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Rok VIII. Mr. 279 (2221). Wilno, Środa 2 Grudnia 1931 r. 

sateżnoćć pocztow? onłace ta ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 

  

KUKJEKR 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

  

BMBDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilne Jagieflońska 3. Telełeny: 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane : 

NA PRENUMERATY: miesięcznie s ednoszeniem do domu iub przesyłką pocztową 4 zi. Zagranicą 7 zł. CENA OGŁOSZEŃ : 
E jednószp., ogłoszenia mieszkaziowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50*/,, z zastrzeżeniem miejsca 259%/,, w numerach niedzielnych 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. - Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Wizyta jugosłowiańska. 
Przyjazd do Polski 

skiego ministra spraw zagranicznych 

p. Marinkowica był oddawna zapo- 

wiadany. We wczesnej jesieni b. roku 

stanęła temu na przeszkodzie Śmierć 

brata ministra, później wybory do par 

łamentu  jugosłowiańskiego. Wizyta 

dzisiejsza ma charakter kurtuazyjny, 

nie wolny jednak od znaczenia poli- 

Jugosławja jest członkiem 

jugosłowiań- 

tycznego. 

Małej Ententy, z.którą Polska w wielu 

zagadnieniach międzynarodowych ści- 

śle współdziała nie wiążąc się zresztą 

co do innych kwes stanowiących 

istotną podstawę związku politycznego 

trzech państw sukcesy jnych. 

  

Stosunki nasze z Jugosławją za- 

równo polityczne, jak i ekonomiczne 

oraz kulturalne opierają się na szere- 

gu umów i konwencyj. Wymienić tu 

nałeży przedewszystkiem traktat kon- 

cyłjacyjno-arbitrażowy, podpisany w 

Genewie, dnia 18.IX. 1926 roku, oraz 

pakt przyjaźni, podpisany również w 

amią datą. Ten ostatni   Genewie pod tą 
  

został odnowiony dnia 3-go grudnia 

1930 roku na lat 3: Wzajemine stosun- 

ki gospodarcze normuje konwencja 

handlowa zawarta w Warszawie dnia 

23 października -1922 r. uzupełniona 

protokółem dodatkowym z dnia 31 

sierpnia 1930 roku. Dalej. wymienić 

należy umowę prawną podpisaną w 

Belgradzie 1 maja 1923.r. Ponadto is- 

tnieje konwencja pomocy lekarskiej, 

podpisana w Belgradzie 9 inaja 1923 

roku. Dnia 6 marca 1927 roku zawar- 

ta została między Polską a Jugosław 

wją konwencja konsułarna, której do- 

kumenty ratyfikacyjne zostaną wymie- 

nione przy okazji pobytu ministra Ma- 

rinkovica w Warszawie. Podpisana 

również będzie obecnie zawarta nie- 

dawno z Jugosławją umowa, dotyczą- 

ca stosunków szkolnych, . naukowych 

i artystycznych, normująca w szero- 

kim zakresie wzajemne stosunki w 

dziedzinie wymiany dóbr  kultural- 

nych. 

Niezależnie od tych umów rozwija 

się współpraca Polski z Jugoslawją 

na terenie Ligi Narodów. Dotyczy to 

ustosunkowania się do idei rewizjonis- 

tycznej, dążenia do wzmocnienia poko- 

ju, bezpieczeństwa i kollaboracji w dzie 

dzinie gospodarczej. 

Historja zjednoczonej w wyniku 

wielkiej wojny Jugosławji bogata jest 

w wydarzenia ciekawe i symptomaty- 

czne dla kształtowania się stosunków 

wewnętrznych państw. powojennych. 

Powstanie w roku 1919 królestwa Ser- 

bów, Kroatów i Słoweńców spotkało 

się z dużym pesymizmem Europy co do 

trwałości tego związku trzech narodów 

bliskich sobie etnicznie, lecz bardzo 

różnych pod wielu względami, szcze- 

gólnie wyzńianiowym, kulturalnym i 

obyczajowym. 

Pomimo niewątpliwej wyższości 

kulturalnej Kroatów i Słoweńców, do- 

minującym politycznie elementem w 

nowem państwie stali się Serbowie, 

którzy po bohaterskiej obronie swego 

kraju przeciwko Austro-Węgrom mie- 

li w swem ręku w chwili zwycięstwa 

wszystkie niezbędne atrybuty władzy. 

Centralistyczne tendencje radykałów 

serbskich wytworzyły stan suprema- 

cji serbskiej w państwie. Nie chcieli 

się z nią pogodzić Kroaci i Słoweńcy, 

reprezentowani w parlamencie  bel- 

gradzkim przez silną partję ludowego 

radykała Radica. 

ystem demokracji parlamentarnej 

istniejący w Jugosławji od 1919 r. na 

mocy konstytucji t. zw. Vidoydańskiej 

(od miasta, w którem została uchwało 

na) jak najmniej sprzyjał rozwiązaniu 

coraz bardziej pogłębiającego się kon- 

fliktu wewnętrznego. Polityka Ra- 

dica przybierała formy politycznego 

separatyzmu, bowiem większość serb- 
ska w Skupszczynie nie chciała ani 

  

  

piędzi ustąpić ze swego radykalnego 

centralizmu. Próba ugody z r. 1925 nie 

dała trwałych wyników i wkrótce wal- 

ka rozgorzała z jeszcze większą zacię- 

tością. Kulminacyjnym jej momentęm 

było zabójstwo dwóch - wybitnych 

członków kroackiej partji Radica przez 

radykała serbskiego, dokonane pod- 

Młode 

państwo stanęło przed widmem anar- 

chji i wojny domowej, której zapobiec 

nie mógł parlament podzielony na 

czas posiedzenia parlamentu. 

dwie rozwścieczone na siebie grupy. 
  

Większość serbska, mimo całej swo- 

jej bezwzględności, nie była w stanie 

opanować sytuacji i w ramach obo- 

Swo- wiązującej konstytucji narzucić 

  

jej woli Kroatom i Słoweńcom. 

Czynnikiem posiadającym osobisty 

  

autorytet, niezaangażowanym i nie 

zużytym w dotychczasowej walce był 

  

  

król Aleksander. Zdecydował się on 

w dn. 6 stycznia 1929 r. na zawieszenie 

nie dającej mu możności działania kon 

stytucji i wziął na siebie zadanie ura- 

towania państwa od rozkładu wewnę- 

trznego. Powołany przez 

Żivkowica, rozpoczął energiczną  pra- 

cę pod hasłem stworzenia politycznej 

niego rząd 

syntezy trzech elementów narodowych | 

w jeden naród jugosłowiański. Refor- 

my administracyjne i gospodarcze u- 

sunęły dotychczasową preponderancję 

jednego z tych elementów i poskromi- 

ły wyzyskiwane przez poszczególnych 

polityków dla cełów  egoistycznych 

partykularyzmy. W styczniu r. b. król 

Aleksander zjechał do Zagrzebia na 

Pobyt ten miał charak- 

ter nie wizyty, 

dłuższy czas. 

lecz rezydencji w dru- 

giej po Belgradzie stolicy państwa 

Był to pierwszy doniosły akt po- 

za pomocą którego król Ale- 

stosunek 

lityczny, 

ksander podkreślił równy 

korony do jednej z historycznych czę- 

ści składowych zjednoczonego pań- 

-- stwa. 

Uważając swoją dyktaturę od po- 

czątku li tylko za czasowy środek do 

unormowania stosunków w kraju, 

król już po 2 i pół latach zapowiedział 

powrót do systemu konstytucy jnego. 

W litsopadzie r. b. odbyły się wybory 

do nowego parlamentu jugosłowiań- 

skiego, na podstawie nowej ordynacji 

wyborczej. Hasło powstrzymania się 

od głosowania, wysunięte przez opo- 

zycję, nie znalazło posłuchu. W wybo- 

rach wzięło udział absolutnie i procen- 

towo znacznie więcej obywateli niż w 

1927, w ostatniej kampanji wyborczej 

za czasów konstytucji vidovdańskiej. 

Lista jedności narodowej odniosła zu- 

pełne zwycięstwo.  Charakterystycz- 

nem zjawiskiem jest to, że do Skup- 

szczyny weszli w ogromnej ilości daw- 

ni posłowie ze wszystkich partyj, zwal 

czających się wzajemnie. Dziś są oni 

wybrani z jednej listy, na podstawie 

wspólnego programu, który wyłącza 

możliwość powrotu do dawnych walk. 

—dyktatora zostało po 

   

Dzieło króla 

2 i półletniej wytężonej 

kcjonowane przez doprowadzony do 

równowagi kraj w całej rozciągłości. 

pracy san 

Niejedna analogja nasuwa się przy 

porównaniu owych 2 i pół łat historji 

wewnętrznej Jugosławji z takąż 5-le- 

tnią historją Połski! Dziś i tu i tam 

trwałość nowego systemu zależy prze- 

dewszystkiem od samych jego wyko- 

nawców. Jednakowy wzrost znaczenia 

obu państw na terenie międzynarodo- 

wym jest również znamiennym skut- 

kiem dokonanej reformy. 
w tej dziedzinie interesów sprzecznych 

z Jugosławją, państwo polskie ma 

wszelkie dane do ścisłej z nią współ- 

pracy j umacniania wzajemnej przy- 

jaźni. Wizyta min. Marinkovica jest 

dowodem, że w tym właśnie duchu sto 

sunki polsko-jugosłowiańskie pomyś- 

lnie rozwijać się będą. 

Nie mając 

Testis. 

Kto będzie towarzyszyć 
min. Zaleskiemu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ministrowi Zaleskiemu w jego po- 
dróży do Londynu towarzyszyć będą: 
dyrektor gabinetu min. spraw zagran. 
Szumiakowski i naczelnik Wydziału 
Zachodniego w temże ministerstwie 
Lipski. : 

  

W 10-tą rocznicę rozstrzela- 
nia 359 powstańców ukraiń- 

skich przez bolszewików. 

21 listopada 1921 r. oddział po- 
wstańczy żołnierzy ukraińskich dowo- 
dzony przez atamana  Tiutiunnika, 
wpobliżu m. Bazar na Ukrainie został 
otoczony przez przeważające siły czer- 
wonej armji. Żołnierze ukr w 
liczbie 359 odmówili poddania się i 
zostali przez bolszewików rozstrzelani 
z karabinów maszynowych. 

      

Z. inicjatyw raińskiego T-wa 
Wojskowo-Histoi ycznego odbyło się 
w cerkwi praw: osław nej w Warszawie 
nabożeństwo żałobne za poległych bo- 
haterów ukraińskich. Nabożeństwo od- 
prawił i kazanie wygłosił proboszcz 
ukraińskiej stanicy w Kaliszu ks. 
Bryndzan. Następnie chór ukraiński 
wykonał szereg pieśni religijnych i 
narodowych. 
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Manifestacje antyserbskie 
w Softji. 

SOFJA 1.XII. Pat. -— Poseł jugo- 
słowiański w Sofji wręczył wczoraj w 
ministerstwie spraw  zagranieznych 
notę protestującą przeciwko demon - 
stracjom, jakie miały miejsce przed 
gmachem poselstwa jugoslowianskie- 
go. Przedstawiciel Jugosławji odjechał 
do Białogrodu w celu złożenia rządo: 
wi osobiście sprawozdania. Odpowiedź 
bułgarska, ponawiając szczere ubole- 

wanie rządu bułgarskiego. wskazuje 
na środki, jakie zostały przedsięwzięłe 
w związku z demonstracjami przed po 
selstwem jugosłowiańskiem, zaznacza- 
jąc m. in., że komisarz policji w dziel- 
nicy gdzie mieści się poselstwo, oraz 

j jego zastępey zostali zawieszeni 
w czynnościach. 

      

Wczoraj min. Marinkowicz przy- 
jął charge d'affaires poselstwa bułgar- 
skiego w Białogrodzie, który z polece- 
nia swego rządu przedstawił mu szcze- 
góły manifestacji przed  poselstwem 
jugosłowiańskiem 'w Sofji. Wedłe oś- 
wiadczenia charge d'affaires, manife- 
stanci zostali rozproszeni jeszcze przed 
przybyciem przed gmach poselstwa. 
Z tego też powodu posiłki policyjne 
nie zostały natychmiast wysłane. МЫ 
mo rozproszenia manifestantów, część 
ich zdołała przedostać się bocznemi u- 
licami przed gmach poselstwa, gdzie 
wezwano ich do rozejścia się. Nie było 
żadnego ataku na którąkolwiek z o- 
sób, należących do personelu poselstwa 
Nie ruszono też flagi jugosłowiańskiej. 

    

_ejonalis 

" falsyfikatu, przedstawiają obeenie dr. 

Obrady grupy prawniczej B. B. W. R. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś obradowała grupa prawnicza 
posłów BBWR. Rozpatrywano projekt 
nowelizacji Kodeksu Karnego, rzą- 
wy projekt ustawy o wykonaniu kon- 
wencji dotyczącej: procedury cywilnej 
oraz szereg wniosków poselskich znaj- 
dujących się w komisji prawniczej. 

"Grupa prawnicza BB zakończył: 
prace nad nowelizacją K. P. K. pomi- 

mo poprawek zgłoszonych poprzednio. 
Grupa zamierza wprowadzić jesz- 

cze dwie poprawki mianowicie: skre- 
ślenie w art. 4 punktu zmierzającego 
do podwojenia opłat sądowych zasą- 
dzonych w wyroku skazującym, oraz 
zmieniającą brzmienie art. 9, aby no- 
wela weszła w życie w 14 dni po jej 
ogłoszeniu. 

  

Dalszy spadek funta. 
Sytuacja wywołuje poważne obawy. 

LONDYN. 1. XII. (PAT). Sytuacja funta 
Szterlinga zaczyna: wywoływać w całym kra- 
ju poważne obawy. Wśród szerekiej publi- 
czności spadek funta nie wywołał co prawda 
dotąd paniki, bowiem dotychczas ceny bar- 
dzo mało się podniosły. 

Aezkołwiek wartość funta w Assia de 
kursu złotego parytetu wynosi tylko 2/3, to 
wartość nabywcza funta w stosunku do fun- 
ta złotego wynosi wciąż jeszcze % procent. 

Jednak wśród miarodajnych ster gospodar- 
czych rosną obawy, że dalszy spadek funta 
może pociągnąć za sobą wzrost cen i wów- 
czas wywołać może panikę wśród ludności. 

Ce do powodów spadku funta, trudno 
dojść de właściwej przyczyny. W kołach 
City wskazują na wiele powodów — prze- 
dewszystkiem na spekulację, szerzącą się w 

takich okolicznościach, na konieczność po- 
krywanią zagranicą nadmiernego importu w 
ostatnich miesiącach, na wycofywanie kre- 
dytów przez zagranicznych depozytarjuszy, 
zwłaszeza przez Francję i Holandję, na nie- 
pewną sytuację międzynarodową w związku 
z reparacjami i kredytami zagranicznemi, 
która zachwiała zaufanie do niektórych do- 
mów bankowych w City, wreszcie na oczy- 
wistą pasywność rządu w przeciwdziałaniu 
spadkowi funta. 

Przy zamknięciu giełdy londyńskiej funt 
był notowany: dolary — po 3,29 i pół, fran- 
ki — 84,18, guldeny — 8,21, franki szwaj- 
carskie 16,92 i pół. Funt szterling spadł więc 
od wczoraj.o 6 punktów, dochodząc do war- 
tości 13 szylingów 6 pensów, czyli do naj- 
niższego swego kursu z lutego 1920 roku. 

Dekret prezydenta Rzeszy. 
BERLIN 1.XIL., Pat. —: Ogłoszony 

dziś został dekret prezydenta .Rzeszy, 
na podstawie .którego -rząd niemiecki 
otrzymuje pełnomocnietweo na okres 

do czasu zebrania się Reichstagu zmie- 
niania obowiązującej stawki celnej, 
stosownie do potrzeb gospodarczych. 

Dalsze sukcesy wyborcze hitlerowców. 
BERLIN 1.XII. Pat. —.W niedzie- 

lę odbyły się w Turyngji oraz prowin- 
cji saskiej wybory do izb rolniczych: 
W. wyborach tych w Turyngji hitie- 

rowcy uzyskali jedną trzecią ogólnej 
łiczby mandatów, w Saksonji nato. 
miast dwie trzecie wszystkich manda- 
tów. 

Dokoła hitlerowskiego „puczu w Hesji. 
MONACHJUM. 1. XII. (PAT). Afera na- 

nego dokumentu, skontiskowane- 

g0 w Darmstadeie, jest nadal przedmiotem 

zainteresowania prasy wszystkich odcieni. 
Prasa hitlerowska, a za nią pisma opozycji 

prawicowej wobec beznadziejności przedsta- 
wienia skontiskowanego dokumentu, jako 

Scha- 

etera jako głównego winowajcę, który wsku- 

    

  

tek odkrycia pewnych faktów z jego prze- 
szłości nie został wybrany na posła w Hesji 
i cheąe się zemścić doniósł dyrektorowi po- 
lieji we Frankfurcie o dokumencie. Według 
prasy prawicowej, autor dokumentu dr. 
Best, sporządzając go, wychodził z założe- 
nia, że w Hesji nastąpił przewrót komuni- 
styczny, który należy zwalczać. 

Echa spisku na Węgrzech. 
Rewelacje dotyczące 

BUDAPESZT. 1. XII. (PAT). W czasie 
posiedzenia Izby poseł socjałistyczny Gyorki 
oświadczył w związku ze sprawą zamachu, 
że minister spraw wewnętrznych Kerestes 
nie ma żadnego prawa osądzać -zamachow- 

     

  

ców, bowiem sam jest członkiem tajnego 
stowarzyszenia, na którego zebraniu oświad- 
czył, że zamierza rozwiązać partję socjal- 

    

demokratyczną, zwia zawodowe, oraz że 
w lutym Hitler zapanuje w Niemczech, w 
Austrji Słahremberg, na Węgrzech zaś Gom- 

Przywódcom „,puczu' 
BUDAPESZT. 1. XII. (PAT). Z 46 uwię: 

"zionych osobników znaduje się obecnie tyl- 

ko 35 w areszcie. Resztę zwolniono. Najbar- 
dziej obciążeni są Vannay, Molnar i Raad, 
przywódcy całego puczu. Oskarżenie doty- 

ministra spr. wewn. 
bos, który ugruntuje swe rządy na przyjaźni 
włoskiej i tereckiej. Eksponenci kapitałów 
żydowskich mieliby zostać wypędzeni przez 
rząd Gombosa. Zdaniem więc posła, między 
programem zamachowców, a tajnego związ 
ku, do którego należy minister, istnieją du- 
że podobieństwa. Oświadezenie posła socja- 
listyeźnego wywołało olbrzymią burzę w Iz- 
bie tak, że omało nie doszło do bójki między 

zwolennikami rządu, a opozycją. 

