego kursu Szko- 
ły Podchorążych. Po uroczystem nabożeństwie 

w kościele garnizonowym, w obecności przed- 

stawicieli władz wojskowych i cywilnych, mia- 
sta, różnych organizacyj i społeczeństwa, odbył 

się akt zaprzysiężenia na cmentarzu kościelnym, 
a następnie defilada, wspólny obiad żołnierski w 
świetlicy Szkoły Podchorążych, tradycyjne „po- 
żegnanie rekruta" oraz akademja w świetlicy 

żołnierskiej 77 pp., poświęcona rocznicy Powsta 

nia Listopadowego i uroczystości złożenia przy- 
sięgi przez podchorążych lidzkich. 

— Rocznica Powstania. Z okazji rocznicy 
Powstania Listopadowego, Związek Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet w Lidzie zorganizował w dniu 
29 listopada w swej świetlicy akademję o bar- 
dzo bogatym programie. Okolicznościowe prze- 
mówienie wygłosiła p. Michniewska, szereg pie- 
śni wykonał chór świetliczanek; wysłuchano ró- 
wnież pięknych deklamacyj chóralnych i indy- 
widualnych-w- wykonaniu uczestniczek tegoż 
chóru. 

  

  

  

   

    

Pracuwnia ńRroWiecna Uoiorów DamSkK. 
S. GUREWICZA 

zostzła pzzertesiona 
na uiicę Wileńską 6 m. 7. 

P-z.-|mula się ramów'ertał 

  

PIĄTEK, DNIA 1 GRUDNIA 1933 R. 
7.00 — 7.55: Czas, gimnastyka, muzyka, 

dziennik poranny, muzyka, chwilka gospodar- 
stwa dom. 11.40: Przegląd prasy 11.50: Mū- 
zyka z płyt. 11.57: Czas, muzyka, dziennik po 
łudniowy, komun. meteor., muzyka. 15.20: pro 
gram dzienny. 15.25; Wiad. o eksporcie. 15.30 
Giełda roln. 15.40; Muzyka żydowska (płyty) 
16,00: Pogadanka LOPP. 16:10. Koncert dla 
młodzieży (płyty). 16.40: „Co się dzieje w 
Wilnie pogadanka prof. Limanowskiego. 

: Koneert kameralny. 17.50: Codz. ode. 
18.00: „O książee naukowej w: Polsce'* 

19.00: Progiam na 

  

pow. 
— odczyt. 18.20: Muzyka. 
sobotę. 19.05: Ze spraw litewskich. 19.20: Roz 
maitości. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40: 
sport. 19.45: Rozmait. 19.47: Dziennik wieczor 
ny 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Kon- 
cert symfoniezny. 21.00: „Kobieta i ksiąžka““ 
— Teljeton. 21.15: dalszy ciąg koncertu. 22.40 
Muzyka z płyt. 22.55: Muzyka taneczna. 23.00 
Komun. meteor. 3.05: Muzyka taneczna. 

Sobota dnia 2 grudnia 1933 r. 

1,00 Czas. 11.40 Przegląd prasy. 11.50 Mu- 
zyka z płyt. 11,57 Czas. 15,20 Program dzien. 
15.25 Wiad. o eksp. 15.30 Giełda roln. 15.40 
Chwilka strzelecka. 15.50 Płyty. 16.00 Audycja 

dla chorych. 16.20 Pieśni. 16.40 Francuski. 
17.00 Transm. nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
18.00 „Tajemnica starych ksiąg" — wygł. Z. 
Rabska. 19.05 Tygodnik litewski. 19.20 Rozmait. 
19.25 Kwadzr. liter. 
19,47 Dziennik wiecz. 20,00 Kwadrans akadem. 

20.15 Obchód 10-lecia Konserwatorjum Mu- 
zycznego w Wilnie: 21.20 Koncert chopinowski. 
22.00 Godzina życzeń. 23.00 Kom. meteor. — 
23.05 Muzyka taneczna. 

  

żam, że w stosunku do partji dra Loftona, 
pan nie może nie przedsięwziąć. - Duff zbladł. 

—Niech mnie pan źle nie rozumie, drogi 
panie. Uważam tylko, że pana tam zbyt do- 
brze znają, aby pan mógł eoś znaleźć. Przej- 
rzałem marszrutę Loftona. Po Bgipcie zanoto- 
wane są cztery kursy okrętowe: z Port Saidu 
do Bombaju, z Kalkutty do Rangoon i Sin- 

gapur — na statku „British India Steam Na- 
vigation Company'*', stamtąd przez Sajgon do 
Hongkong . i wreszcie z Hongkong  okrę- 
tem z „Dollar Line“ do San Francis- 
«ko. Narazie chciałbym zostawić ich w 

spakoju. Nasz ptaszek powinien nabrać prze- 
konania, że zarzuciliśmy tę sprawę, jako bez- 
nadziejną, wtedy przestanie się mieć na bacz- 
ności. My tymczasem wyszlemy swego agenta 

do Kalkutty z instrukcją wejścia w ścisły 
kontakt z podróżnikami z partji Loftona. Nie 

zdecydowałem jeszeże definitywnie, ale myślę 

o sieržancie Welby. 
— To jeden z najsprytniejszych, sir. — 

zauważył Duff. — Tak, a przytem może on 
łatwo uchodzić za stewarda, ezy coś podobne- 
go. Głowa do góry, mój drogi! Jeżeli Welby 
wpadnie na pożądany trop, pan pojedzie za 
niemi i zaaresztuje osobiście ptaszka, Wiado- 
mości z przeszłości Honywooda mogłyby rzu- 
cić światło na znaczenie i pochodzenie tych 
woreczków z kamykami. Należałoby również 
zwrócić uwagę na kluczyk od safe'u z cyfra- 
mi. 3260. Pan narazie zajmie się temi rzecza- 
mi. Ale narazie niema konieczności wyjazdu 
dla pama. Chciałbym, żeby pan spotkał się z 
partją Loftona, po przybyciu do San Fran- 
cisko. 

Duff był widocznie 

jektu. ; 

  

zadowolony z pro- 

> tyczy krowy, to znajduje się ona u Śledziew- 

  

  

19.40 Sport. 19.45 Rozmait. 

  

Dziś! 
„Produkcji o 34 

29 

RAŃGŃ NOVARRO w Pi filmie egzotycz. 

„ZÓŁTY KSIĄŻE” 
„291 odśpiewa przepiękne chińskie pieśni miłosne. Ze względu na wysoką wartość artysty=- 
czną filmu dia młodzieży dczwoieny. Dzienne: balkon 40 gr., parter 75 gr., wiecz. baikon 54 gr 

parter od 90 gt. Seanse: 4, 6, 8 i 1020 

  

Polski 
Jannings 

Nastrojowe 

ostotnie dnil 

piosenki Fogza. 

STEFAN EA RACZ e se Nea 

„ BIAŁĄ TRUCIZN 
Tańce; Zizi Hslama. Żywa polska mowa. Ceny niskie, 

Nad program; „Egzotyczne wesele" taneczne produkcje Zespołu Jawajskiego, 

  

DZIŚ 

  

(MKA 
genjalaa pieśniarka jeko agentka wywiadn 
państwa oŚciennego w filmie polskim p. t 

  

Ordonduna 
„SZPIEG W MASCE" Dr:mat sensacyjny według А. 

Marczyńskiego. Udział przyj- 
mują: B Samborsk!, Leszczyński: Sym orsz 1087 smant Jerzy Jur i Lena Želithi ws+4,— Uprasza się O przy- 

bycie pun*tualnie' 4.6,8i1!015 —S 

GIEŁDA ZBOŻOWO - FOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

° — х dnia 30 listopada 1933 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto Ii stand. „ 14,60 
Owies stand. 14,20—14,50 
Gryka zbierana 18,75 