    

grożą sądy doraźne. 
czyć będzie rewolucji, ałbo też sprzysiężenia 
celem dokonywania mordów. Oba wypadki 
podpadają eg kompetencję sądów doraž- 
nych. 

Sprawa Indyi nie została 
LONDYN. i. XII. (PAT). Kon- 

terencja Okrągłego Stołu została odro 
czona na ezas nieokreślony. 

LONDYN. 1. XII. (PAT). Jak się 
dowiaduje korespondent PAT, cała 
akeja przygotowaweza, dotycząca 

wprowadzenia w życie konstytucji 

Indyj, có ma zapewne trwać od 2— 
3 lat, będzie skoncentrowana w ko- 
misji wykonawczej konferencji O- 
krągłego Stołu, na czele której to ko- 
misji stanie lord Sankey. Komisja ta 
czynna będzie na terenie Indyj. 

Exposė Mac Donalda. — Rozczarowanie Gandhi'ego. 

LONDYN. 1. XII. (PAT). Na wtor- 
kowem posiedzeniu konierencji O- 
krągłego Stołu Mae Donałd wygłosił 
expose, w którem potwierdził mię- 
dzy innemi deklarację z 19 stycznia 

w sprawie statutu domin jalnego Indyj 
Premjer oświadczył, iż polityka rzą- 
du pozostaje niezmieniona, zaznacza- 
jące, że zdaniem rządu sprawy wojsko- 
we i zagraniezne muszą narazie po- 
zostać zarezerwowane dla wice-króla 
i podlegać decyzji Londynu. Również 
w dziedzinie finansów pewne ograni- 
ezenia są konieczne. 

Premjer podkreślił konieczność u- 
regulowania sprawy mniejszościowej, 
zanim konferencja będzie mogła tech- 
nieznie być wprowadzoną w życie. 
Federacja Indyj, zbudowana na demo 

    

kratycznej konstytucji, nie może do- 
konać się w ciągu miesiąca. Mae Do- 
nald podkreślił, iż rząd zdecydowany 
jest wprowadzić tymczasowe załatwie 
nie problematu  mniejszościowego 
przez oktrojowanie konstytucji, opar- 
tej na schemacie reprezentacji kur- 
jalnej mniejszości, o ileby poszcze- 
gólne grupy ludności nie mogły w dał 
szym ciągu dojść de porozumienia. 

Gandhi, dziękując Mac Donaldowi 
jako przewodniczącemu konferencji 
w imieniu wszystkich delegatów, pod- 
kreślił, że pierwszem jego wrażeniem 
po wysłuchaniu mowy premjera jest 
przypuszczenie, że zapewne drogi je- 
go i Mae Donalda rozejdą się. Była to 
aluzja do rozczarowania, jakie odezuł 
Gandhi. 

  

  

  

Groźba Gandhi'ego. 

LONDYN. i. XII. (PAT). Wezo- 
rajsze posiedzenie płenarne  konte- 
reneji Okrągłego Stołu trwało do 2-ej 
w nocy, chciano bowiem wyczerpać 
listę móweów, ażeby na dzisiaj pozo- 
stawić słowo jedynie Mae Donaldowi. 

  

Posiedzenie zakończyło się groźbą 
Gandhiego, iż podejmie nanowo akcję 
cywilnego nieposłuszeństwa w razie, 
gdyby postanowienia rządu  brytyj- 
skiego wywołały nowe rozczarowania. 

załatwiona. 
Gandhi o deklaracji premiera. 

ŁONDYN 1.XH. Ра — W wy- 
wiadzie prasowym na temat konferen- 
cji Okrągłego Stołu Gandhi oświadczył 
że deklaracja premjera brytyjskiego 
nie zaspokaja wolnościowych żądań 
Indyj. Rozczarowanie jest tem większe 
bo rząd brytyjski wybrał właśnie 0- 
becną chwilę, aby ogłosić nadzwyczaj- 
ne pełnomocnictwa udzielone guber- 
natorowi Bengalu dła tępienia aktów 

  

- teroru, które doskonale można było 
opanować przy pomocy zwykłego pra- 
wa, dającego władzom brytyjskim do- 
stateczne prerogatywy. Pełnomocnie- 
twa, ogłoszone w Bengalu stanowiące 
w praktyce stan oblężenia, są — jak 
oświadcza Gandhi — sprzeczne z uro- 
czystem przyrzeczeniem Mac Donalda 
wobec konferencji. Gandhi wyraził 
obawę, że sytuacja w Indjach zao- 
strzyła się do tego stopnia, że po pow- 
rocie do Indyj będzie zmuszony do 
ponownego zastosowania taktyki о- 
poru. 

Dopiero Powszechny Spis Ludności 

da dokładny obraz układu gospodar- 

czych i kulturalnych sił Polski. 

W twoim interesie leży otrzymanie 

obrazu jak najwierniejszego. Współ- 

działaj z władzami spisowemi. 

"Ai iii 222222 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
ANTYSEMICKIE WYSTĄPIENIA. 

Jak podaje „Id. Stimme*, w tych dniach - 
wieczorem w Żo: h na wychodzacych a 
miejscowego kina Żydów napadła grupa nie 
znanych osób z okrzykiem: „Bić Żydów * 

  

  

      

   

    

Oprócz poturbowania kilku yedów zatrzy 
mano i obito jedną Żydówkę, której jednak 
udało się wymknąć z awanturników.    

   

  

Również z eto tłue w oknach do- 
mów żydc ich. _/ W miasteczku powstała 
panika. Prz połicja, która zatrzymały 
parę awanturników. Jeden z nich okazał się 
miejscowym drugi zaś — przybyłem ż Kow- 
na agentem kompanji Singer. Obaj został 
oddani do dyspozycji naczelnika pow. Troe- 
Ro-Koszedarskiego. 

Innego rodzaju objaw antysemicki miał 
miejsce w okresie wyborów do przedstawi- 
cielstwa akademickiego Uniwersytstu Ko- 
wieńskiego. 

Mianowicie ukazała się przedwyborcza 
jednodniówka zawierająca pewien artyknł 
niepozbawiony posmaku aktualności. . 

Artykuł ten, podpisany przez niejakiego 
J. Debejkietisa i zatytułowany „Niech mó- 
wią cyfry”, omawia nie od dzisiaj znane 
zagadnienie „numerus clausus“, rozsze- 
rzając je tym razem na wszystkie mniej 
Szości narodowe. 

Celem uzasadnienia potrzeby „numerus 
clausus* aptor zestawia statystykę lndności 
kraju (oczy ie, urzędowa) z danemi na- 
rodowościowemi Uniwersytetu. Zestawienie 

  

    

   

  

   

      

   

  

  

  

to przedstawia się jako następujące: 

% stud. na . 
% ludności, U. w. Ww. 

Litwini . 83,88 66 98 
Żydzi "913. 7,58 27,25 
Polacy . 3,23 2,95 

Rosjanie 2,49 1,69 
Niemcy . 1,44 1,59 
Inas 55457 204: „O 5,49 
z powyższej tabeli jasno wynika, pod 

czyim w vie adresem skierowany jest 
cały artykuł, Widocznie jednak dla zacho- 
wania pozorów autor artykułu w dalszym 
ciągu operuje pojęciami ogólnemi, żądając 
wprowadzenia „numerus cłąusus* nietylko 
dla Żydów, lecz dła wszystkich mn e jszości. 

„Chilebozagotowka” zawiodła 
MOSKWA. 1. XII. (PAT). Nadchodzące z 

różnych stron wiadomości o niewypełnieniu 
nietylko przez gospodarstwa indywidualne, 
ale i przez kołchozy i sowchozy planu zbo- 
żowego (t. zw. chlebozagotowek) wywołały 
w sowieckich kołach rządowych duży niepo- 
kój. Ukazał się szereg nowych rozporządzeń, 
zalecających forsowną zbiórkę zbóż i gro- 
żących represjami w stosunku do osób, któ- 
re w jakikolwiek sposób przyczynią się do 
sabotowania rządowych płanów zbożowych. 

W tych dniach odbyła się w komisarja- 
cie aprowizacji specjalna konierenėja, po- 
święcona tej kwestji. Wyjaśnieno, że do wy- 
pełnienia rocznego płanu brak jeszeże 27 pro- 
eent. 

Najlepiej stosankowo odbywa się zbiór- 
ka zbóż w kołchozach, najgorzej w sowcho- 
zach. Ostatnie szereg sowchozów całkowicie 
prawie wstrzymał dostawę zboża do magazy- 
nów państwowych. 

Glełda warszawska z dnia 1.XII b.r. 
WALUTY i DEWIZY: 

   

      

    

Dołary . . . . . . .8,851/,—8,90'/,—8,8 1;, 
Be:gja < - 12890—124,2:—1.8. į 
Gdansk AAS 173,65 — 174 03 143,22 
Rolandja ai © BDWE 0—359,90—358,10 
Londyn —. . . . 2 —2 ,00 - 29 08— 23,92 
Nowy York $ « 8,9-1—8,941—8,901 
Nowy York kubel ai +,099— 8,948 - 8 908 
Раг /& „10... .34,01—36,00—34,82 
Praga „26,42 26,48 - 26,36 
Szwajca: - 143,54 - 173,77—172,91 

  

Beriin « obr. pryw 25304 sza BILRE 
Dołar w oebrctach pryw. „ . . .. .& 88 
Rubel-zžotem < . «8: :* * „.. 497 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. . . . -. . . . . 31,50 
4% Pożyczka inwestye.seryjna . . 79,75 
4% dolarowe . .. .. - 48,25 
7% stabilizacyjna 47 ,50—56. 25—56, 0 
8% L.Ž . BGA. i B.B, obi.b. o. + 94,00 
Te seme 9%«+» S „8195 
8% obl. budowlane B. a. "K. +. + «. . 93,00 
41/,% L. Z. ziemskie +. - « « . . « 41,25 
8% warsznwskie . » « .-» : . 64,00—65,60 
SG KOBA SEE ORAZ .. 62,00 
S ilalo a 6 

AKCJE: 

B. Polski . kais 45 Ll aaa 
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Dolarowa.. ie ao p ae ABA 
Dillonowska. . . . . . « - + 59,00 
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węgiel Górnośląski 
w wozach zaplombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — połeca firma 

„WILOPAŁ*, Inż. HHomy Wład.,, 
Styczniowa 3, tel. 18-17, za gotówkę i na raty 
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Przemówienie p. Walerego Sławka na Kon- 
gresie akadeimickiej młodzieży państwowej. 

Na Kongresie Młodzieży Państwo- 
wej p. płk. Walery Sławek wygłosił 
następujące przemówienie: 

Dziękuję bradzo organizatorom dzisiej- 

szego Zjazdu, że dali mi możność zetknięcia 

się z Wami, z tem młodszem pokołeniem 

przyszłych pracowników życia polskiego, któ 

rzy, po skończeniu studjów swoich, na niwie 

polskiej pracować będa Niech mnie jako 

jednemu z tych starszych, t. zw. ludzi w si- 

le wieku, wolno będzie podzielić się z Wami 

kilkoma zasadniczemi uwagami. 

Jeżeli spojrzymy na dzieje łudzkości to 

spostrzeżemy odrazu jedno niesłychanie cha- 

rakterystyezne zjawisko. 

Są w różnych epokach historji wiełkie 

nazwiska, wsławione w różnych dziedzinach 

twórczej myśli, twórczego wysiłku. Nazwi- 

ska ludzi, którzy swoją twórczością w więk- 

szym, lub mniejszym stopniu zapłodnili treść 

życia ludzkiego Jeżeli później warstwy 'po- 

pioła i kurzu, warstwy zdarzeń i czasów 

przykryły to, co z tych dusz, jako promień 

zapładniający kudzkošė. szło, to jednak te 

promienie i siły w nich zawarte, na bieg 

życia, na układ rzeczy późniejszych wpływ 

swój miały: Odbijały się na ogólnem podsu- 

mewaniu tego wszystkiego, co stało się do- 

robkiem ludzkości. 

Można życie łudzkości porównać z pokła- 

dem warstw geologicznych. Będziemy mieli 

tam, — w tem życiu i w tych pokładach, — 

dużo piasku, dużo masy bezwładnej, dużo 

rzeczy, które stały się tylko mierzwą. Lecz 

mamy tam również tak wiełkie czyny, ma- 

my materjały tak wielkiej wartości, że na 

chzrekter tego, co się później nawarstwiło, 

wywierają one swój wpływ decydujący. Ży- 

eie nasze dzisiejsze możemy widzieć tylko 

ua tej powierzchni warstw geologicznych, 

nie będziemy więc nieraz mogli wiełu zja- 
wisk zrozumieć. Dla zrozumienia istoty zja- 
wisk będziemy musieli sięgnąć w przeszłość, 

poszukać tych materjałów szłachetniejszych, 
tych sił, które w konsekweneji na układ po- 
wierzebni, decydujący wpływ swój miały. 

Tęsknotą i marzeniem człowieka, który 

dorósł do swej roli, musi być to, aby w dzie- 

jach ludzkości, czy w rozwoju własnego na- 
rodu pozostawić po sobie tę treść twórczą, 

zapładniającą, która i w późniejszych wie- 

kach na życie będzie oddziaływała. Nie jest 

więc rzeczą przypadku, że dzieje ludzkości 

mierzono temi nazwiskami, które stanowiły 

punkty zwrotne, słupy drogowe przebytej 
historji. Te nazwiska bowiem ci ludzie ро- 

zostawili po sobie jako spuściznę — i tą spuś 
cizną żyły dalsze pokolenia. 

"To jedna ogólna uwaga. 
Uwaga druga. Jako Polacy, hędziecie mu- 

słeli praeować w połskiem społeczeństwie i 
z polskim Narodem; będziecie mieli i radoś- 

<i i kłopoty. Trzeba rozumieć duszę polską, 
aby umieć z niej wydobyć wartości, które o- 
na dać jest w stanie. 

Popatrzmy na historję. Mieliśmy piękne 
nzzwiska i wielkich ludzi — miełiśmy anar- 

«hję, prywatę, swarłiwość w każdem naszem 

największem. poczynaniu. Jeżeli chcemy 

przyszłość naszą budować, to musimy o tych 
cechach Narodu pamiętać, — opierać się na 
historji, — eo nie znaczy jednak naśłado- 
wać historję. 

Rozumienie historji pozwoli nam budo- 
wać życie nasze tak ażeby tych błędów, któ- 
re nad przeszłością naszą dominowały, jak- 
najmniej na przyszłość popełniać. Żeby jak 
najprędzej Naród i Państwo od skutków 
tych przywar uchronić, 

Musimy pamiętać, że mieliśmy zawsze 
nieliczne zdolne do wielkich wysiłków boha- 
terskie grupy — i liczną masę najczęściej 
tępą i egoistyczną, której nie umieliśmy 
zmusić do tego, by razem z innymi ciężar 
za Państwo niosła. Wprawdzie ten ochot- 

niezy wysiłek jednostek dochodził nieraz — 
do szezytu bohaterstwa, rezultat jednak tych 
prac i ofiar był zawsze mniejszy niż mógł 
być gdybyśmy umieli masę leniwych egoi- 
stów, tehórzów do wysiłku pociągnąć i zmu- 
cić. Przy budowaniu przyszłości © tych ce- 
chach narodowych pamiętać musimy — i 
wytworzyć takie warunki organizacji pań- 
stwowej oraz takie sposoby presji moralnej 
autorytetu Narodu, by nikt od służby na 
rzecz Państwa uchylić się nie mógł. 

Otrzymujecie po nas Państwo bez testa- 
mentu, — bo tak się zawsze dzieje siłą rze- 
czy, otrzymujecie Państwo własne, Państwo 

wielkie. I jeżeli my, ludzie starsi przed sie- 
bie w przyszłość spojrzeć chcemy, spojrzeć 
poza kres naszego życia, to staje przed na- 
mi wiełka troska, czy ci młodzi, którzy po 
nas przyjść mają, ciężar dźwigania tego pań- 
stwa uniosą. Czy oni nie dadzą swoich wy- 
siłków zagmatwać ,czy te przywary Narodu 

    

  

nie staną się przeszkodą wyrastającą ponad 
ieh siły. 

W rozwoju i ludzkości i narodu to samo 
zawsze dziać się musi. Każde nowe pokołe- 
nie, każda nowa serja pracowników życia 
— winna do rzeczy już osiągniętych dobu- 
dować swoją treść i wartość. Musi ją dobu- 
dować — a nie przez niszczenie tego co 
jest swolm fantazjom czy swoim mrzonkom 
dawać ujście. 

Na Was spadnie obowiązek dobudowywa- 
nia. Musicie mieć swoją treść — i swoją si- 
lę wydobyć, aby podejmując się dzieła dobu- 
dowania, ciężar tej pracy udźwignąć. 

Na Wasze barki spadną kiedyś losy Pań- 
Stwa. Za te losy Państwa wobec przeszłych 
pokołeń i przyszłych pokołeń honorem włas- 
nym będziecie odpowiedzialni. 

Prace nad wykonaniem 
konkordatu. 

Dowiadujemy się, że od połowy . 
b. m. odbywał się w dalszym ciągu 
szereg konferencyj delegatów rządu 
z komisją papieską, poświęconych о- 
mówieniu zagadnień, związanych z 
wykonaniem konkordatu. 

W konferencjach tych, jak wiado- 
mo, biorą udział ze strony rządu: dy- 
rektor departamentu p. Potocki, szet 
biura prawnego w ministerstwie re- 
form rolnych, p. Korwin-Piotrowski. 
Ze strony Stolicy Apostolskiej: ks. bi- 
skup podlaski Henryk Przezdziecki, 
ks. biskup łucki Adolf Szelążek oraz 
ks. biskup: łomżyński Stanisław Lu- 
komski. 

W wyniku tych konferencyj nastą- 
piło między innemi uruchomienie ko- 
misji mieszanej, która ma na celu 
przestudjowanie budynków, których 
Kościół został pozbawiony przez pań- 
stwa zaborcze, a które znajdują sie 
teraz w posiadaniu rządu polskiego. 

Na członków tej komisji zostali 
powołani przez ministra wyznań rełi- 
gijnych i oświecenia publicznego: p. 
sędzia Zdanowicz z ministerstwa spra- 
wiedliwošci, p. Szymkiewicz, naczel- 
nik wydziału w ministerstwie robót 
publicznych oraz p. Kozubski, naczel- 
nik wydziału w ministestwie W. R. 
i O. P., ze strony zaś Stolicy Apostoł - 

skiej zasiadają w niej m. in. uprzednio 
już desygnowani księża biskupi. 