Siemię Iniane 90 proc. 35,64 

Mąka pszenna 0000 A luks. 33,15—34.— 

Mąka żytnia 55 proc. 25,50 

Mąka żytnia 65 proc. 20,50 

Mąka sitkowa 17.— 

Mąka razowa 17,50 

Kasza gryczana 1-1 palona 43.— 

  

Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2 

CENY ORJENTACYJNE: 

Żyto I stand. 15,80—16— 
Pszenica zbierana 2    

  

Jęczmień na kaszę zbierany — 14,50—15.—- 

Owies zadeszczony 13—13,50 
Mąka pszenna 0000 A luks.  33,75—37.— 

„ Mąka żytnia razowa szatrow. 18,50—19.— 

Kasza gryczana 1-2 palona 40—41.— 

Kasza gryczna 1-1 biała 41 — 
Kasza perłowa Nr. 3 30—30,50 
Kasza owsiana 45.— 

Siano 6— 
Stoma 5. 
Ziemniaki jadalne 6.— 

LEN za 1000 kg. f-co stacja załadowania: 
Len czesany basis I, sk. 303,10 2013,45— 

2078,40 
Ogólny obrót 650 tonn. 

Giełda warszawska 
Z dnia 30 listopada 1938 r. ` 

Belgja 123.85 — 124,16 — 123.54 
Holandja 358,05 —358,95 — 357.15 
Kopenhaga 131.50 — 132.15 — 130.85. 

Londyn 29.38 — 29.40 — 29.53 — 

    

  

  Nowy York czek 5,67 i pół 5.70 1 pół 
„8,644 /półe** 

Nowy York kabel 5.69 -— 5,72 — 5,66. 
Oslo 147,95 — 148,68 — 147,22. 
Paryż 34.85 i pół 34,94 — 34,77. 
Praga 26,43 — 2649 — 26.47. 
Boese 172,15 — 172.58 — 171.22. 

Włochy 46,85 — 46.97 46.73 
Berlin 'w broli nieof. 212,55 Tendencja 

niejednolita. 
Dolar w obrotach prywataych 5.62 

Rubel złoty 4.70 (za piątki) — 4,74 
dziesiątki). 

  

(za = 

Ofiarv_ 
Urzędnicy Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Wilnie, zgodnie z „eniem odchodzącego na 

emeryturę Radcy Leśnictwa p. Metodego Roma- 

nowa, zamiast pożegnalnej biesiady składają do 
dyspozycji Towarzystwa Św. Wincentego a Pau- 

lo (VI męska konferencja przy kościele WW. 

świętych) zł. 140. 
JMt. dla: nauczycielki weteranki 10 zł. Przy- 

tulek nieuleczalnych 10, Sanatorjum gruźlicze 10, 
żłobek Dzeciątka Jezus 10, Bratnia Pomoc USB 

5, Komitet Ratowania Bazyliki 10, Szkolnictwo 
polskie.na obczyźnie 5, Chleb dzieciom 5, Nędza 

wyjątkowa 5 — razem zł. 70. 

  

— To jest doskonały plan, sir. Ale, czy 

mogę zrobić pewną uwagę? 
— Oczywiście. Co takiego ? 
— Cheiałbym spotkać ich w Honolulu, sir. 

— Dlaczego koniecznie tam ? 

— Przedewszystkiem w San  Francisko 
partja może się rozpaść, a pozateni... 

— Cóż jeszcze? 

— Mamy przyjaciela, w Honolułu. Czło- 
wieka, na którego przyjaźni zależy mi spec- 
jalnie. Zdaje mi się, że wspominałem pamu o 
nim: Inspektor Chan z tamtejszej polieji. 

Inspektor pokiwał głową. 
— A, naturalnie. Charlie Chan ze sprawy 

„Bruce'*. Czy pan sądzi, że Inspektora Chana 

ucieszy pański przyjazd ? i 
Duff byt zaskoczony pytaniem. 
— Jestem przekonany, że tak, sir. A dla- 

czego pam o to pyta? 
Szef uśmiechnął się. 
— Bó już dawno noszę się z zamiarem 

odwdzięczenia się w jakiś sposób Inspektoro- 
wi Chan... Wobee tego, niech się pan nie nie- 
pokoi: załatwi się tą sprawę z Honolulu. 