  

  

Pewna miara ścisłości i bezstronności 0- 

bowiązuje każdego sprawozdawcę prasowego. 

Wymóg ten jest zwłaszcza niezbędny w wy- 

padkach kiedy chódzi o zebrania zemknię. 

te, dostępne jedynie dla osób zaproszonych 

O ile nam wiadomo, do takich należą zebra- 
nia dyskusyjnego klubu Polityczno-Społeczn. 

O dyskusji nad referatem posła Podoskis- 

go o nowym projekcie prawa małżeńskiego, 

wygłoszonym w ubiegłą niedzielę, znajdu- 

jemy we wczorajszem „Słowie* następująca 

opinję: o 

„Z dziesięciu wygłoszonych na zebranin 

mów, suto nadziewanych demagogją, naiw- 

nością, ignorancją, a nawet pospolitą glu- 

potą — tylko jedna była rzeczowa i kato- 

lieka“, 

Mianowicie: 

„Redaktor St. Mackiewicz dał kilku swo- 

im przedmówcom ciętą i mocną odpowiedź, 

wykazując ich ignorancję i wyjaśniając isto- 

tę sprawy”. 

Krótko i węzłowato, a przedewszystkiem 

niezwykle uprzejmie! 

Nie sądzimy, aby tego rodzaju sprawoz- 

dania mogły zachęcić poważnych bywalców 

zebrań klubu do brania w nich udziału i u- 

czestnictwa w dyskusjach, tak cennych skąd- 

inąd i niezbędnych w naszem ubogiem ży- 

ciu umysłowem. Czyżby Prezydjum Klubu 

było innego zdania? 

  

        

| „Czemu mnie zdradziłaś?* 
Wcale niel Wolę tylko towarzystwo pana ], bo jest elegantszym. 

rękawiczki, 

w sklepie FRANCISZKA FRLICZKI, 

| Gustowny krawat, szal, wszystko nabywa zawsze 

Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  

Bertrand Russell „Małżeństwo i moralność" (przekład H. Bołoz-Antontewiczowej, 
Rój 1981 r.). 

Znak zastępujący tytuł poniższego 
artykułu to nietylko cudzysłów, to 
symbol. I symbol niebylejaki, bo sym- 
bol naszego postępu. Niewątpliwie je- 
steśmy odgrodzeni od reszty Europy. 
Tego „twierdzenia* nie potrzeba „u- 
dawadniać*. Owóż — w gęstej zasło- 
nie, dzielącej nas od myślącego świa- 
ta jest małeńkie okienko — cudzy- 
słów. Przez tę furteczkę wieje trochę 
ożywczego powietrza, co sprawia, że- 
śmy się jeszcze nie udusili na śmierć. 
Owszem — i do nas dochodzą z za- 
chodu wolne słowa i wolne myśli ludzi 
krzyczących o powszechną potrzebę 
reform, lecz — dochodzą jedynie w 
postaci przedruków, przekładów, spra- 
wozdań, a więc — pod osłoną cydzy- 
słowu. W tym chórze cudzych gło- 
sów jakże niewiele własnych.  Rzec 
można, w porównaniu z Europą — 
cisza. Trudno się dziwić. Wszak nas 
za życia obowiązuje prawomyślna bez- 
myślność tak, jak po śmierci *obowią 
zuje prawomyślne gnicie. Czyż w po- 
dobnych kleszczach może rozwinąć 
się prawdziwa wolna myśl? Aż strach 
pomyśleć, coby to było, gdyby nie cu. 
"dzyslėw. 

Jedną ze spraw palących, najswo- 
bodniej omawianych na zachodzie (i 
nietylko na zachodzie) jest reforma 

  

prawa malženskiego i regulacja uro- 
dzin. Na temat tego tak ważnego za- 
gadnienia prześlizgnęła się przez furt- 
kę cudzysłowu książka Bertranda 
Russell'a: „Małżeństwo i moralność”. 
Nie może być skutecznej i celowej re- 
formy małżeństwa drogą kodeksów, 
zanim nie dokona się tej reformy dro- 
gą obyczajową. Trudno o sprawę bar- 
dziej intymną, rzec można — bar- 
dziej wewnętrzną. Trzeba więc ją zre- 
widować głównie „od wewnątrz”. Ta- 
kiej mądrej, rzetelnej i przystępnej a- 
nalizy dokonał Russell w swojej książ- 
ce, z którą każdy myślący człowiek 
powinien się czemprędzej zapoznać. 
Porywa ona zwłaszcza  nieprzepartą 
logiką wywodu spokojnego, opartego 
na faktach z jakiemi nie zgodzić się 
mogą tylko ludzie bardzo złej woli. 

    

  

   

Ale przejdźmy do samego Russel 
l'a. Warto się z nim zapoznać zanim 
zajmiemy się jego dziełem. Bertrand 
Russell jest jednym z najciekawszych 
filozofów współczesnych nietylko w 
Anglji, lecz i w całej Europie. Zało: 
żeniem jego filozofji jest agnostycyzm. 
czyli pojęcie uznające niemożność po- 
znania początku świata. Agnosty- 
cyzm. rozciąga się, rzecz prosta, na 
wiele dziedzin, a rozpowszechnianie 
go zgoiłoby mnóstwo ran zaognionych 

RU R вЕ В \ I 

20-le6e szkry biskupiej 
J. E. ks. bsk. Bandurskiego. 

W grudniu r. b. przypada 25-le- 
cie Sakry Biskupiej J. E. Ks. Biskupa 
D-ra Władysława Bandurskiego. 

Pragnąc dać wyraz swej głębokiej 
czci dla osoby jubilata, oraz pragnąc 
zapoznać szeroki ogół z zasłużoną, pa- 
trjotyczną działalnością, jaka cechu- 
je cały żywot Ks. Biskupa, zawiązał 
się w Wiłnie Komitet Uczczenia . 
lecia Sakry Biskupiej J. E. Ks. Bisku- 
pa Dr. Władysława Bandurskiego. Ko- 
mitet ten na dzień 10 stycznia 1932 ro- 
ku przygotowuje uroczystości jubile- 
USZOWE. 

Protektorat raczyłi objąć Pan Pre: 
zydent Rzeczypospolitej Ignacy Mości- 
cki i Pierwszy Marszałek Połski Jó- 
zef Piłsudski. 

W skład Komitetu 
wchodzą: 

Abramowicz Witołd, Senator; Be- 
lina-Prażmowski, Prezydent m. Kra- 
kowa; Beczkowicz Zygmunt, Wojewo- 

da Wileński; Bortkiewicz Z., Prezes 
Związku Ziemian; Borowski M., kontr 

admirał; . Dąb-Biernacki St. Generał. 
Dywizji, Inspektor Armji;  Ehren- 
kreutz Stefan, Prof. U. S. B., Senator: 

Falkowski K., Prezes Dyr. P. K. P.; 
Folejewski Józef, Prezydent m. Wilna: 
Giecewicz Hipolit, Honor. Prezes Zw. 
Ziemian; Januszkiewicz A. Dr., Rek- 
tor Uniwersytetu Stefana Batorego; 
Jędrzejewicz Janusz, Minister W. В. 
i O. P.; Jeleńska Marja, Prez. Zw. Kat. 

Połek; Kadenacowa Zofja; Konarzew- 
ski Daniel, Generał Dywizji, Inspektor 
Armji;; Litwinowicz A., Generał Bry- 
gady, D-ca O. K. III; Meysztowicz A- 
łeksander, b. Minister Sprawiedliwoś- 

ci; Piłsudski Jan, Minister Skarbu; 
Prystor Aleksander, Prezes Rady Mi. 
nistrów ; Raczkiewicz Władysław, Mar 
szałek Senatu; Rydz-Śmigły Edward, 
Generał Dywizji, Inspektor Armji; 
Sławek Walery, Pułkownik dypl, b. 
Prezes Rady Ministrów; Staniewicz 
Witołd Dr., Prof., b. Minister Reform 

Rolnych; Szelągowski K., Kurator O- 
kręgu Szkolnego; Wyszyński W., Pre- 
zes Sądu Apelacyjnego; Umiastowska 
Janina; Żeligowski Lucjan, Generał 
Broni, Zubrzycki Jan, Profesor. 

Przewodniczącym Komitetu Wyko 
nawczego jest Generał Stanisław 
Skwarczyński, D-ca 1-ej Dywizji Leg. 

Prezydjum Komitetu Wykonawcze 
go i poszczegóne sekcje. pracują od sze 
regu tygodni, przygotowując program 
uroczystości, które znalązły gorący a 
życzliwy oddźwięk we wszystkich bez 
wyjątku. warstwach naszego społe- 
czeństwa. 

Komunikat Komitetu. 
Komitet Uczczenia 25-lecia Sakry Bisku- 

piej J. E. Ks. Biskupa dr. Wł. Pandurskiego 
w Wiłnie zawiadamia, że jubilatowi zostanie 
wręczony w dniu uroczystości adres od spo- 
łeczeństwa złemi wileńskiej. 

Instytucje Państwowe, społeczne i wszeł- 
kie organizacje, chcące złożyć podpisy swych 
członków, proszone są o nadesłanie do sek- 
retarjatu Komitetu, Tatarska 3, w terminie 
najpóźniej do dnia 2-go grudnia r. b. pełne- 
go brzmienia nazwy danej instytucji w cełu 
przygotowania odpowiedniego arkusza. 

Wszelkich informacyj udziela Sekretar- 
jat codziennie w godzinach od 17 do 19, te 
łefon 17-52. 

PODSTAWĄ RACJONALNEJ GO- 
SPODARKI JEST RACHUNKOWOŚĆ 
PODSTAWĄ RACJONALNEJ GO- 
SPODARKI PAŃSTWOWEJ JEST 
POWSZECHNY SPIS LUDNOŚCI. 
WSPÓŁDZIAŁAJCIE Z PAŃSTWEM. 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

Ž i PIWA. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże. pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna Il-a. 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 

1085 za zaliczeniem. 

   

  

   

honorowego 

manjactwem  „pewników*. Nawet 
wojna — powiada Russell — wynika 
głównie stąd, iż ludziom wpaja się od 
dzieciństwa, że ich państwo ma rację 
zawsze, inne—nigdy. Należałoby więc 
zrewidować również i historję pisana 
przez obcych z manjacką nienawiś- 
cią, a przez swoich — z manjackim 
zachwytem. 

Jeśli można Russell'a nazwać „bo- 
jownikiem*, to jest on bójownikiem 
jedynie wołnej myśli, której do woł- 
ności dałeko, skoro jej wyznawanie 
pociąga dotąd chociażby utratę za- 
robku. O tych skutkach uczciwego 
stosunku do siebie i ludzi angielski 
fiłozof przekonał się — na sobie. Kiedy 
ujawnił, że jest agnostykiem — od- 
padł przy wyborach do parłamentu 
W. Triniti Cołlege w Cambridgeu był 
tylko wykładowcą, — а nie profeso 
rem, to też zwierzchność miała prawo 
udziełenia mu dymisji, co nieomiesz- 
kała uczynić. Wszystko to nie zmu- 
sito Russełl'a do dwulicowości. Jego 
droga jest może ciernista, ałe prosta. 
Nie minęły czasy prześladowania woł- 
nomyślicieli. Odwieczna inkwizycja 
wiecznie trwa. 

  

    

Zadatki wolnomyśliciełstwa  Rus- 
sell zawdzięcza raczej dziedzictwu, niż 
wychowaniu. Jego ojciec był wołne- 
myśliciełem i zlecił, _ umierając, aby 
wychowano syna, który miał podów- 
czas trzy lata — w tym duchu. Sąd 
nie spełnił wołi zmarłego i kazał wy- 
chować chłopca po chrześcijańsku. 
Ironizując złekka skutki tego wycho- 
wania — filozof mówi o sobie: „Gdy- 
by mój ojciec zarządził, aby mnie wy- 

L. Bel. S Kal 

Centrolew przed sądem. 
Trzydziesty drugi dzień procesu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Pierwszy zeznawał członek Rady Naczel- 

nej N. P. R. prof. Kulczycki. óry mówił o 

Kongresie Centrolewu i wyraził opinję. że 

Kongres miał wykazać jedynie bezpośredni 

związek opozycji ze społeczeństwem. Według 

jego zeznań po tych manifestacjach rząd 

powinien był ustąpić. 
OBRONA: Czy to prawda, że po dn 9 

września nastąpił upadek wpływów opozycji? 

ŚW. Raczej wzrosły. 
PROKURATOR: Pan powiedział, że Cen- 

trolew był organizacją wyborczą. A czy zna 

pan artykuł p. Niedziałkowskiego, w którym 

napisano m. in, że „czas już skończyć z le- 

gendą, jakoby Centrolew powstał dla wybo- 

row?“ 
Świadek nie może dać konkretnej odpo- 

wiedzi. 
Dalej zeznaje św. Miehałowiez gener. 5е- 

kretarz Związku Robotn. Stowarzyszeń Spor- 

towych. Organizował on kursy przysposo- 

bienia wojskowego dla członków P. P. S. 

OBRONA: Czy ze strony Państw. Urzędu 

P. W. i W. F. były zarzuty co do tych kur- 

sów ? 
ŚWIADEK: Żadnych. 
OBRONA: Na zakończenie kursu w Za- 

wodzie przemawiał pos. Bużek. Z jakiego 

   

    

     

  

  

  

tytułu? 
ŚWIADEK: Jako przewodniczący  Źw. 

Rob. S. S. 

OBRONA: Czy urządzano następnie te 

kursy? 
ŚWIADEK: Odbywają się corocznie, w 

tym roku również będą takie kursy? 

PROKURATOR: Do jakiej partji pan na- 

leży? 
ŚWIADEK: Do P. P. S. 
PROKURATOR: A czy są we władzach 

tego Związku ludzie nie należący do partji? 
ŚWIADEK: Owszem, naprzykład skarbnik 

Związku. 

Zkolei składa zeznania b. poseł i b. wice- 

marsz. Sejmu Jan Dębski, członek Piasta, 

Obszernie przedstawia on działalność swe- 

go stronnictwa po wypadkach majowych, 
szczególnie podkreślając momenty państwo- 
we w stanowisku władz partji. Partja pozy- 
tywnie ustosunkowała się do zmiany kon- 

stytucji zwłaszcza czynny w tem był Kier- 
nik. Świadek wyraża przekonanie, że i dziś 
jest możliwy kompromis w tej sprawie. Da- 
lej przedstawia prace Centrolewu i rolę Pia- 

sła w nim, stwierdzając, że przywódcy jego 
nie entuzjazmowali się powstaniem Centro- 

lewu, uważali jednak, że jst to jedyna dro- 
ga dla połączenia ruchu ludowego. 

  

Dalej zeznaje prezes oddziału N. P. R. 
w b. Kongresówce p. Kwieciński, który brał 
udział w przygotowaniach do manifestacji 
w dn. 14 września. O tem że miała to być 
rewolucja — mówi świadek — dowiedzieli- 
śmy się dopiero z prasy. Nawet łudzie po- 
siadający broń postanowili jej nie brać do 
Krakowa, a milicja była uzbrojona tylko w 
pałki. 

PROKURATOR: Czy przemawiał pan w 
dniu 14 września w Warszawie? 

ŚWIADEK: Przemiawiałem. 
PROKURATOR: Łagodnie? 
ŚWIADEK: Nie wiem, wiem tylko, że 

przemawiałem stanowczo przeciwko rządowi. 
PROKURATOR: A jaka była konkluzja 

pańskiego przemówienia? 
Świadek nie chce dać ścisłej odpowiedzi. 
Po przerwie obiadowej prokurator zgła- 

sza wniosek powołania nowych świadków: 
d-ra Dziadosza —w związku z zeznaniami 
św. Haeckera, nadkomisar 

      

   tadeli, radcy M. S$. W. Stawickiego — 
okoliczność pobytu oficerów w gmachu 
mu, Obrona wobec tego sławia wniose 
wezwanie posła Czetwertyńskiego przewodni- 
czącego komisji sejmowej do zbadania po- 
bytu oficerów w Sejmie, pos. Dąbrowskiego 
referenta tej komisji, pos. Regera, b. szefa 
kancel. sejm. Pomorskiego oraz ponowne we- 
zwanie św. Haecke celem konfrontacj 
dr. Dziadoszem, używając przytem wyrazu 

„oszczerstwo”. 
Prokurator prosi o wniesienie tego słowa 

do protokółu. Poza tem obrona jeszcze prosi 
o wezwanie ponowne św. Żuławskiego, Arci- 

szewskiego 1 Kwapińskiego. 
PROKURATOR: Uważam, że ilość świ 

dków zbyt się rozrasta, wobec tego zrezyg- 
nuję ze świadka Stawickiego o ile obrona 
zrzeknie się swoich świadków. 

OBRONA: My nie zrzekamy się. 

"Sąd po naradzie postanowił wezw: 
3 b, m. tyłko św. św. Dziadosza, Haeckeru, 

Fuchsa, Kwapińskiego i Arciszewskiego. 

Wkońcu zeznają jeszcze były prezes Sadu 
Najwyższego Mogilnicki — który bardzo dłu- 
go mówi o materjałach natury ściśle prawno- 
konstytucyjnych i b. pos. St. Thugutt, który 
mówi obszernie o działalności Centrolewu i 
stwierdza, że nie posiadał on cech rewolucyj- 
nych. Pozatem dał rys historyczny stosunków 
politycznych w kraju zwłaszcza na terenie 
parlamentarnym od wypadków majowych. 

  

    

   

    

  

     

   
     

  

   

  

Krwawa walka policji z bandytą. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszamų). 

Dziś policja stoczyła krwawą walkę 
ze znanym bandytą warszawskim. 

'Wywiadowca policji przechodząc 
jedną z ulic Warszawy spostrzegł zna- 
nego, a poszukiwanego przez policję 
bandytę Hilarego Kołakowskiego, któ- 
ry dokonał ostatnio szeregu napadów 
bandyckich. 

Po zbliżeniu się do Kołakowskiego 

wywiadowca aresztował go i poprowa- 

dził do komisarjatu. W chwili gdy po- 

licjant podchodził z aresztowanym do 

komisarjatu opryszek wydobybł nagle 

rewolwer i strzelił kilkakrotnie do wy- 
wiadowcy na szczęście chybiając. Wy- 
wiadowca również użył broni i celnym 
strzałem zranił Kołakowskiego. Od- 
wieziono go do szpitala. 

     

Tydzień powieści polskiej. 
Ciężkie czasy tkwią nietylko w posępnej 

rzeczywistości, ale i w psychice ludzkiej. 