ROZDZIAŁ XII. 
Jubiler przy Chowringhee Road. 

Nastąpiły dla Duffa tygodnie poszukiwań 
bez wytchnienia. Załatwiał drobne sprawy, aie 
serce jego było daleko od Londynu. Welby był 
już w drodze do Kalkutty. Przez kilka wie- 

czorów, poprzedzających jego wyjazd, Duff 
opracowywał z nim plan i możliwości dziati- 
nia. Późno w noe Ślęczeli, pochyleni nad no- 
tatkami inspektora. Duff stwierdził przy tem, 
że sierżant Welby był rzeczywiście wyjątkowo 

sprytnym i inteligentnym agentem. Nie pier- 
wszym lepszym prowinejonalnym samoukiem, 

Brukarnia „Siowa“ Wilno Zamkowa 2. 

| ABUOTEKĄ 

- wnościowy 6 pp. Leg. codziennie od godz. 

Przetarg 
Garn. Kom. żywn. Wilno odda w drodze nie- 

ograniczonego przetargu na okres od 1 I. 1934 

do 31 III. 1934 r. dostawę art. żywnościowych 
i paszy dla garnizonu Wilno i Nowo Wilłejki: 
180.000 kg. mięsa w 

  

   

  

6.000 kg. mięsa. wieprzowego, 

1.000 kg. mięsa cielęcego, 
45.000 kg. słoniny, 

3.000 kg. smalcu, 

3.000 kg. ała = nego, 

00 kg. jarzyny jo 

00 kg. i 4 rdej, 

6.000 kg. cebuli świeżej, 

400 kg. włoszczyzny suszonej, 

12.000 kg. mąki do przypraw, 

9.060 litrów mieka, 

    

  

     

  

    
   

y iem artykułów w 

loco ch nałeży wnosić do przewodniczącego 

Garn. Kom. żywn. Wiłno (kwatermistrz 6 pp. 

Leg., koszary Ignacowskie), w terminie do dnia 

20 grudnia 1933 r. godz. 12. W dniu 21 grudnia 

1933 r. o godz. 10 rano odbędzie się w Repre- 

zentacyjnem Kasynie Podoficerów Wilno ul. Ta- 
tarską 5 komisyjne otwarcie ofert i przeprowa- 
dzenie przetargu. 

zczegółowych iniormacyj 

  

udziela oficer ży- 

10 

  

do 12, koszary Ignacowskie. 
Komisja zastrzega prawo wyboru oferentów, 

chociażby ceny były niższe. 

Przewodniczący Garn. Kom. żywn. Wilno. 

LECZNICA 
Litawskiego Stow. Pcmocy Szenitzrnej 

* ml. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia cherych ambulatoryjnych przez ie 
karzy specjalisów w godninach w dzień cd 
9—2 wieczerem 5—7 oraz obłożnie chorych 

o każdej por:e dnia i nocy. 
  

  

1.2,3 pokojowe mieszkania 
oraz ŚKIEP z wygodami w cenie 
od 30 do 60 zł. do odnajecia — 
Jagiellońska 8. Informacje u dozorcy. 

    
Lekarze 
Ls 

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, wene- 

_„ryczne i moczopłciowe. 
  

"Wileńska 7, tel. 10-67. 

ryczne i R 

«!а dobrze  grzana 

DOKTOR 

żeldewicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

Potrzebny 
większy pokój w cent- 
rum z prawem korzy- 
stania z łazienki i kn- 
chui Łaskawe oferty 

czowych. “ 
bio da 545468 2 Administracji dia 

DOKTOR 

ZELDOWICZOWAP OSZUKU | 15 ® 
kobiece, weneryczne — Mi Ė SZKAN 
narządów * moczowych ciepłego suchego i 
od 12 — 2 1 od 4 Słonecznego z «y- 
przeprowadzili się z Sodam, 4—5 pokojo- 