Zbiorowe postanowienie tłumnie powzięte, 

jakkołwiek nie na żadnem zebraniu, nie na 

żadnym wiecu, powiada wyraźnie: ciężkie 

czasy, nie można sobie na nic pozwolić, po- 

za zaspokojeniem  najkonieczniejszych po- 

trzeb! Więc odrzuca się z programu wszełki 

luksus, jako niedozwolony, jako wręcz grze- 

Szny... 

Tak, słusznie, ale co jest luksusem? 

W pierwszym rzędzie -— potrzeby kul- 

turalne: teatr, koncert, książka, Tak, zaiste. 

Nie jedwabne pończochy i nie francuskie 

perfumy, nie restauracja i nie kino, nie brydź 

w klubie, ani dancing. Te rzeczy są dziś też 

zmniejszone, ale używają się w pewnym sto- 

pniu, jako jednak mniej więcej nieodzowne. 

Ale teatr... koncert... książka... Nie, to nie- 

tylko ciężkie czasy... to także brak zaintere- 

sowań intelektualnych w atmosferze Dnia 

Dzisiejszego. 

Było od tych zainteresowań aż gęsto w 

powietrzu ostatniego trzydziestolecia przed 

Wojną Światową. Wówczas byli studenci, 

którzy, by kupić książkę, obchodzili się bez 

obiadu. I to nie o podręcznik chodziło, ale 

gdy, przypuśćmy, wyszedł z pod prasy 

chowano na christadelfa, muggletoń- 
czyka, lub adwentystę siódmego dnia 

— sądom nie przyszłoby do głowy 
sprzeciwić się temu. Rodzice mają 
prawo zlecić testamentem, aby wpa- 
jano w ich dzieci wszelakie możliwe 
przesądy, ale nie mają prawa oznaj. 
mić, że pragną uchronić je od zabo- 
bonów*. („Wolna myśl i urzędowa 
propaganda“). 

Russell, który potrafił się uchronić 
od wszelkiego doktrynerstwa, pragnie 
dopomóc w tem ludziom dobrej woli. 
„Każde słowo wywołujące niemiłe 
wrażenie ma synonim  wzbudzający 
sympatję'—pisze filozof i cytuje prze- 
kłady: o sobie mówimy, że ogarnął 
nas „płomień zmysłów”, o kimś, że 
oddaje się „rozpuście*. Zatem, aby 
przemawiać do rozumu  „używajmy 
słów uczuciowo obojętnych*. Russe:! 
tak czyni. Jego filozofja, piękna jas- 
nością, ma wielką powagę rzeczy wy- 
zbytych doktrynerstwa i związanego 
z niem zacietrzewienia wagę praw- 
dy nieodpartej, spokojnie udowodnio- 
nej. > 

Ażeby lepiej zobrazować przyczy- 
ny dzisiejszego „przewrotu* w kwe- 
stjach moralnych, dotyczących mał- 
żeństwa — Russell poprzedza swoje 
wnioski szkicem historycznym, ogro- 
mnie interesującym. Niema nic bar- 
dziej miażdżącego dla wielkich obłu- 
dników, niż cytowanie faktów. Myślę, 
że wiele krwi musiało im napsuć dzie- 
ło angielskiego filozofa. Niestety, u 
nas. cudzysłów jest „furtką- niebian- 
ską“ nieomal wylaącznie dla ksiąžek. 
Dla dzienników jest on tylko „uchem 

    

  

  

„Chłopi* Reymonta, gdy trzeba sobie było 

skompletować Staffa lub kupić Tetmajera, 

czy Kasprowicza w luksusowem wydaniu. 

Tak. To było przed wojną. Proszę mi 

dzisiaj pokazać studenta, któryby nie zjadł 

obiadu — co takiego? dajcież państwo spo- 

kój! Więc nie, więc tylko nie poszedł na 

mecz bokserski, albo na jakieś inne zawody 

i za te grosze — bo tu o grosze chodzi... 

kupił książkę. Co dziś kosztuje książka pol- 

ska... wyrzucona na ulicę, na stragan, do 

koszyków ulicznych roznosicieli... _ Grosze... 

mniej niż bilet do kina... to z pewnością. 

Kto ją kupuje? Prawie nikt. Posiadanie cie- 

kawej i urozmaiconej bibljoteki jest już tyl- 

ko ambicją nielicznych... bo prawdziwi inte- 

lektualiści bywali zawsze nieliczni, a sno- 

bizm poszedł dzisiaj w inną stronę. Snobizm 

wpada w ekstazę na temat sportu i mędrkuje 

na temat wychowania fizycznego. Było za- 

niedbywane przez lata, ba, przez wieki! Prze- 

ślicznie. Czy z-tego wynika, by w zdrowem 

ciele mieszkało tylko... zdrowe cielę? 

Ktoś niedawno porwał się za głowę z 

powodu podchorążówki sanitarnej i począł 

sobie wyrywać włosy. Wszyscy w Połsce 

wiedzą dzisiaj chyba o tym popisie młodo- 

cianych matołów, niema potrzeby cytować 

nanowo tamtych kwiatków Szuka się win- 
nych, oskarża się szkołę. Wina jest w atmo- 

igielnem', przez które z ogromnym 
trudem przeciska się wolna myśl. W 
naszem demokratycznem państwie by- 
najmniej nie zdemokratyzowała się 
zdrowa strawa duchowa. Owszem, jest 
опа @а tych, których stać na książ- 
kę, ale wara od niej zwykłemu czytel- 
nikowi gazety. 

Przechodząc do wniosków, filozof 
robi głęboką uwagę. Powiada: „Trze- 
ba panować nad sobą, lecz trzeba о- 
panować ciasne i wrogie uczucie za- 
zdrości, a nie szerokie i wspaniałe u- 
czucie miłości”. Moralność konwen- 
cjonalna nie jest zła tem, że żąda opa- 
nowania, lecz tem, że żąda go „w nie- 
właściwym kierunku', Samoopanowa- 
nie jest jak „hamulec w pociągu 
potrzebny, gdy pociąg się wykoleja, 
szkodliwy, gdy idzie dobrze. 

Czy to się komu podoba, czy nix- 
podoba — fakt pozostaje faktem: da- 
wniej małżonkowie żądali „równości 
w niewoli*, dziś żądają „równości w 
wolności, a równość ta bynajmniej 

nie rujnuje „ogniska domowego". Ma 
ono nadal swoją wielką wagę społecz- 

ną i wychowawczą, ale właśnie przez 

to wzajemny stosunek małżonków po- 

winien się pogłębiać i opierać na 
czemś istotniejszem, niż mniej, tub bar 
dziej zręczne wzajemne oszukiwanie 

się. 

  

Вузет charakterystycznym la 
nasze epoki jest, že ludzie zaczynają 
dostrzegać rzeczy rzucające się w о- 
czy. Widzą naprzykład, że na świe- 

cie jest wiele. bólu, nędzy, niedoli. 
Trzeba więc być wyjątkowo tępym, 
aby nie wyczuć, że wobec obrazu ogól- 
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sferze Dnia Dzisiejszego. Szkoła nic nie po- 

radzi, szkoła nic nie pomoże osobnikowi, 

który czytać nie chce, który nie czyta n 

oprócz kroniki sportówej w dziennikach i 

detektywnych powieści, pisanych językiem 

nietylko niedbałym, ale wręcz jakby na- 

umyślnie złym. 

Suma wiadomości, pozyskanych na dro 

dze życia jest wprost proporcjonalna do su- 

my przeczytanych książek, Co tu pomoże 

kurs szkolny, choćby niezgorzej obkuty, je- 

żeli brak najlżejszego choćby zainteresowa- 

nia dla jakiejkołwiek dziedziny wiedzy —- 

nie, to może w dzisiejszych ciężkich czasach 

za dużo, więc niechby tyko dla jakiejkolwiek 

  

dziedziny zjawisk i przejowów życia... oprócz 

sportu natralnie! 
Czy można nauczyć czytać? Myślę że tak 

i że umiejętna propaganda powieści polskiej 

może tu zrobić bardzo dużo. Właśnie powie- 

ści, bo to jest rodzaj, od którego najłatwiej 

podejść do czytania wogóle. 

Powieść jest najprzystępniejsza i najłat- 

wiej zawładnie myślą i uwagą czytelnika. 

rzeczy 

sie, które 

  

Wymaga najmniej 

znajome i bliskie, bo to samo ż 

ze wszystkich stron ołacza czytelnika i przy- 

pomina mu się i wygląda do niego z kartek 

wysiłku, podaje 

   

czytanej ksis 

    

Dlatego świetną myśl miało Koło Księ- 
garzy, że zorganizowało ten „Tydzień Powie- 

  

Polskiej*, właśnie — powieści. Ceny są 

stępne, że nawet ciężkiemi czasami 

    

  

zasłaniać się nie można... Jeden bilet do 

kina, Ktokolwiek posiada szczyptę dobrej 

woli... jedną jej odrobinę, może nabyć choć- 

by tylko parę książek... na zapoczątkowanie 

bibljoteczki narazie choćby tylko beletrysty- 

cznej. Mądre francuskie przysłowie powiada, 

że apetyt przychodzi w miarę jedzenia. Przez 

powieść idące pokolenie nauczy się, może, 

wogóle czytać. I wrócą czasy, w których bę- 

dą ludzie, potrzebujący książki równie inten- 

sywnie, jak źródła żywej wody. Ściślej po- 

wiedzmy: w których tacy ludzie nie będą 

rzadkością. Sądzę, że wówczas zwiędną kwia- 

tki w rodzaju osławionej podchorążówki sa- 

nitarnej. I będzie znowu więcej inteligencji 

na świecie. Bo kto nie czyta, alboż ma pra- 

wo do ważkiego tytułu inteligenta? W. D. 

Orzeczenie polsko - niemiec- 
kiego sądu rozjemczego 

w sprawie tranzytu. 
GDAŃSK. 1. XII. (PAT). Sąd rozjemczy 

polsko-niemiecki do spraw tranzytu, obra- 

dujący pod przewodnictwem konsula gene- 
ralnego duńskiego Kocha, zakończył swe 

obrady. Rozpatrzono dwie. sprawy: jedną 
przedłożoną przez rząd miemiecki, a drugą 
przez rząd polski. Rząd niemiecki wysunął 
szereg żądeń z dziedziny taryfowej. Rząd 
polski poddał Trybunałowi tylko jedną 
kwestję, dotyczącą opłat pocztowych. Sąd 
rozjemczy wydał orzeczenie, które brzmi: 
„Sąd rozjemczy uważa, iż jest bardzo wątpli- 
we w obecnem stadjumm obu procesów, czy 
będzie można zadość uczynić | wnioskom 
stron w całej rozciągłości lub nawet w 

większej części. Sąd rozjemczy uważa za 
bardzo pożądane, aby w tym stanie rzeczy 
strony doszły do porozumienia we wszyst- 
kich sprawach spornych w drodze rokowań 
bezpośrednich. W*tym celu sąd rozjemczy 
wyznacza swego członka dyrektora depar- 
tamentu Moskwę w charakterze przewodni- 
czącego ewentualnych bezpośrednich roko- 
wań ugodowych*. 

Zderzenie pociągów. 
SOSNOWIEC 1.XII. Patti — W dniu i 

b. m. o godz. 2 w nocy pociąg, idący z Ła- 
zów do Sosnowca, przejechał pod Ząbkowi- 
cami sygnał i wpadł na pocig towarowy, znaj 
dujący się na stacji w Ząbkowicach. Wsku- 
tek zderzenia 4 wagony pociągu towarowego 
uległy rozbiciu. Dwóch funkcjonarjuszów, na 
leżących do pociągu idącego z Łazów odni- 
sło ciężkie rany. Przerwa w ruchu trwała 

około 2 godzin wskutek czego pociągi idące 
z Warszawy do Katowic i z Warszawy do 
Krakowa uległy znacznemu opóźnieniu. 

zg 

Komunikat Wileńskiago T-wa 
Przeciwgružliczego. 

Czy wiesz Obywatelu, że z gruźlicy umie- 
ra dwa razy więcej osób niż na osiem naj- 
bardziej *rozpowszechnionych chorób zakaż- 
nych razem. Obowiązkiem więc każdego jest 
wałka z tym groźnym, a nieubłaganym bi- 
czem ludzkości. Popierajcie „Dni Przeciw- 
gruźlicze!* Popierajcie budowę sanatorjum 
na Wileńszczyźnie! Kupujcie nalepki prze- 
ciwgruźlicze! - = = 

nego cierpienia maleją własne zgry- 
zotki. Zresztą, przyszło się tyle wycier- 
pieć samemu. Była wojna, głód dla 
wielu, dla wielu również długa, bo- 
lesna rozłąka pełna niepokoju — to 
ludzi zespoliło ciaśniej i istotniej, niż 
łatwe, egoistyczne życie mogło zespo 
lić. W dodatku wojna bynajmniej nie 
jest naprawdę skończona. To, co się 
teraz przeżywa jest właściwie jej dal- 
szym ciągiem, bezkrwawym tylko po- 
zornie. Trzeba wiele hartu, aby nie 
paść w tym nieustannym boju z ży- 
ciem, które się staje wrogiem. A skąd 
czerpać ów hart, jeśli nie od towarzy- 
sza złej doli? Jakoś coraz ciaśniej ro- 
bi się w małżeństwach małym, egoi- 
stycznym podłostkom. Ludzie rozcho- 
dzą się, lecz rozchodzą się tylko na- 
prawdę niedobrani i tem lepiej, bo jest 
napewno mniej złych ludzi, niż złych 
doborów, które zawsze tylko upadlają. 

Ale, jeśli dwoje ludzi znajdzie się 
w tłumie obcym i nieprzyjaznym. 
wówczas umieją oni wznieść się ponad 
ciasne uczucie zazdrości. Właściwie 
niema jej wtedy wśród nich wcale, 
gdyż wiedzą, że wszystko uboczne— 
ubocznie przechodzi i w niczem nie 
narusza istotnej wartości ich stosunku 
wzajemnego. Słowem, jak . powiada 
Russell — „przyjaźń! która przetrwa- 
ła wiele lat i przeżyła wiele głębokich 
chwil, zawiera bogactwo treści zupeł- 
nie nieznane w pierwszych dniach 
miłości, choćby najbardziej czarow- 
nych. Każdy, kto docenia wpływ czasu 
na wzrost wartości, niełatwo wyrzek- 
nie się takiej przyjaźni dla nowego 
uczucia". 
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„zepsucia się kierownice 

Usiłował zastrzelić 
Wezoraj wieczorem do przechodzącej uli- 

«a we wsi Łaplino. gminy porpliskiej, mie- 
szkanki tejże wsi Nadziei Zubowiczówny 

oddane zostay dwa strzały rewołwerowe, 
Które na szezęście dzięki eiemnościom ehy- 
hiły. 

Powiadomiona © wypadku połieja wszczę- 
ła natyehmiastowe dochodzenie, w wyniku 
którego ustalone. że Zubowiczównę usiiował 

zastrzelić z „obrezanki* jej były narzeczony 
Aleksy Płygawko. którego natychmiast za- 

    

swoją narzeczoną. 
trzymano. Podczas badania aresztowany Pły 
gawko przyznał się do usiłowania zabójstwa 
Zubowiczówny, która nakrótko przed wy- 
znaczenym dńiem ich Ślubu zmieniła nagle 
swoje postanowienie i oświadczyła narzeczo 
nemu, że źrywa z nim wszelkie stosunki. 
Trapiony zazdrością, postanowił Płygawko 
zastrzelić „niewierną* i popełnić samobój- 
stwo. Płygawkę osadzono w więzieniu. 

(e). 

Katastrofa samochodowa. 
5 osób rannych. 

W poniedziałek 30 listopada na drodze 

Kozdrowieze—lwienice uległo rozbiciu auto 
osobowe, w którem znajdowało się 5 osób. 

Auto należące do właściciela fołwarku Ha- 

lińce Jana Cieplińskiego prowadzone przez 
jego żonę Marję keło wsł Majrany skutkiem 

toczyło Się do po- 

bliskiego rowu wraz z 5 pasażerami. Z pod 
wywróconego do góry kołami samochodu wy- 

  

  

   

ciągnięto poranienych Cieplińskiego z mał- 
żonką, kupca leśnego z Wołożyńskiego F. 
Łaskowa, Studenta Farańskiego i jego na- 
rzeczoną Ludwikę Kozłowską z Kozdrowicz. 

Pierwszej pomocy lekarskiej udzielił le- 
karz KOP., który autem Bataljonu KOP. prze 
wiózł rannych do szpitala. Stan rannych 
aczkolwiek jest poważny nie budzi obawy 
o życie. 

Plaga wilków w pew. wilejskim 
i mołodeczańskim. 

Z ehwiłą wypadnięcia Śniegu po wsiach 

pojawiły się gromady wilków. W pow. wi- 

lejskim i mołodeezańskim zwłaszcza w po- 
sranieznyeh miejscowościach wiłki wielkie- 
mi gromadami włóczą się po drogach i po 
wsiach. 

Jak opowiadają wieśniacy, ostatnio mnó- 
stwo wilków przybyło z terenu Białorusi so- 

wieekiej, gdzie nie mając żadnej zdobyczy 

  

masowo: „emigrują* do Polski. Wilki w о- 
statnich dniach w. kilku wsiach porwały kil- 
kanaście cieląt i drobiu oraz udusiły krowę 
mieszkańcowi wsi Faraniszki koło Rakowa. 
Włościanie przy pomoey żełnierzy K. O. P. 
urządzają obławy na szkodników, pomimo 
to mnóstwo ieh jeszeze znajduje się w la- 
sach. 

Widze. 
Elektryczność w Widzach. 

słupy pow- 

  

deszcze się nie świeci, ałe ju 
bijane wzdłuż ważn zych uł I od No- 

wego Roku mają Widze przejrzeć. Skończy 
się romantyczne człapunie po błotku w cza- 

sie diugich wieczorów jesiennych, wśród cie 
mności przerywanych blaskiem nikłych świa- 

%eł z. niektórych okien. Coprawda nie skoń- 
czy się romantyczne błotko (chyba „jak 

mróz ściśnie, wicher Świśnie*) ale zawszež 1 
można co suche kamyki wybierać, przeska- 

kują 

    
    

   

      

z czasem zirytuje ludzi chyba 
wilizacja u góry ipki elek › 
pach) i barbarzyństwa u dołu to błotko 

właśnie między kociemi Ibami. (Gdyby to 
<«hoć kocie Iby — a to prędzej końskie). Ale 
tak „żyjąc pomaleńku* doczekamy się pew- 
mie i chodników pięknych i s ak się na- 
leży. Porobili gdzieindziej może i nam także 

'częście zdarzy . 
Zi aczyna się dobrze. a 

Święciany. 
Otwarcie świetle 

  

   

  

  

    

   

      

W. Duksztach pow. 
nano poświęcenia i otwarcia świetlicy Sto- 
warzyszenia Rezerwistów łącznie z miejsco- 
wym oddziałem Związku Strzeleckiego. Na 

otwarciu obecni byli przedstawiciele władz, 
oraz szereg gości pośród zamiejscowego 
społeczeństwa. Po przemówieniach okolicz- 
mościowych, odczyt o powstaniu listopado- 

  

wem wygłosił referent oświatowy Związku 

Strzeleckiego p. Owczinnik. 

Z pogranicza. 
Porwanie uciekiniera z Z. S. S. R. 

Onegdaj rano na odcinku granicznym 
Tomaszewicze w lesie należącym do zaścian- 
ka Irejki zatrudniony był przy wyrębie la- 

su Jan Marciniak, przybyły przed miesią- 
cem z terenu Białorusi sowieckiej. Podczas 

ładowania drzewa na sanie do Marciniaka 

zbliżyło się 3 podejrzanych osobników, któ- 

rzy momentalnie zarzucili mu na głowę pła- 

chtę, poczem wsadzili na sanie i odjechali w 

kierunku granicy sowieckiej. 
Jak zdołano ustalić, Marciniak porwany 

został przez agentów sowieckch i wywiezio 
ny do Mińska. 

Konterencja polsko-litewska w spra- 
wie wydawania dezerterów. 

Na odcinku granicznym Olkieniki odbyła 
się polsko-litewska konierencja graniczna 
przy udziale władz granicznych i admnistra- 
cyjnych polskich i litewskich. Tematem kon 
fereneji była sprawa wydania kilku dezerte- 
rów -zbiegłych na teren polski. Koniereneja 
nie doszła do skutku i termin jej został 0- 
droczony do 16 b. m. 

Narty dla żołnierzy K. O. P. 
W związku z osłatniemi opadami, šniež- 

nemi, poszczególne kompanje i baony KOP. 
na pograniczu polsko-sowieckiem otrzymały 
narty. ŽOolnierze KOP. z dniem wezoraj- 

szym służbę graniczną pełnią przy pomocy 

nart. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

Jaskrawe Motyle 
Arcypiękny film dźwiękowo-śpiewny.   
  

Nowogródek. 
„Gwiazda Syberji*. 

Onegdaj, w rocznicę powstania listopu- 

«iowego odbyła się w sali „Miejskiej uroczys- 

tość, na którą złożyło okolicznościowe 

przemówienie prof. M hrzyckiego oraz o- 

«degranie sztuki w 4 aktach pod tyt 
zda Syberji“. Odegrał ją zespół an 
zasilony siłami członków Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Dochód przeznaczony w połowie na 
PMS i w połowie na bezrobotnych. Odbyły 
się dwa przedstawienia, Jedno dla młodzieży 

    

    

   

    

o godz. 13-ej, drugie wieczorem dla szerszej 

publiczności. 
Co do mego przedstawienia obowiązok 

  

alziennikarski zmusza nas do wypowiedzenia 
szeregu uwag. 

Więc przedewszystkiem b łby już czas 
naj ro jewódz- 

kiem stworzona została jakaś komisja kul- 

turalno-oświatowa, któraby zaopiekowała się 

wszelkiego rodzaju imprezami kulturalnemi 

a w szczególności działalnością kółek i tea- 
trzyków amatorskich. 

  

Mogłaby to czynić dajmy nato Międzyzw 
ja K. O., która niedawno powstała tu 

s. Należałoby tylko dać jej odpowiednie 
uprawnienia. 

amatorski, który wystawił „Gwia- 
, owiany był niezaprzeczenie naj- 

lepszemi intencjami, wło ył w tę sztukę dużo 

pracy, dekoracyjnie rozwiązał ją dobrze, о- 

siągnął nawet dużą sprawność w technicznein 

ujęciu przedstawienia. Zmiany dekoracyj na- 

stępowały szybko, rozpoczęto punktualnie. 

Niemałą w tem zasługę mają panowie z PMS. 
którzy Kołu Amatorsk. pomagali, 

Popełniono jednak cały szereg tak rażą- 

cych, ba sromotnych błędów, że naprawde 

te rzeczy należy poddać kontroli na przysz 

łość. 

Nie do darowania jest fatalna obsada ró!. 

P. Bauman grający rolę Kazimierza znalazł 

się na scenie nie wiadomo skąd i dlaczego 
i w najtragiczniejszych momentach rozśmie- 
szał publiczność swym piskliwym głosem, 
przyczem był nadzwyczaj sztywny i niena- 
turalny. 

Ale prawdziwym już skandalem było ob. 
jęcie roli majora przez p. Bućkę, niezłego 

  

   

  

  

WZYREGZAWRZIE TB III RI AEA 

Łudzie niezaślepieni sobą. ale prze- 
«iwnie — widzący się bardzo wyraź- 

nie, świadomi swego stosunku do si 

bie i do świata — muszą również być 

świadomi swego stosunku do przysz- 

łych, własnych dzieci. W sprowadza- 

niu ich na świat zanika wszelka, zu- 

pełnie niemoralna „przypadkowošė“ 
i równie niemoralny egoizm. Dziś, za- 

nim inteligentna kobieta zdecyduje ię 

na macierzyństwo — powinna rozwa- 

żyć wszystkie jego możliwości, liczyć 
się z zadatkami fizycznemi i moral- 

nemi, jakie przekazuje dziecku. Jeśli 

się później dzieciom tak troskliwie 
dobiera książkę, przyjaciela, nauczy- 

ciela, czyż nie należy z równą troskli- 

wością dobrać im ojca? Wszak ten 

wpływ jest chyba najbardziej istotny. 
Świat naprawdę odrodzi się wte- 

«y, kiedy macierzyństwo stanie się 
dla kobiet radosnem prawem, a nie 
smutnym obowiązkiem. Wówczas bę- 
dzie napewno mniej ludzi. ale będą 

to ludzie lepsi. 

  

   

  

    

  

Marja Milkiewiczowa. 

PRZYPISEK REDAKCJI. Recenzja po- 

wyższa jest wyrazem indywidualnych poglą- 

dów Szanownej naszej  współpracownicz 

Uznajemy wprawdzie również potrzebę re- 

form, w dziedzinie, o której jest mowa w 

Xsiążce Russell'a, jednakże nie podzielamy 

jego założeń. 
Wiara w czynnik irracjonalny 

  

jest isto 

tnym, nieodłącznym elementem psychiki - 

dzkiej. Na tej wierze opierają się w każdej 

epoce rozwoju ludzkości nakazy etyki in- 

dywidualnej i zbiorowej, opiera się w wieł- 

kiej mierze twórczość w dziedzinie sztuki. 

Nie znamy dotąd w historji przykładu, 

pewna większa zbiorowość ludzka wyzbyia 

się zupełnie elementu wiary. Spirytualizm 

jest w masie ludzkiej równie nie do zwalcze- 

nia jak potrzeba jedzenia lub snu. Formy 

ń podlegają natomiast takiej samej e- 

  

  

wie 

wolucji, jakiej podlega wszystko w życiu SE 

dzkiem, Nieusuwalną jest w psychice łudz 

tylko sama potrzeba wiary. 

    

Ateizm jest logiczną konsekwencją nau- 

kowego  materjalistycznego światopoglądu 

Stąd płynie urzędowy ateizm rosyjskiego bol- 

szewizmu. Nie mamy żadnej wątpliwości, że 

skończy się on całkowitem bankructwem, 

żeli nie stworzy nowej, własnej religii. Już 

„kult pracy*, „kult Lenina* ma, w sobie 

sporo pierwiastków sprzecznych z doktryną 

materjalizmu dziejowego. 

Russell, o ile nam wiadomo, nie jest komu- 

nistą. Jego ateizm jest ateizmem intelektual- 

nym, czyli zjawiskiem w życiu społecznem 

najzupełniej bezpłodnem. Propaganda reform 

życiu ludzkiem, choćby nawet słusznych, 

ale prowadzona w imię założeń ateistycznych 

jest pracą syzyfową, beznadziejną. To też 

  

- Russell może być ciekawym filozofem i dja- 

lektykiem, lecz zaszczepić, tej czy innej zbio 

rowości społecznej swego programu, jako 

opartego na negacji pewnych stałych elemen- 

tów psychiki ludzkiej, nigdy nie zdoła. 

może reżysera, ale żadnego aktora. Ten pan, 

nawiasem mówiąc Rosjanin, nie umiejący je- 
dnego słowa dobrze po połsku powiedzieć, 
urządził sobie z naszego języka formalne 
kpiny, kalecząc go w sposób o pomstę do 

nieba wołający. 
To są rzeczy 

matorzy! 
Osibiście 

aby od c 

   

niedopuszczalne panowie a- 

  

nie miałbym nic przeciw temu, 
u do czasu zagrać jakąś sztuczkų 

po rosyjsku, białorusku, czy żydowsku, a 
naprawdę nie można dopuszczać do czegoś 

podobnego aby ze sceny polskiego teatru pa- 
dały słowa tak okropnego, połamanego ję- 
zyka, jakim posługiwał się p. Bućko. 

Jeżeli chodzi o „Gwiazdę Syberji,* to od- 
twórczyni tej roli stanęła na wysokości za- 
dania i posiada naprawdę talent. Generał był 

beznadziejny, 
Najlepszy pod każdym względem był 

akt drugi. Tak dekoracyjnie jak i insceniza- 
cyjnie. 

Role nieopanowane, przygotowanie niedo- 
stateczne, całość alna. Przy dobrej i rze- 
telnej pracy mogłyby być niezłe wyniki. 

    

  

  

   

      

K. 

Nowe księgi meldunkowe naležy na- 
być już do dnia 5 grudnia b. r. 
W wykonaniu rozporządzenia  Minister- 

stwa Spraw Wewnętrznych i innych miaro- 
dajnych władz — Magistrat m. Nowogródka, 

aros ogłoszeń z dna 27 listopada 1931 r. 
cieli domów i nierucho- 

В meldunkowe muszą , być 
zakupione w Biurze Meldunkowym Magistr - 
tu bezwzględnie w terminie do dnia 5 grud- 
nia b. r. 

Ksiażki meldunkowe domowe są w cenie 
po 3 książki zaś hotelowe po 8 zł, 

w dku niezastosowania się do po- 
wyższego winni ulegną surowej karze ad- 
ministracy. j. 

Podając powyższe. zwrócić uwagę musi- 

my na jedno, wykonanie tego zarządze- 
nia przez Magistrat wydaje się nieco spó 
nione, gdyż omawiane ogłoszenia rozplaka- 

towane zostały dopiero 30 listopada b. r. 
tak, że w ciągu tych pięciu dni nie zdążą 
wszyscy nabyć ks meldunkowych, tem 
bardziej że pokój przeznaczony na biuro 

meldunkowe jest bardzo mały i pracuje tam 
zaledwie 2 urzędników, którzy muszą prze- 

cież załatwić i inne czynności codzienne. 

Zbiórka na rzecz Pol. M. Szkolnej. 
W dniu 16 listopada b. r. dokonana zosta- 

ła w Nowogródku przez II żeńską druż 
im. El. Orzeszkowej i III dr. męska im. Mar- 
szałka Piłsudskiego — uliczna zbiórka na 
rzecz Pol. M. Szkolnej. 

W wyniku zbiórki zebrano razem: 67 zł. 
3ć gr. S 

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej w N 
wogródku, składa dzielnym harcerkom ser- 
deczne podziękowanie. у 

    

      

   
        

  

   

  

    

  

  

  

   
  

  

   

Samobójstwo. 
W sobotę dnia 28 listopada b. r. w Nowo- 

gródku wystrzałem z rewolweru pozbawił się 

życia obywatel gm. kleckiej, pow. nieśniew- 
skiego p. Kołosowski. 

Przyczyną samobójstwa jest prawdopo- 

dobnie znaczne obciążenie długami. > 
w. 

Słonim. 
IX Doroczny Zjazd Zw. Naucz. Polsk. 

w. Słonimie. 
Tegoroczny Zjazd członków  Związkt! 

Naucz. Polskiego pow. słonimskiego odbył 
ię w dniu 31 października i 1 listopada b. 

r. w Słonimie. 
Mimo nieprzychylnej pogody i złego sta- 

nu dróg na Zjazd przybyło około 80 proc. 
członków z terenu Po iatu. 

Przed otwarciem du, chór Państwo- 
wego Seminarjum Męskiego odśpiewał Hymn 
Związkowy, którego wszyscy obecni wysłu- 
chali stojąc, poczem obrady zagaił przewod- 
niczący Oddziału Powiatowego p. Stanisław 
Majewski, stawiając najpierw wniosek: ucz- 
czenia przez powstanie Ś. p. Ministra W. R. 

i O. P. Sławomira Czerwińskiego 1 $ p. człon 
kini Związku Agnieszki Michalakówny. Na- 
stępnie przewodniczący w gorących słowach 
powitał wszystkich obecnych na sali gości 

i członków Związku. 
Po przemówieniach i powitaniach p. St. 

Majewski wygłosił referat na temat: „Sy 
tuacja szkolnictwa w powiecie slonimskim“. 
Ujęcie referatu przez p. Majewskiego było 
bardzo poważne i odźwierciadlało faktycznie 
opłakany stan szkolnictwa w pow. słonim- 
skim, co zresztą zostało potwierdzone w dy- 
skusji, która rozwinęła się po referacie. Dy- 
skusja wykazała właśnie, jak tym tematem 
żywo interesuje się ogół nauczycielstwa zwią 
zkowego i jak szuka dróg wyjścia z tej tru- 
dnej sytuacji, która pogarsza się z roku na 
rok. gdy przyrost dzieci się zwiększa, przez 
co i obciążenie na jednego nauczyciela 
zwiększa. a brak kredytów nie pozwala na 

uruchomienie większej ilości etatów nauczy- 

cielskich. 
Po przerwie obiadowej referat wygłosił 

p. Marjan Wardziak p. t. „Sprawy organiza- 
cyjne”. w którym referent scharakteryzował 
jaką winna być działalność Ognisk na tere- 
nie powiatu. Na szczególną: uwagę zasługu- 
je to, że w referacie zostały podkreślone spe- 

   

      

  

  

    

  

  
cjalnie sprawy oświaty pozaszkolnej. Refe- 
rent nawoływał do tworzenia sekcyj przy 
Ogniskach, a w pierwszym” rzędzie sekcyj 
oświaty pozoszkolnej, które będą miały za 
zadanie, instruować i prowadzić pracę oświa 
tową na terenie Ognisk. Referent wspomniał, 
iż wobec likwidacji stanowisk instruktorów 
oświaty pozaszkolnej, pracę instrukcy jną w 
powiecie po porozumieniu się już z p. sta- 
rostą i p. inspektorem szkolnym przyjął na 
siebie Oddział Powiatowy Związku w nadziei, 
że jak dotychczas prawie wyłącznie tę pracę 

prowadziło nauczycielstwo związkowe i na- 

dal ją prowadzić będzie, co zresztą w dysku- 
sji zostało potwierdzone. 

W drugim dniu Zjazdu w rannych godzi- 
nach obradowały komisje: Matki i Wnio: 
wa, Po południu odbyły się sprawozdan 

działalności Oddziału Powiatowego, Kom 
Rewizyjnej i Matki, poczem nastąpiły wybo- 
ry Zarządu Oddziału Powiatowego. W taj- 
nem głosowaniu na przewodniczącego Od- 
działu został ponownie wybrany p. Stanis- 
ław Majewski, a do Prezydjum Oddziału Po- 
wiatowego zostali wybrani pp. Wardziak 
Marjan, Wasilewska Rozalja, Śzlązak Boles- 
ław, Halski ław, Konarski Stefan i 
Nowakowski Karol. Nadto w skład Zarządu 
weszli przedstawiciele poszczegónlych Ognisk 
po je sm z me o w iłości 9 U 

  

     

  

  

   

   
    

   
zdanie Komisji -—Wnioskow 
wniosków i uchwalenie budżetu 
Powiatowego na rok 1932, poczem p. Majew- 
ski zamknął Zjazd, dziękując wszystkim obe 
cnym za przybycie. : 

Należy podkreślić z uznaniem, iż Zjazd 
uchwalił opodatkować się po jednym złotym 
miesiecznie od każdego członka na rzecz 
zredukowanych nauczycieli. Również Zjazd 
uchwalił, ażeby zamiast depesz hołdowni- 
czych, które corocznie były wysyłane do Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, do Pana 
Marszałka Piłsudskiego, do Pana Ministra 
W. R. i O. P.. do Pana Kurałora Okr. Szkol- 
nego Wil. i do Prezesa Związku w Warsza- 
wie senatora Stanisława Nowaka, pieniądze 
te przekazać na fundusz dła zredukowanych 
nauczycieli związkowców. 
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W _I L E Ń S_K_ I 

Groźba epidemii tyfusu 
plamistego. - 

W eiągu ostatnich kilku tygodni na te- 
renie Włlna i pobliskich okolie z dnia na 
dzień wzmaga się nasilenie tyfusu plamiste- 
go. Władze sanitarne poczyniły szereg Kro- 
ków zapobiegawczych, dążąc do opanowania 
choroby, której rozmiary niestety zaczynają 
już przybierać charakter epidemji. Niema 
prawie dnia by nie zanotowano jednego 
względnie kilku wypadków zasłabnięć na ty- 
tus, przyczem choroba nie koncentruje się w 

jednem miejscu, lecz wybucha w różnych 
punktach miasta. To powoduje, że walka 
staje się bardze trudną, tem bardziej, że ska- 
teczne zwalczanie tyfusu plamistego uzależ 
niene jest Ściśle od przestrzegania najdalej 
posuniętej higjeny. 

Pod tym jednak względem miasto nasze 
jest zaniedbane, a tryb życia olbrzymiej 
większości mieszkańców zwłaszeza ną pery- 
ierjach pozostawia b. wiele do życzenia. 

Urzędowe bilety autobusowe 
Z dniem I grudnia na terenie całego kra. 

ju obowiązują już urzędowe bilety aufobu- 
sowe, wprowadzone przez ministerstwo ro- 
bót publicznych. s 

W dniu 15 listopada biłety te wprowadza 
ne zostały na terenie województw piznań 
skiego, łubelskiego i pomorskiego, w dniu 
22 — w województwie awskiem. w dn. 
28 w województwie łódzkiem, z dniem 1-g0 
grudnia zaś — na terenie pozostałych wo- 
jewództw. 

W. ostatnich dniach z ogólnej liczby 
3.700 autobusów międzymiastowych, kursu” 

'ch na terenie całego kraju, omunikację 
zymuje jedynie nespėlna a 2000 wozów. 