Mickiewicza 24 wego. Zgłoszenia do 
na Wileńską 28 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
Z Ws:elkiemi wygodam! 
ul Dabrowskiego 7 

Róż dh ADAŚ SDD 

Kupuo 
1 SPRZEDAŻ 

  -— * 

SPRZEDAM 

  

dańaóstANAkINA aido 

za 60,000 R. dochód „„Posady 
wedlug naksza płatn. 
14,200 zł. Bosaczkowa 3 
—10 Rządca 

  = rolny potrzebny, prak- 
tyczny, energiczny — 
dobry fachowiec, kawa- 
ler skromnych wyme- 

MASZYNĘ 
do pisanis, w dobrym 
stanie, kupimy. Zgło- 
szenia pisemne — Koło gań do niednżego ma- 
Rolników,  Zakretowa jątzu od 1 marca 1936 
Ne 23 Q roku, Referen je, Świa- 
——————— decitwa, — us 

Wiejska kietbasa zaut. Bernardyūski 
krakowska kg.2.40,0raz m 8 godz. 12—3 o 

  

wiejskie wędlicy wyrob. — 
p.Fiedorowiczowej naj. PANEUNZRZENZENWINERA 

taniej polec» Lekcie 
Wi, CZERWiŃSKI 

„ Wileńska 42 0 RER AZ w 04 
AD AAA AS AAS Na Kursy „Ezeja 

i szycia przyjmję E 
L dao adis potr r 

POKOJOWE = 
мявз:кдмвк’б&“_““_і'___п___ 
do wynajęcia od zaraz 
(łazienka i kuchniz) — 
YE CY OSA m. 3 

AA AAAŚAADARAERĄ AE 

Росдикша 
PRACY 

GPPFPTTTTTTT TOCZY 

Studentka 
poszutuje poszdy, mo 
że wyjechać, Zawalne 

3yPOKOJ]J E 
z knchnią i wygodsmi 
tanio — ŽžEEnuow 
Ska 22 m. 5 

Do“ WYNAJĘCIA 
może być z używaln. 
pianina Mickiewicza 44 
z 11 

s Do odstąpienia 
dwa daże, jasne pokoje 
na piętrze, z używal- 
nością kachni, — Ulica 
L 1m 3 

  

- Młoda osoba 
1 ukofńczenem Šred- 

9 niem wykształceniem f- 
szkołą zawodswą Rog 
mie wszelką posadę do 
dzieci. Może pizygoto- 
wać do szkcły — umie 
dobrze szyć i haftować 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Slows“ sab' 

  

— — — — — — — 
  

Dr Ginsberg 9d godz, O —1 1 4-8 

Wileńska 3, od 8 

WAGA! 

RESTAURECJA „EU 

pa skórne dowe. _ POPIERAJCIE 
1 4 — 8. Tel. 567 567. 

przy 
Że z duiem 1 

e zaangażowan.     Przy współud. 
Tan 

Kachnia pisrwszorzędna, 
Basen z żywemi rybsmi, 

Hotelu „Europa'* Dominikańska 1. | © 
Zarząd Restśnracji powisdamia stałych bywalców i sympatyków, 

я 'udnia b. r" wprowadza ae : 
DANCING TOWARZYSKI ой & 21 40 #.2 я пос 

ek Zawodowych. 
Bulet oblicie zaopatrzony. 

Specjalność poliaus rybne. 

WAGA! U NODEZEKIERIEH RTYZTRZE 
ROPA" Różne 

ROTOR SIWA 

  