Przepisy © wyszynku alko- 
holu na dworcach kolejowych. 

a mocy rozporządzenia ministra komu- 
nikacji, wyszynk alkoholu w restauracjach 

i bufetach kołejowych jest zakazany po up- 

  

   
   

  

    

  

        

    

  

ływie pół godziny od odejścia ostatniego o0- 
igu wieczornego lub nocnego. 

jest 
sobowego poc 
Ponowny wyszynk_ alkoholu dozwołony 
nie wcześniej, niż na godzinę рг 
ciem względnie nadejściem najbli 
ciągu rannego. 

    

   

  

    
powyższem ministepstwo 

komunikacji wyjaśnia, że przez pociągi 
„wieczorne“ lub „nocne“ należy rozumieć    
pociagi ksńjące pomiędzy godziną 18- 

4, przez pociągi „ranne* zaś — pociągi 
kursujące między godz. 6-tą a 12-tą. 

Apel do Społeczeństwa. 
Ze Zw. Zaw. Elektromont, Chrześci 

rzymujmy następującą odezwę: 
W dobie kryzysu ekonomicznego, w dobie 

ogólnej walki z bezrobociem nie potrzeba 1- 
zasadniać doniosłości klęski, jaką jest bez- 
robocie. Obowiązkiem ego dobrego o 
bywatela, przyczynić się czem może do 
zmniejszenia liczby nieszczęśliwych. _pozba- 
wionych zarobki, a więc i środków do ży- 
cąia całych rodzin. 

W zawodzie elektromonterskim są z jed- 
nej strony bezrobotni, z drugiej zaś strony 
wielu elektromonterów, stałych pracowni- 
ków Elektrowni Miejskiej, otrzymujących sta 
łą pensję, podejmuje się prywatnych 
robót instalacyjnych z nadużyciem swych 
służbowych obowiązków, w ten sposób od- 
bierając zarobek bezrobotnym z tej tylko 
pracy żyjącym — zwiększając liczbę  ta- 
kowych, 

Zakaz pod tym względem jest: kilkakrot- 
ny zakaz uchwały Rady Miejskiej i zakaz In- 
spektoratu Pracy. Lecz zakaz ten nie wy- 
wiera wpływu, bo władzom trudno io 

skonstatować ze względu na charakter pra- 

cy a wskazówki i dowodzenia prywatnych 
elektromonterów na taki stan rzeczy — nie 
wywierają żadnego skutku w Administracji 
Elektrowni Miejskiej, a nawet niektórzy fun- 
kcjonarjusze Elektrowni z arogancją urąga- 
ją i mszezą się, a cierpi na tem odbiorca pra 
du, miesiącami czekając przyłączenia do sie- 
ci miejskiej. 

Pozostaje samo społeczeństwo. 

Do społeczeństwa właśnie w imieniu bez 
robotnych zwracamy się z apelem i prośbą 
ze względów obywatelskich i ludzkich o to, 
by dali zarobek, a więc i chleb dla rodzin bez- 
robotnych elektromonterów—zwracając się o 

naprawę lub nowe urządzenie instalacyj ©- 
lektrycznego oświetlenia do nich. 

Cdy zaś jakiś pracownik Elektrowni Miej 
skiej nieczuły na nędzę swego bliźniego wyko 
nywa prywatną robotę, zechcą powiadomić 
Elektrownię. 

Spodziewamy się, że ten krzyk bezrobo- 
tnych odbije się echem w sercach ludzi dob- 
rej woli i przyjdą oni z pożyteczną pomocą 
Władzom Nadzorczym w zwałczaniu bezrobo- 
cia i kryzysu ekonomicznego. My szukamy 
pracy, a z pracy chłeba dla swych rodzin i 

starców. 

    

  

    

  

  

    

Związek Zawodowy 

Elektromonterów Chrześcijan 
w Wilnie 

Ol iii 11 >>> 5 042 

Spełnij obowiązek względem siebie 
i swojej rodziny — udzielaj dokład- 
nych danych władzom II Powszech- 

nego Spisu Ludności. 

Stuletni w Polsce. 
W roku 1921 na terenie całej Polski na- 

liczono 2560 osób, które miały 100, lub powy 
żej 100 lat wieku. Zatem na każde 100 ty- 
sięcy mieszkańców Polski przeciętnie przy- 
padało 10 ciu stuletnich starców. 

W porównaniu do państw zachodnio-€u- 
ropejskich jest to liczba wprost olbrzymia, 
gdyż np. we Włoszech na 100 tysięcy miesz- 
kańców przypada zaledwie jeden stuletni 
starzec, a Niemczech nawet jeden na mil- 
jon ludności. 

Dlaczego zatem u nas zanotowano anor- 
malnie wysoką liczbę starców stuletnich? 

Największą długowicznością według liczb 
z przed lat 10-ciu odznaczały się wojewódz- 
twa wschodnie, gdzie na 100 tysięcy miesz- 
kańców miało przypadać aż 31 osób stulet- 
nich. Dziwnie małemi wobec tego wydają 

się liczby, dotyczące stułetnich na terenie 
innych województw: tak np. na 100 tys 
mieszkańców w województwach centraln 
wypada starców stuletnich już tyłko 9-ciu, 
w województwach południowych — 4-ch, 
a zachodnich — zaledwie 3 ch. 

Gdyby chcieć wyprowadzać a. 
ne wnioski stąd, możnaby przypuszczać, że 
wślad za pogarszaniem warunków higje- 

nicznych, wślad za coraz to gorszemi wa- 

rankami bytu idzie długowiecznoś Tak 
w samej rzeczy nie jest. Powody tej po 
zornej długowieczności są zgoła odmiennej 
natury. Jak dokładne badania wyników 

ego powszechnego spisu wykazały. 
starzy wyolbrzymiali, względnie za- 

lali swój wiek do najłatwiejszej liczby, 
a więc setki. _ Wypadki takie były coraz 
częstsze im dalej posuwaliśmy się na wschód. 
Whiosek więc stąd prosty długowiecz- 
ność* ta była poprostu wynikiem analfabe- 
tyzmu. Spisywani nie znali nietylko daty 
swego urodzenia, ale nawet w przybliżeniu 
i wieku. | 

Dlatego też przy grudniowym spisie Ko- 
misarze będą musieli zwracać, szczególnie 
na ziemiach wschodnich, specjalną uwagę 
na dokładne podawanie dat urodzenia, slę- 
gając w razie potrzeby do pomocy doku- 
mentów osób spisywanych. 
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_ Wzorowy szpital dla gruźlików - 
w Wilnie. 

Oddział gruźliczy w Wilnie mieści 
w jednym z pawilonów miejskiego szpitala 
zakaźnego na Zwierzyńcu i jest obliczony 
na 50 łóżek. 

O pawilon ten już od lat kilku zabiegało 

  

  

  

Wileńskie Towarzystwo - Przeciwgruźlicze. 
Został on gruntowr odnowiony i zaopa- 
trzony w niezbędny inwentarz gospodarczy 
i lekarski w drugiej połowie r. 1928 dzięki 
życzliwemu stosunkowi do poczynań Towa- 

stwa i dzięki zrozumieniu doniosłości ta- 
kiego oddziału w walce z gruźlicą p. Szefa 
Sekcji Zdrewia Magistratu m. Wilna p. dr. 
Wiktora Maleszewskiego. Pawilon został od- 
dany do użytku T-wa w drugiej połowie 
grudnia 1928 r. 

Personel oddziału składa się z 2 lekarzy 
ordynujących, 3 sióstr 1 -6 pielęgniarek; 2 
siostry i 5 piełęgniarek są płatne przez Ma 
gistrat, lekarze, 1 siostra i 1 pielęgniar > 
przez T-wo. Konsultacje bezinteresowne 
oddziale w zakresie chorób płucnych, wc 
wnętrznych i nerwowych prowadzi kierow- 
nik Poradni W.-T. P. p. dr. Borowski, a w 
zakresie chorób krtani, nosa i uszu—adjunkt 
kliniki U. S. B. doc. dr. Wąsowski. Przyj- 

mowanie chorych na oddział odbyw: - 
łącznie za pośrednictwem Poradni W. T. P. 

W. chwili obecnej odział gruźliczy spełnia 
zadania następujące: 

1. W przypadkach gru 
przywraca całkowicie lub w 
niu zdolność do pracy. 

2,..W. przypadkach 
daje możność 
strzeń, zja 
rzeniu, i 

   

      

     

  

    

    początkowej 
acznym stop-       

  

gružlicy  posuniętej, 
zwalczania chwilowych obo- 

a powszechnego w tem scho- 
nia sił do dalszej pracy. 

y daleko posu- 
schroniskiem 

ten sposób zapobiega za- 
rodziny, lub najbliższego oto 

    

  

  

  

3. W przypadkach gruźli 
nię Step,    niepodleczalnej, służ 

nem i w 
niu się 

  

     

Daje 

  

cji, 

jaśnienia stanu chorobowego i określenia 
dalszej kuracji w przypadkach trudnych ao 
rozpoznania w Poradni lub domowem oto- 
czeniu. 

5. We w. tkich przypadkach jest szkołą 
higjeny i uświadamiania chorych co do ra- 
cjonałnego trybu życia i zapobiegania szerze- 
niu się infekcji. 

możność ściślejszej obserw: 

  

   
    

  

Kuracja chorych odbywa się zapomocą 
następujących środków leczniczych: 

A. Środki fizyczne: 

1. Racjonalne cienie. 
2. Utrzymywanie stale czystego powietrza 

na salach chorych przy T* 14%—18% C. przez 
wentyłację lokalu. 

3. Ozonowanie powietrza na salach przy 
pomocy odpowiedniego przyrządu. 

4. Stosowanie kąpieli świetlnych i po 
wietrznych. 

osowanie zabiegów hydropatycznych: 
ie i kąpiele. 

B. Środki chemiczne: 

wiązkami złota, 
soli 

  

   

   

1. Leczenie 
2. Zastrzykiwanie dożylne 

wych. 

  

wapnio- 

    Stosowanie środków wzmacniających 
podskórnie i doustnie: arszenik, fosfor, stry- 
chnina, 

4. Stosowanie środków objawowych. 
C. Środki swoiste: 
Leczenie tuberkuliną 
a) przez  zastrzykiwanie 

preparatów; а 
b) przez L zw. 

zapomocą dawkowanych spacerów, 
kiej pracy na świeżem powietrzu. 

D. Odma sztuczna i wyrywanie nerwu 
przeponowego, 

Wpływanie na stan psychiczny cho- 

odpowiednich 

autotuberkulinizację, 1. į. 
lub lek- 

     

rych: 

1. Wdrażanie chorych do higjeny: 
a) przez wzorowe utrzymanie oddziału 

pod względem higjenicznym i estetycznym: 

b) przez wprowadzenie dziennego regula 
minu; 

c) zapomocą odpowiednich pogadanek. 

2. Utrzymywanie chorych w pogodnym 
oju i podtrzymywanie wiary w uleczał- 

n cierpienia przez życzliwy, wyrozumiały 
i współczujący stosunek do chorych całego 
personelu oddziału. 

3. Dostarczanie chorym rozrywek w po- 
staci pism i książek, radja, instrumeńtów 
muzycznych (skrzypce, gitara) i gier -towa- 

yskich (szachy, warcaby, domino, loteryj 
Gry w karty i lotto są bezwzględnie 

wzbronione. У. 

  

     

  

  

KRONIKA 
Dziś: Bibljany Aurelji. 

Jutro: Franciszka Ksawer. 

  

Wschód słońca —g. 7 m.22 

Zachód . —g.l5m29 

Spestrzeżenia Zakładu Motserstegi! U. 8. P. 
w Wiłmie z dnia 1X! — 193: roku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

Temperatura šredais — ' 6C. 

я najwyższa: — 6 C 

. najniższa: — 9° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 
Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: wzrost. . 

Uwagi: śnieg. 

OSOBISTA 
— Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajo- 

wego p. Ludwik Szwykowski wyjechał w 
sprawach służbowych do Warszawy i zabawi 
tam do dnia 5 grudnia. 

URZĘDOWA. 
-— Inspekeja wojewódzka. W środę dnia 

2 b. m. o godzinie 6 rano p. wojewoda Becz- 
kowicz w towarzystwie dowódcy brygady 
K. O. P. płk. Kruk-Szustera, naczelnika 
działu Bezpieczeństwa Tadeusza Bruniewskie- 
go, komendanta wojewódzkiego Policji Pań- 
stwowej podinspektora Konopki wyjeżdża 
na dwudniową inspekcję powiatów mołode- 
czańskiego, wilejskiego i  dziśnieńskiego. 
Powrót p. Wojewody z inspekcji nastąpi w 
piątek. 

   

MIEJSKA. 
— Magistrat ponownie deleguje do Lon- 

dynu swego przedstawiciela. Onegdaj odbyło 
się nadzwyczajne posiedzenie Komisji do lik- 
widacji pożyczki angielskiej. W wyniku dy- 
skusji, jaka wywiązała się nad formalnościa- 
mi związanemi z likwidacją pożyczki, po- 
stanowiono raz jeszcze wydelegować do Lon- 
dynu przedstawicieła samorządu wileńskiego 
radnego mec. Jundziłła, który przeprowadzi 
z ramienia miasta kontrołę nad kończącą się 
już rejestracją obligacyj pożyczkowych. 

Ze względu na to, że czynniki rządowe 

przywiązują wielką wagę do jak najszybsze- 
go zlikwidowania pożyczki i załatwienia 
wszystkich związnaych z tem formalności. 
sprawa ta załatwiona będzie w trybie przy- 
śpieszonym 

— Kredyty na remont domow zniszcz0- 
nych przez powódź. Dzięki starasiom Magi- 
stratu uruchomiony został specjalny kredyt 
na remont posesyj i domów zniszczonych w 
pamiętnych dniach powodzi. 

Wydawaniem na ten cel pożyczki zajął 
się Komitet Rozbudowy. 
— Posiedzenie Komitetu Rozbudowy. Dziś 

na dzień 2 grudnia zwołane zostało posie- 
dzenie Komitetu Rozbudowy m. Wilna, na 

którem rozważana ma być sprawa odstąpie- 
nia gruntów państwowych na cele rozbudowy 
miasta oraz załatwiane będą podania osób. 
ubiegających się o pożyczki na remonty do- 
mów uszkodzonych podczas powodzi oraz 
podania o pożyczki na drobne remonty po- 
sesyj. 

  

LITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa Literacka będzie wie- 

czorem autorskim Włodzimierza Korsaka, 
który wkrótce obchodzić będzie 25-lecie pra- 
cy pisarskiej. W pierwszej części wieczoru 
autor odczyta fragmenty z niedrukowanej 

jeszcze monografji swojej o puszczy Rudnic- 
kiej, ilustrując odczyt przeźroczami. Następ- 

nie usłyszymy kilka nowel osnutych na te 
matach myśliwskich i osobistych przeżyciach 
łowieckich pisarza. Początek o godz. 20 m. 30. 
Wstęp dla członków zwycz. i członków — 
sympatyków bezpłatny, dla wprowadzonych 
gości — 1 zł. 

   

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy Magisterskie na wydziale Hu 

manistyeznym U. S. B. w terminie zimowym 

1931-32 roku akademickiego odbywać się bę- 
dą od 8 stycznia 1932 r. Do egzaminów zgła- 
szać się należy pisemnie w czasie od 10 do 
15 grudnia 1931 r. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

mików podaje do wiadomości kolegów, któ- 
rzy w bieżącym roku ak. wstąpili do S. M. 
A. że w dniach 2. grudnia o godz. 7 wiecz. 

i 4 grudnia o godz. 8 wiecz. w lokalu 
S. M. A. ul. Wielka 64 odbędą się zebrania 

z następującemi referałami: 

    

1) Różnica między $ M. A. a Ś. M. gim- 
miną. 
Rys historyczny S M. A. na U. S. B 

3) Typ Sodalisa — akademika. 
Obecność wszystkich obowiązkowa. 

cie miłe widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Koło Związku Bibłjotekarzy 

Pilskich w Wilnie. W czwartek 3-go grud- 
dnia b. r. o godz. 8 wieczór odbędzie się 
w Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej ze- 
branie Wileńskiego Koła Związku Bibljo- 
tekarzy Polskich z referatem p. Stanisława 
Lisowskiego p. t. „Bibljoteki rosyjskie. Cz. 
Il": Wprowadzeni goście miłe widziani. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Walne Zebranie Członków Cechu 
ników i Wędliniarzy w Wilnie odbyło 

się w dniu 28 listopada b. r. e godz. 20-е] 
w sali cechowej przy ulicy Niemieckiej 20 
z następującym porządkiem obrad: t) Spra- 
wa Ro w Cechowych, 2) Sprawy gospo- 
darcze, 3) Wolne wnioski. 

Na przewodniczącego jednogłośnie powo- 
łano Starszego Cechu p. Michała Żytkiewicza, 
na asesorów: pp. Józefa Uziałło i Pawia 
Czyża. 

Na wniosek przewodniczącego uczczono 
przez powstanie pamięć tragicznie zmarłego 
studenta Ś. p. Stanisława Wacławskiego. 

Po szczegółowych debatach do poszecze- 
gólnych punktów porządku dziennego zapa- 
dły następujące uchwały: 

1) Postanowiono wzorem lat ubiegłych 
w dniu Niepokalanego Poczt - 

Marji Panny. — 8-go grud- 
nia b. r. w kościele WW. Świętych tradycy jne 
Roraty: Cechowe, w ając egół Mistrzów 
w z Rodzinami i Czeladzią oraz Wydział 
Czeładników przy Cechu do wzięcia jak naj. 
liczniejszego udziału w tem nabożeństwie, 
Do Komitetu Organizacyjnego powołano: pp. 
J. Andruszkiewi Bartoszewicza i A. 

Szeflera. > = 
2) Po wyjaśnieniach p. M. Żytkiewicza 

w kwestji projektu podatku ryczałtowego i 

gorącej dyskusji, jaka powstała na tem tle— 
postanowiono odłożyć ostateczną decyzję w 

tej sprawie do następnego zebrania, które 
ma być zwołane w najbliższych dniach. 

3) Biorąc pod uwagę ostatnio wprowa- 
dzoną przez Wileńskie Starostwo Grodzkie 
zniżkę cen na mięso i wyroby wędliniarskie 
—postanowiono jednogłośnie domagać się 
zniżki cen na kiszki i sprawę tę polecono 
załatwić Zarządowi w możliwie najbbliższyra 
czasie po porozumieniu się z właścicielami 
większych przedsiębiorstw wędliniarskich. 