Modystka 
przyjmuje wszelką te- 
botę w zskies kapelt- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonnje tanie i ele= 
gancko, Wielka 3 m. 16 
— — — — = ME     

lecz urodzonym na bruku londyńskim,  przy 
dźwiękach Wielkiego Beria (zegar na Parla- 
mencie), człowiekiem, znającym się na rzeczy. 
Niestety nigdy nie wyjeżdzał poza obręb swe- 
go rodzinnego miasta, w którem się czuł, jak 
ryba w wodzie, a wielkie morza i oceany byty 
dla niego czemś nieznanem nawet ze słyszenia. 
Nie przerażała go jednak bynajmniej myśl o 
tem spotkaniu z nieznanemi żywiołani Welby 
przyglądał się długo małym woreczkom skó- 
rzanym z kamykami: zdawały się sugestjonof 
wać go, nie mógł oderwać od nich oczn. Jego 

zdaniem, były one główną nicią przewodnią. 
Był spragniony walki i zwycięstwa. Nie mógł 

się doczekać dnia wyjazdu, który jednak nad- 
szedł wkrótce. Duff odprowadził go do Tilbu- 
ry Docko i patrzał długo na oddalającą się, 
rozradewaną twarz sierżanta, dopóki nie zai- 

knęła w oddali. 8 
Po dwuch tygodniach ciszy nadeszła pier. 

wsza wieść od partji Loftona. Był to list 6d 
Pameli Potter, wysłany z Aden, Inspektor czy- 

tał następującą treść: 
„Panie Inspektorze Duff. 
„Tak mi przykro, bo „właściwie chcia- 

łam wysłać mój pierwszy raport z Port Saidu. 
Ale dnie były tak przeładowane, a noce takie 
piękne — że nie mogłam! Obawiam się, że 

pan by się bardzo niecierpliwił gdyby pan był 

u nami. Mamy między sobą mordercę i cóż 

stąd? Obejrzeliśmy wszystkie bazary, obejrze- 
liśmy Sfinksa — zadałam mu pytanie, nad 
którego rozwiązaniem tak się biedzimy, ale on 

nie raczył mi odpowiedzieć. 
Widziałam Port Said. Może sobie być tak 

djabelski jak fama głosi, ale Miss Luce nie 
pozwoliła mi go sądzić. Opowiadała mi moe 
o nim. Jest to wogóle osoba pełna wiedzy. Gdy 

      

się z nią rozmawia powinno się mieć atlas 
przed -sobą. | 3 

„Zostawiliśmy kanał Sueski za sobą 
—zabłocona rzeka. Mieliśmy po obu stronach 
ocean piasku, 7 powykrzywianemi akaejami 
gdzieniegdzie. Nocami .ciepłe jasne powietrze 
faluje nad nami. Teraz jesteśmy na pokładzie. 

Upał okropny. Latające ryby spadają na pok- 
kład z jakimś wyrazem uprzejmego zadowole- 
nia ze spotkania z nami, Słońce jest ołbrzy- 
mią czerwoną, kulą, gdy patrzymy na. nie wie- 
czorem i nadstawiamy nszu, by posłyszeć sy- 
czenie wody, kiedy ta ognista kula dotknie lo 
niej. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. 
Marek Kennaway zapewnia, że słońce nigdy 
nie detyka wody, a syczenie, które słyszymy, 
pochodzi z kuchni. 

Wiema rozkazom pana, starałam się za- 
wiązać bliższą znajomość ze wszystkiemi to- 
warzyszami podróży. Jedynym tego rezulta- 
tem, jak dotąd jest to, że kobiety znienawi- 
dziły mnie gorąco. Nawet Sadie Minchin my- 
śl, że zamierzam ukraść jej Mixy. Może prze- 

sadzam nieco w przyjaźni z Mixy, ałe on jes 
taki zabawny. Pozowałam FKlmerowi Benbow 

tyle razy, że lada chwila żona odbierze mu je- 
go ukochany aparat. A eo do innych, to dosz- 
łam do dobrych rezultatów ze Stuartem Vi- 

vian. Czy pamięta pan małe nieporozumienie 
między nim i damą jego serca przy wyjeździe 
z San Remo. Nie rozmawiali kilka dni, to zna 
czy, że ona nie chciała, a potem on machnął 
ręką. Wtedy ja weszłam na jego drogę. Po- 
myślałam, że nie wiele wiemy o nim i trzeba 

przeprowadzić mały rekonesans. 

(D. 0. N.) 

  

  

Redaktor w.-z. Wltoid Tatarzyński, 

Adm. „Słowa* dia A. B. 
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