4) Poinformowano zebranych, iż stawki 
na rzecz bezrobotnych od bitych sztuk na 
Rzeźni Miejskiej zostały zniżone i jednogłoś- 
nie przyjęto projekt konfiskaty na rzecz bez- 
robotnych mięsa, pochodzącego z tajnego u- 
boju, z wyraźnem zaznaczeniem, iż konfiska- 
ta dotyczyć może tylko surowca. 

5) Postanowiono i polecono Zarządowi 
opracowanie i złożenie memorjału do Władz 
Magistrackich w sprawie knieczności obni- 
żenia opłaty, pobieranej przy stemplowaniu 
mięsa. 

6) Poruszono sprawę zakazu wejścia aa 

Rzeźnię Miejską do godz. 2-ej pp. i posta- 
nowiono jednogłośnie polecić Zarządowi 
wszczęcie jak najenergiczniejszych kroków 
w celu zniesienia $ 4 Regulaminu Rzeźni 
Miejskiej, aż do czasu zaprowadzenia po- 
trzebnych urządzeń na Rzeźni Miejskiej, jak 
to: chłodni, poczekalni i t. p. Postanowiono 
prosić o interwencję w tej sprawie  Izb: 
Przemysłowo-Handlową. 

7) Po wyjaśnieniach udzielonych przez 
p. M. Ży icza w sprawie możliwości 
eksportu wędlin do Francji — postanowiono 
jednogłośnie poprzeć tę akcję. 

8| Poinformowano zebranych, iż dziękł 

usilnym staraniom Polskiego Związku Chrze- 
ścijańskich Cechów Rzeźnickich i Wędliniar- 

skich w Poznaniu odroczono wejście w życie 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych o dozorze nad mięsem i przetworami 
mięsnemi do dnia 7. V. 1932 r. co zebrani 
przyjęli z wyraźnem zadowoleniem i posta- 
nowiono jednogłośnie przekazać wymienio- 
nemu Związkowi sumę zł. 200— na konty- 
nuację pracy nad wprowadzeniem koniecz- 
nych poprawek do omawianego. Rozporzą- 
dzenia. 

Po debatach nad sprawami gospodarczemi 
o mniej doniosłej wartości —- zebranie zamk- 
nięto o godz. 23.30. 2 

— Konfecencja przedstawieieli cechów 
rzemieślniczych. W dniu wczorajszym w ło- 
kalu Izby Rzemieślniczej odbyła się konfe- 

    

  Gdś- 

  

  

  

    

    

  

   

        

   

   

        

rencja przedstawicieli wszystkich cechów 
rzemieślniczych w Wilnie. Na konferencji 
rozpatrzono szczegółowo projekt  Centrali 
Izb w sprawie podatku od obrotu. Projekt
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ten przewiduje, iž podatek nakladany jest 
na rzemieślników systemem ryczałtowym, ха 

— Rewja warszawska w „Lutni*. Zizi 
Halama i Feliks Parnell w otoczeniu naj- 

KU R JE R 

RADJO 

WIE EN" K I 

AUTOR „ADWOKATA I ROž“ W RADIO. 

W dzisiejszym kwadransie Aiterckim O 

Nr. 279 (22211 

Wilno niezastuženie zwycięża Łotwę 8:6. 
leżźnie od stanu majątkowego rzemieślnika lepszych sił warszawskich: pp. Toli Mankie- > ч godz. 20.45 usłyszymy fragmeńt z powieści 
oraz od rozwoju jego warsztatu. Po dłuższej  wiczówny, primadonny opery sołecznej, A- FALA, 581 mtr. — MOG 22 Kw. Józefa Szaniawskiego p. t „Miłość i rzeczy Nieudane zawody bokserskie. 
naradzie przedstawiciełe wszystkich cechów dama Rapackiego, Józefa Winiaszkiewicza, ŚRODA, dnia 2-g0 GRUDNIA 1931 roku. poważne”. Urywek ten, zatytułowany „Sck- Pim m koka web E  imiejscowych dzięki: tej dziwnej talkie" uzg 
wypowiedzieli się przeciwka temu projek- 
towi, uważając iż jest on nierealny i krzyw- 
dzący sfery rzemieślnicze. 

| Ё tują nazwiska wykonawców. Zizi Halama i dzieży śpłyty). ważą A Pa AD: znanego Wilnu z szeregu utworów drama- nak w imię bezstronności trzeba przyznać Zawody dały następujące wyniki tech- 
TEATR I MUZYKA Feliks Parnell to REA para S RE SRO ace) Kaši kain tycznych. nie odpowiadał ustosunkowaniu się si i nieznet 

czesnych artystów-tą zy, których wszech- zienn le: = 09: » к > = 55 5 5 я a 0 3 5 a Й sza: S! r 3 š — Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie przed skokka ławencja bidzi: podziw + gorące u. angielskiego. 17.10: Odczyt. 17.35: Koncert SPIS LUDNOŚCI SIĘ ZBLIŻA. L poezegtjaych, EX szybki * Bagjaakt A nn UA 
stawienie „Pana Gełdhaba*, Dziś we Środę  znanie publiczności polskiej i cudzoziemskiej. w wyk. orkiestry salonowej. 18.05: Recytacje W cyklu odczytów, składający się na kurs | śś dl i oajk aj OW. Wy- nekautuje już w drugiej minucie. Miszki- 
dnia 2-g0 b. m. o godz. 8-ej wiecz. ujrzymy Artyści ci przed wyjazdem z kraju odtworzą w wyk. Michaliny Szpakiewiczowej. As spisowy -przez: radjo  dziš 9 80024.19,20. 74: mk ra lab y I dažas žų ! za bardzó na (Ł), który poprzednio już idzie klikakrot- po raz ostani po cenach propagandowych szereg najlepszych swoich kreacyj, które po. Recital śpiewaczy Benjamino pn. bierze głos dr. Adolf Hirschberg, który amó- szezęśliwy. Rozezarował w dużym  stop- nie na deski. | świętną komedję Fredry „Pan Gełdhab* w 
reżyserji Dyr. M. Szpakiewicza, w świetnem 

Kazimierza Słupczyńskiego i innych ukażą 
się w dniu 4-go b. m, w piątek, w Teatrze 
Lutnia. Program obfituje w najnowsze prze- 
boje warszawskie, których poziom gwaran- 

zostaną na długo w pamięci publiczności. 
Ceny specjalne. 

  

Program dzien- 
Kom. 15.25: 

Koncert dla mło- 

11.58. Sygnał czasu. 14.1 
ny. 14.15: Muzyka z pły 
„Mala skrzyneczka“. 1 

     
   

  

  

    

  

18.50: Chwilka strzelecka. 19.00; 
1831 r. na Žmudzi“ — odezyt. 19.15: Dar g0- 

    

*, malujący podświadome 
apisany jest wytwornym 

erackim i z pewnością zaciekawi 
ze miłośników talentu autora, 

  

językiem Hit 
szerokie 

    

wi niektóre ważniejsze rubryki arkusza Spi: 
sowego. 

  

cyjnege zespołu pięściarzy wileńskich w 
meczu międzynarodowym z drużyną złożoną 
z samych mistrzów Łotwy przyniósł Wilnu 
nieoczekiwany sukces cyfrowy, który, jed- 

   

  

niu ulubieniec Wilna W ojikiewicz. Doskona- 
ły ten skądinąd hokser był wyraźnie nie w 

nizatorów musiało zrezygnować z meczu. 
Było pozatem i cały szereg innych, a na- 

wet poważniejszych niedociągnięć organiza- 
cyjnych. 

  

: Lepszy technieznie Ber- 
w drugiej rundzie przez 

Waga k ogu 

    

tins (Ł) zwy 

   

ki iu Mar „ Bieleckiego, Loedla, = > > myžskij -— Arja. 20.20: Kurs praktyczny o II Sy A - ау : я 5 Sa | Tako okieo. Welicjki, oraz Zaatrzeżyń: „Św. Mikołaj w „Lutni*, W związku z spisie ludności — odczyt. 1040: Progr. na DLA PRZYSZŁYCH MELOMANÓW. formie. : 2 techniczny k. o. ambitnego, Ists B. stabo 
skiego. Publiczność oklaskuje żywo kultu | Wizytą Św. Mikołaja podczas przedstawienia czwartek. 10.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Aby w wieku dojrzałym umieć znajdować Drużyna łotewska swem dżentełmeńs ele; Sa WADAGWANEŻO: М › * к 1 
ralnąreżyserję i wykonanie aktorskie, sto- „Kopciuszka” w niedzielę dn. 6-go grudnia Feljeton muzyczny. 20.15: Muzyka lekka. rozkosz w muzyce trzeba w młodości nau- zachowaniem się BE zdobyła sympatję Sz Jk: фе > и i 

: o godz. 12-ej y południe w Teatrze Lutnia— 20,45; Kwadrans liter. 21.00: Koncert kame- czyć się jej sluchač. Temu celowi stužą kon: widowni, ktėra nie szezedzila jej oklasków. W wadze piórkowej Anderson (Ł) w wal į jące na bardzo wysokim poziomie. 
Jutro „Pan poseł i Julja".    Dyrektor Teatrów Mi 

dziców, którzy chcieliby poprzez ręce 
ich zawiadamia ro- 

Чор- 
22.30: Kom. ralny. 22.10: Muzyka (plytyj. 

23.00: Muzyka 22.45: Muzyka lekka z płyt. 

  

    

  

dzie specjałnie dobrany 
złym melomanom p 

certy dia młodzieży, 
repertuar objaśnia p    

  

Silai fizyeznie, dobrze zbudowani i ofiarni 
reprezentanei Łotwy walczyli z dużym zapa- 

ее towarzyskiej tkiniegje z Łukminem (Wj. 

Łotysi stracili punkt naskutek nadwagi swe- 
go przeciwnika. 

   

przedstawienie nLalki”. Dziś we środę dnia zefo Świelego ofiarować dzieciom jakik po. - taneczna, 2 alnojteeiwna w ożetarnie doki okej Wz taż Likij ке osika В as + arunek, aby przy kupnie biletów składa ZE - ,  niezne zarówno w enzy wie, - wadze lekkiej doskonały technicznie 
ae b. m. o godz. 3 WIECH PoCA RE w kasie dobrze opakowany podatek z wypi- CZWARTEK, DNIA 3-go GRUDNIA 1931 R. ь = W zespole gości bezapełacyjnie na pierw- _ Maltison zaprezentował boks najwyższej mar 

as > = ta ais A R) о. > sanem imieniem i nazwiskiem dziecka. Pacz- 1158: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. NA WILEŃSKIM BRUKU sze miejsce wysunął się Mattison — bokser ki, to też zwycięża bez większego wysiłku: NSE DE SICZIEDREMISTOWEJ "ki zostaną dzieciom doręczone ze sceny przez 12,15: Pogadanka. 1235: Poranek szkolny © międzynarodowej klasie. Błyskotliwa tech.  Silniejszego od siebie fizycznie Kompowskie_ Jutro z powodu próby generalnej następ- 
nej premjery Teatr nieczynny. 

— Najbliższa premjera w „Łutni*, Jutro 
we czwartek dnia 3-go b. m. odbędzie się w 
Teatrze „Lutnia“ premjera nowej, oryginal. 
nej sztuki autora Sztuby K. Leczyckiego oraz 
J. Mackiewicza, p. t. „Pan poseł i Julja“. 
Zarówno treść, oprata na oryginalnym mo- 
ływie zemsty kobiety, jak i pierwszorzędna 
obsada sztuki z pp. Brenoczy, Marecką, Ja- 
sińską, Ciecierskim, Detkowskim, Glińskim, 
Wołłejką, Wasilewskim i t. d. na czełe, obu- 
dziła w naszem mieście zrozumiałe zaintere- 
sowanie. Reżyserja spoczywa w rękach dyr. 
Szpakiewicza. 

— Najbliższa premjera na Połulance. W 
najbliższy piątek dn. ć b. m. ukaże się w 
Teatrze na Pohulance premjera gło: sztu- 
ki Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny , któ- 
ra niezawodnie stanie się sensacją dnia w 
Wilnie. Autor rozpatruje z właściwą sobie 
przenikliwością niepokojące EAC 
kłamstwa i prawdy oraz ich wartości w ży- 
ciu społecznem, jak też i prywatnem. Sztukę 
tę wprowadza na scenę wileńską p. Stanisła- 
wa Wysocka, którą jednocześnie będziemy 
mogli podziwiać w jednej z głównych rół. 

    

Św. Mikołaja i jego świtę. Radość naszych 
milusińskich będzie napewno tem większa, 
im złudzenie pełniejsze. 

— Koncert Witolda Jodko. W sobotę dn. 
5 b. m. w Małej Sali Miejskiej odbędzie się 

koncert znanego cytrzysty Witolda Jodko 
z udziałem znakomitej śpiewaczki  Hełeny 
Dal, znanej i lubianej recylatorki p. Janiny 
Sumorokowej i uczenicy p. W. Jodko Lud- 
miły Nal. 

Urozmaicony program zawiera duety na 
cytrach, mełodeklamację z cytrą, romanse, 
pieśni i piosenki nastrojowe z cyfrą i for- 
tepianem oraz solo na cytrze. 

Przy fortepianie prof. K. Gałkowski. Zysk 
z koncertu będzie podzielony między T-wern 
Opieki nad ociemniałymi i Komitetem pomo- 
cy bezrobotnym. 

  

Ciekawy program i SRG ceł kon 
certu powinny wzbudzić wielkie zaintereso- 
wanie wśród naszej publicznošci, 

Bilety od 1 zł. do 5 zł. są do nabycia w 
księgarni J. Zawadzkiego (Zamkowa 24) oraz 
przy wejściu na koncert. 

Początek koncertu o godz. 8 m. 30 wiecz. 

        

00: Program dzienny. 15.05: 
Komunikaty. 15 „Wśród książek”. 15.50: 
Audycja dla dzieci. 16.20: Lekcja francusk 
go. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.10: Muzyka z płyt. 17.10: „Lisowczycy* — 
odczyt. 17.30: Koncert. 18.50: Pogadanka go- 
spodarcza. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
178. 19.2: Muzyka z płyt. 19.30: „Rubryki 
osób przypadkowo obecnych i nieobecnych* 
według III Powsz. Spisu Ludności — odczyt. 
19.40: Program na piątek. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: „Tajemnica uśmie- 
chu'* — fełjeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.25: 
Słuchowisko. 22.10: Kom. i muzyka taneczna. 
22.00: Spacer detektorowy po Europie, 

NOWINKI RADJGWE. 
NIELEGALNA PRASA POLSKA PRZED 

WOJNĄ. | 

O godz. 16.20 transmitujemy z Warszawy 
odczyt p. Władysława Malinowskiego, który 
opowie radjosłuchaczom o tajnych wydaw- 
nictwach, jakie w drugiej połowie zeszłego 
wieku ukazywały się w b. Królestwie Pol- 
skiem. 

z Filharmonji. Ś5 

  

     

        

Aresztowanie niebezpiecznego włamy- 
waecza rumuńskiego. 

Wobec ostanich kradzieży w mieście, po- 
lieja Śledcza przeprowadziła esły szereg о- 
bław, podczas których przetrząśnięto wszyst 
kie meliny złodziejskie w mieście i na przed- 
mieściach oraz mieszkania znanych polieji 
paserów. 

Ubłegłej nocy podczas kołejnej obławy 
policja aresztowała między innemi znanego 
i niebezpiecznego włamywacza międzynaro- 
dowego pochodzącego z Rumunji Hersza 
Sztunderowieza. Sztunderowicz znany już 
był polieji wileńskiej z poprzednich wystę- 
pów złodziejskich na terenie naszego -.mia- 
sta. Pozatem jest on notowany przez polieję 
śledczą innych miast Rzeczypospolitej oraz 
policję niemiecką, francuską, łotewską i li- 
tewską. Niebezpiecznego włamywacza ова- 
dzone chwilowo w areszcie centralnym. Pra 
wdopodobnie wydany zostanie on władzom 
rumuńskim. 

— 

Popierajeie Przemysł Kraiowy 

  

nika, świetna praca nóg, żywiełowość ata- 
ków, mistrzowskie i dżentelmeńskie prowa- 
dzenie wałki zjednało mu ogólną sympatję. 
Jest to niewątpliwie typ boksera, który, nie- 
stety, tak rzadko przewija się przez ringi 
wileńskie. 

W reprezentacji Wilna mile zadziwił do- 
skonale zapowiadający się przedstawiciel wa- 
gi muszej — Bagiński. Słabszy fizycznie od 
swego przeciwnika, dzięki doskonałej tech- 
nice i silnemu ciosowi odniósł on pioronu- 
jące zwycięstwo przez knokaut już w pierw- 
szej rundzie. 

Organizacja zawodów wypadła jak najgo- 
rzej. Pomijając fakt, że zawody rozpoczęto 
z godzinnem opóźnieniem, co stało się już 
niestety, u nas tradycją uświęconym zwy- 
czajem, nie można pominąć milczeniem spo- 
sobu wpuszezenia na salę przedstawicieli 
prasy. Miarodajnem przy wejściu było naz- 
wisko, nie zaś legitymacja sportowa spra- 
wozdawcy. Czem powodowali się organiza- 
torzy przy wypisywaniu nazwisk sprawo- 
zdaweów, których uznali za godnych uj- 
rzenia zawodów — trudno dociekać. Faktem 

defnąk jest, że kilku przedstawicieli pism 

  

ga (W.) który poddaje się w drugiej run 
dzie. 

Najładniejszą walkę stoczyłi w wadze 
półśredniej Pilnik (W) i Pozniakow (L). 
Zwycięża nieznaeznie na punkty Wilnianin. 

W wadze Średniej, jak wspomnieliśmy wy 
żej rozczarował Wojtkiewicz. Walka nie- 
ładna prowadzona cały czas w zwarciu uz- 
nana została za nierozstrzygniętą. Łotysz Zi- 
lennrum wykazał jednak lepsze opanowanie- 
teehniezne. 

W ostatniej wałce dnia, podług opinji sę_ 
dziów, lepszy o całe niebo Zarzecki (Ł.) mi- 
mo widocznej przewagi nie rozstrzygnał wał 
ki z Lubertem (W.) 

Wynik 8:6 mówi jednak sam za siebie E 
jest dużym sukcesem mitokiego pięściarzu 
wileńskiego. 

Publiczności zebrało się około 1000. Sale 
była przepełniona po brzegi, kilkaset osófe 
z powodu braku miejsca musiało zrezygno- 
wać z oglądania meczu, zadawalając się ocze- 
kiwaniem na uliey, na wieści z „poła walki*.. 

Świadezy to wymownie O popularności. 
jaką zaczyna u nas zdobywać boks, 

    

Od poniedziałku 30.X!. 

Con oio ZŁOTA DZIEWUSZKA 
NAD_PROGRAM: Na$74 praca NA MOTZA or- Tygodnik P. AT. Śszsą'»'m. Salnickiego. batutą p. M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. — Ceny miejsc: balken 30 gr.. parter 60 gr. — Dla młodzieży dozwolone. 

ANNA MAY WONG 

Komunikat. 
W odpowiedzi na komunikat umieszczony w 

„Kurjerze Wileńskim* w dniu 1.XII. 1931 r. przez Dy- 
rekcję kina „PAN”, jakoby rzekomo żadnego strajku 
w wspomnianem kinie niema, nadmieniamy, że po- 
wyższa Dyrekcja kina „Pan* wprowadza publiczność 
w błąd, albowiem Strajk nadał trwa, a pracują ła 

Ogłoszenie. 
Zarząd Związku Właśc. Piwiarń, kais i Jadło- 

dajń w Wiłnie zawiadamia swoich członków, oraz 
właścicieli sodowiarń o mającem się odbyć w dniu 
3.go grudnia 193! r. o godz. 4-tej pp. Walnem 
Zgromadzeniu członków, w lokalu p. Borowskiego 
przy ul. Trockiej Nr. 2 z następującym porządkiem 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Pokój 
do wynajęcia 

słoneczny, ciepły w cent-- 
rum miasta z niekrępuję 
cem wejściem dla samot- 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | D z I Ś ! Genjalna 

  

Dziś! 2 
gwiazda egzotyczna H A l T A R 5 —— | Mistrajki, Dyrekcja kina „Pan“ utrudnia wezelkie | dzieńnym: nych. 8367 

w słynnnym rekordowym arcyfilmie dźwiękowym — | porozumienie, ktėreby przyczyniło się do zlikwidowa- 1) o sprzedaży detalicznej piwa przee Składy Ul. Mostowa 5 — 5. 
U Tragiczna pieśń miłości egzotycznej kochanki rosyjskiago oficera. Realiz. słyn. reżye. Ryszarda Heichberga. | nia zatargu, jak również komunikujemy, iż nikt nie Hurtowe; 

  

Przecudne piosenki. Egzotyczna muzyka. Tańce rosyjskie. Początek o godz. 4-ej Na I-szy seans ceny znižone | został pociągnięty do odpowiedzialności ze strony 2) o patentach akcyzowych: 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 
Mickiew 22, tel. 15-28 

  

  

W rol. gł: Król. 
para kochanków 

WKRÓTCE przebój sezonu: Tajemnica A Warszawskiej w-g powieści Gabrjeli Zapolskiej. 

Powrót do życia 
Janet Gaynor i Charles Farel. 

Początek o ex 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Oszałamia, zachwyca i ołśniewa 

widza tematem, grą i wystawą 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny od 60 gr. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAD 
ulica Wielka 42 

operetka 

UWAGA!   Dziś! Rekordowa 
komicznal 

W rolach głównych: Rogen Treville, Janina Guise, oraz wspanialy tenor opery „Metropolitain House" 
w New-Jorku Joseph Smith. NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i dodatek Pathe. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze aparaty dźwięk. „Klangłfilm* (A. E. C.), które przewyższają wszelkie 

7 DNI SZCZĘŚCI Arcypikantny film, OI się na 
tle życia Paryża i przepięknej Wenecji 

inne aparatury swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. Początek o g. 4ej. w święta o g. 2-ej Ceny od 40 gr. 
  

Gźwiękowe Kino 

C8/INS 
„ Wielka 47, tel. 15-4i 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

ego dramatu 

Dziśł Wielki rewe- 
lacyjny džwiekowiec! 

i Hans Junkerman. 

Dodatek dźwiękowy. OE C= 

Dziś premjera doskona- 
reżyserjj 

Williama Welmana p. 

ON ALBO JA 

  

  

Ii ll po 60 gr., Ceny miejsc: 

Jest to arcyprzebojowa awantura 
sensacyjno erotyczna. 

Film ten jest najwspanialszą kreacją Harry Piela. 
Film, który nie miał w przeszłości równego sobie. 

Legion potępieńców 
Gary Cooper i F. Mc. Donald. 

II po 50 gr., 

  

Harry Piel W rol. gl: 

Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie 
św. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniż. 

Nadzwyczajny dramat ero- 
tyczny w B-miu aktach. 

W rolsch gł: Fay Wray, 
Rzecz dzieje się podczas wojny światowej we Francji. 

Początek seansów o godz. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. NASTĘPNY PROGRAM: Złote bagno z Geor- 
gem Bancroflem i Nancy Caroll akademickie na | i II po 50 gr. 

GELEEEOCLE 

  

robotników, gdyż takowi działają drogą legalną. 

(—) Łazarenko 
Przewodniczący 

(-—) K. Szematowicz 
w/z Sekretaiz 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia |0-go grudnia 
b. o godz. ll-ej rano w domu Nr. 5 

przy ulicy Łukiskiej odbędzie się w dro- 
dze licytacji sprzedaż ciążarowego samo- 

chodu oszacowanego w 100 zł. celem 
pokrycia zaległości podatkowych należą- 
cego do D.-H. „ZDANOWSKI* i S-ka, 

Magistrat. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia 7-go grudnia 
r. b. o godz. 1l-ej rano w domu Nr. 44 
przy ul. Ponarskiej odbędzie się w dro- 

  

  

3) wolne wnioski. 8302—0 

  

Języki obce 
niemiecki, francuski 

włoski (konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle 
Lekcyj udzielają b. prof 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil.* pod W. K. 

Maszynistka 
poszukūje posady 
jak "tóraiczi BGżć być 
angażowana do biura na 
terminową piacę, bez zo- 

bowiązania wszelkich 
praw, również wykonywu- 
ję różne prace w domu 

po b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty proszę 

  

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
G A 

Mickiewicza 12 
r6g Tatarskiej, tel. 15-64, 
Przyjmuje od 9-2157/4-7 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ui. Wielka Nr. 21, 
teł. 9-21, od 9—] i 3—8 

еер 29: 

D-r T. JABROWA 
Kalwaryjska 4. Tel 12-—38 

Choroby kobiece 
przyjmuje codz. od | —4. 

   

  

  

Pokój | 
duży, umeblowany. 

z osobnym wejściem 

i światłem elektr., do wy— 
najęcia, ul. Kazimierzow- 

ska Nr. ||,-m. 1. 

Wydam 
mieszkanie 

3 pokoje z kuchnią. Uk 
Słowackiego 2-a. Dowie— 
dzieć się u właśc domu 

„Fortepjan 
do sprzedania- Ul. Ry- 

dza Smigłego 31—1. 

Fortepian me krzyże 
wy, znanej 

zagr. firmy w najlepszym 
stanie b. tanio do sprze- 
daniz. Zawalna 30, m. 3. 

    

  

    

  

LEKARZ DENTYSTA 
J. RECHES 

ul. Trocka 8, m. 1 
Poleca koronki porcela- 
nowe, Przyjmuje od 9-2 

  

Przyjmują się roboty 
malarskie na płótnie. 
aksamicie i jedwabiu. Ul. 
Sierakowskiego 22, m. 2. 

    

  

  

  

  daniu książkowem w 

SAS RZE Nie dajmy się... ; 2 : й ki ć do Administr. i 5-7, c iskie. 
ORA B at c 4 n 0 Ss Ć įmy 56 obecnemu —- zepchnąć BRADA c nędza sprzedaż 150 mtr. ego giera Wałetakiego" 37 eny niski 

i cofnąć z dróg hygjeny i postępu. rzewa opałowego oszacowanego zł. oe ea as MLECZARN IA cele" Go; Ika aka ŠE pod „Maszynistka 7987 Akuszerka D ru k owana 
ama SKŁAD FARB aaa „pokrycia zaległości podatkowy. Śmiałowska w odst 

рар 22 о należącego do p. Nochimsona Jakóba. Potrzebna „Kurjera Wileńskiego” Wieiki wybór JANA MAZURK w Poleca: codz. świeże * do kawiarni przeprowadziła się 
r a ri i wszel- przyrządów .: Wiino, Dominikańska Nr. 11 a> so Po Magistrat. г na „ul. Zamkówą 3, m. 3, za s 

kich Sk w “ mle o zsiadłe, w Any. od zaraz tamże gabinet oemetycz- E U POLECA: Szczotki i pasty do podłóg, ie chłod kąski, . Fazczki.DrÓT 

BUTY, UBRANIA, RĘKAWICE, SKAR- pmomeema Mal pippi o iela, || napojs codes Sr | ss | Kaslerko. | dzeku kurzajki iwągy, || je 0 now 
PETKI, SZALE, SMARY NARCIARSKIE Farby emaliowe do drzewa. || Obiady domowe UWADZE SEP AT oo о 
SANECZKI SPORTOWE — skal It. <idad Wj аь m" ср o AS Akuszerka że Е, SZE — TOWAR WYBOROWY > 1 ь Ofiarna Nr. 2. jest d. byci A = zyżwy i ry || czo калча ». Murów zemyłowców niekis pani” 

otrzymał 

Dom Sportowy 

CH. DINCES 
Wilno, Wieika 15, tel. 10-46. 

Przy sklepie otworzylišmy pogo- 
towie narciarskie i najpoczekaniu 
reperujemy narty, wiązania etc. 

—) OSTRZENIE ŁYŻEW. 

UWAGA! 

  

  

-   

    

MEBL 
pierwszorzędnej 

poleca firma 

ZIEJEEJEJEJEJET 

  

Biskupia 4, tel. 14-10, 
sprzedaje (od 9-ej do 2-ej 
ро рой i od 5 do 7 w.) 
paltą zimowe damskie i 

nowo- 
czesne 
jakości 

    fantów. 

  KAZYJNIE. Lombard | 

męskie, futra, skórki, ubra- | 
B. ŁOKUCIEWSKI || nia. jedwabie, bieliznę, | 
Wilno, Wileńska 23 swetry, pianina, fo tepia- 

: . ny, motory elektryczne, 
— CENY ZNIŻONE - b yłanty i wiele innych 
ikos pozostalych > licytacji 

(zas najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznychł 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

oraż do innych pism przyjmuje z cenach 

Ogłoszenia do 

NAJTAŃSZYCH 

BIURO REKLAMOWE 
STEF. GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

LGUDIONO wywarze: 
P. K. U. Wilno - pow. r. 

kursu Kowalskiego, wyd. 
przez | dywizję Leg. na 
Im. Michała Hołobow- 

skiego unieważ. 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

      7932 

Marja LaknotoWa 
W. Z. P. Nr. 69. 
  

Do wynajecia 
b. lokale 
dające się także na miesz- 
kania przy ul. Jakėba Ja- 
sińskiego 18 (niedaleko 
Sądu Okręgowego) dow. 

się: Trocka 4, m. | 

księgarniach wileńsk, 
  

1894 i zaświadczenie u. | Przyjmuje od9 do7 wiecz. | WYNWKNKZWYWCZWNNNN: 
kończenia wojskowego ulica Kasztanowa 7, i Nowootwarta 

JADŁODAJNIA. 
iPIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
Obiady od 80 gr. do ! zł- 

8208 

P. K. U pa   
ч 

PILIP MACDONALD. 53) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Ravenscourt skinął głową. „Oczy 
jego nie schodziły z twarzy Antonie- 
go, ani na chwilę. 

— To mi dodało otuchy — ciąg- 
nął Antoni — bo wykazało, że nie 
omyliłem się co do istnienia X-a... 
Z drugiej strony moi przyjaciele na- 
straszyli naumyślnie Dollboysa, który 

zachował się jak człowiek, mający coś 
na sumieniu. 

Potem natknąłem się na wyżej 
. wspomniane, brakujące ogniwo. Na 
balu u Brownlougha moja tancerka 
zwróciła mi uwagę na przewagę woj- 
skowych nad cywilnymi i momental- 
nie zdałem sobie sprawę, że. takich 
trzech ludzi jak X-a, Blackattera i 
Bronsona mogła połączyć tylko wojna. 
Zdziwiłem się nawet, że wcześniej о 
tem nie pomyślałem. 

Po tym bału postanowiłem zoba- 
czyć się z Dollboysem i zmusić go 
groźbą do przyznania się do tego, eo 

wiedział. Ale pan mnie uprzedził, pa- 
nie Ravenscourt. Pojechał pan do nie 
go w nocy, kazał mu zejść na dół i 
kiedy on się schylił w kuchni po o- 
puszczony przez pana przedmiot. 
strzelił pan mu w prawe ucho z jego 
własnego, pożyczonego od niego ге- 
wolweru. Ryzyko  obudzenia starej 
matki nie było wielkie. Dom ma gru: 
be ściany, pokój jej znajduje się na 
drugim końcu domu i stara jest trochę 

głucha i ma twardy sen. Pań o tem 
wszystkiem wiedział. Ale w pośpiechu 
popełnił pan szkaradną omyłkę — 
zapomniał pan, że Doliboys był mań- 
kutem... 

Mogę powiedzieć, że to ja zabiłem 
Dollboysa. Ale nie robię sobie z tego 
powodu wytzutów. Gdybym go nie ka- 
zał nastraszyć, nie skomunikowałby 
się z panem — bo musiał to zrobić—- 
i pan nie odwiedziłby go w przebra- 
niu Łukasza Firaki. Sądzę, że udawał 

` Mydawmnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

   

pan Firankę: 1) Żeby się móc bez- 
piecznie -przemykać do jego domu, 
2) na wypadek natknięcia się na ko- 
goś w jego domu. I faktycznie stara 
Doliboysowa widziała pana dwa ra- 
ZY: 

Ale, wracając do rzeczy, musiałem 
powetować sobie Dollboysa w innv 
sposób. Sporządziłem sobie listę oti- 
cerów czynnych i rezerwy z okolicy 
i posłałem memu przyjacielowi z mi- 
nisterjum wojny, z prośbą o dostar- 
czenie mi wszystkich danych o ich 
służbie... Pana na tej liście nie było. 
Danych dotyczących Blackattera, pan 
mi dostarczył. O Bronsonie wiedziałem 
z aktów sprawy. Szukałem oficera 
czynnego, lub w rezerwie, najchętniej 
wysoko odznaczonego, który mógł być 
na tym samym odcinku frontu jedno- 
cześnie z Bronsonem i Blackatterem. 
Lista okazała się do niczego. Straci- 
łem masę czasu. Nie wiem, jak mog- 
łem być taki Ślepy, ale traktowałem 
pana tyłko jako oficera policji. I nagle 
stało się coś, co sprawiło, że przej- 
rzałem i zrozumiełem, że jedyne na- 
zwisko, jakiego nie umieściłem na 
liście, było właśnie to, którego szu- 
kałem. 

  

Pojechałem sam do Londynu i po 
długiem szukaniu odkryłem, że to wła- 

śnie pan był na froncie na jednym 
odcinku jednocześnie i z Bronsonem 
i z Blackatterem — w marcu 19/8 
roku, pod Varolles... 

. Rozległ się brzęk kajdan. To Ra- 
venscourt walił pięściami w stół. 

— Dosyć! — krzyknął. — To już 
wiem. To jest sprawdzona teorja:.:-— 
Chciał się zaśmiać szyderczo i nic 
udało mu się. — A my chcemy fak- 
tów. 

  

- Jakich faktów! Czy mam po- 
wiedzieć, jak pan zabił Blackattera 
i zwalił winę na Bronsona?... Owszem. 
Zabił pan go nie w lesie, lecz gdzie 
indziej, może w samochodzie, a po- 
tem przywiózł go na skraj lasu Bel- 
liws. Upewniwszy się, że wpobliżu 
niema nikogo, zgasił pan latarnie, wy- 
siadł, otworzył furtkę w żywopłocie. 
zdjął ją z zawias, wsiadł, wyjechał na 
polną dróżkę, i zatrzymał się na skraju 
polanki. Ale noc była ciemna, księżyc 
za chmurami i chcąc nie chcąc, musiał 
pan znów zapalić światła. Potem wy- 
ciągnął pan trupa ż samochodu i za 
niósł go pod wiadomy dąb, idąc ost- 
rożnie skrajem smugi światła, żeby 

Drukarnia „Znicz*, Wiłno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

    

nie zasłaniać drogi. Następnie powró 
cił biegiem do samochodu, zgasił świa- 

tła i stanął pan, za drzewami na cza 
tach. Szczęście panu sprzyjało. Wie- 
dział pan, że Bronson wracał często 
tamtędy do domu, ale nie mógł pan się 
upewnić, że go pan tam zobaczy właś- 

nie tej nocy. Przypuszczam, że gdyby 
nie przyszedł, toby pan zostawił Blac- 
kattera na miejscu, wrócił do domu 
i sprzątnął Bronsona przy innej okazji 
Ale Bronson nadszedł i dostał niespo- 
dziewanie w głowę kolbą rewolweru, 
lub grubą laską. Zemdlonego zaniósł 
pan na polankę i porzucił na ziemi 
w takiej pozie, jakby sam się prze- 
wrócił i rozbił głowę o pień. Nawet, 
dla wszelkiej pewności, pomazał pan 
pień krwią z jego głowy. Następnie 
wystrzelił pan kilka razy z jego strzei- 
by i wsunął mu ją do ręki, a do kie- 
szeni włożył list, otrzymany tego dnia 
od Blackattera. Poczem powrócił pan 
szybko i cicho do swojej maszyny, za- 
palił światła i już miał ozn gdy... 

Ale pan nie ruszył. Z Z drugiej stro- 
ny polanki rozległ się ct i chrzęst 

gałęzi i na polankę wypadł Tom Har- 
rigan. Zobaczył ładne światło i leciał. 
Ale światłe. zaraz zgasło, a on znala:ł 

na polance, coś, co sprawiło, że za- 
pomniał o świetle. Pan: tymczasem. 
czekał w ciemności koło auta. Musiała. 
to być brzydka chwila. Odjechał par 
dopiero, gdy Tom odbiegł daleko. Po- 
tem przekupił pan Dollboysa, którego 
fałszywe zeznanie więcej się przyczy- 
niło do skazania Bronsona, niż wszy 

stkie inne dowody razem wzięte... Oto» 
wszystko. Czy pan chciał takich „fak- 

tów"? Prawdę mówiąc, ja raczej 
stwierdzam fakty, niż je podaję, ale 
i tak przysiągłbym na nie. Jeżeli się: 
omyliłem, to najwyżej w drobnych. 
szczególikach. 

Antoni umilkł, chociaż zdawało się_ 
że pokój rozbrzmiewa w dalszym cią-- 
gu jego równym opanowanym gło 
sem. Oczy obecnych przenosiły się; 
kolejno z niego na jego vis-a-vis į od-- 
wrotnie. 

Ravenscourt siedział jak skamie- 
niały, prawie nie oddychając i patrzył 
na Antoniego tępym wzrokiem. 

(Dt) 
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