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PRENUMERATA miesięczna z Odniesieniem do domu lub z 
wrzwoyką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, ©0859. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

   
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 

niezamówionych nie zwraca. Administra-. 

cia nie uwzględnia zastrzeżeń co de rozmieszczenia ogłoszeń, 
Redakcja rękopisów 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

BIENIAKONIE — Bufet Ki 
BRASŁAW — 
BARANOWICZE — ul. 
DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Ki 
GŁĘBO. 
GRUDNO — 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — $, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach'**. 

nadesłane miimetr 50 gr. 

  

  

Księgarnia T-wa „Lot“, 
wb. A. team, 

olejowy 
KIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. | 

T-wa „Ruch“. 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

wierzyński. 

CENY UUŁUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpzitowy za więcnie 2-ej 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenin eytrowe i tabelaryszie o 50 proa dre: 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Addninistraaję zmieniane dowolnie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa — Księg 1 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. e 
OSZMIANA  - Kolęgaralę S a: K Malinowskiego. A — półdz_ Naticz. 

# PIKSK — Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — 4 Polskiej Macierzy SZKołna <a 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

z 

      

SLONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15. 
ST. ŚWIĘCIANY — 
WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewake. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruca“ 

M, Lewin—Biurc Gazetowe, ul, 3 Maja 4. 

1 S-ėj) gr 40. Ža tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W numerach świątecznych lraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

żej Administraeja 
Bu dostaruaEnie 

nie przyjmuje zastrzeżeś e6 
numeru dswodowego 20 gr. 
  

SprawaPolskirozstrzyga sięwMandżuriji 
KONFLIKT JAPOŃSKO-CHIŃSKI 

Będziemy się starali z tego artyku- 

łu wyrzucać wszystkie wiadomości, 

które, choć są ważne, nie są jednak 
istotne. Musimy jednak prosić czytelni- 

ka o cierpliwość, bo sprawa Mandżurji 

jest skomplikowaną. 

Treść konfliktu polega na ekonomi- 

cznej eksploatacji Mandżurji przez Ja- 

ponję i na przeciwstawianiu się temu 

przez Chiny. Kapitał japoński wystęr 

puje w Mandżurji jako kapitał etaty- 

styczny, służący interesom  politycz- 

nym, kierowany przez rząd. Dokoła ko- 

lei południowe - -mandżurskiej, będącej 

od pokoju w Portsmout (koniec woj- 

ny rosyjsko-japońskiej) w posiadaniu 

Japończyków tworzą się przedsiębior- 

stwa ekonomiczne i kulturalne. Japoń- 

czycy ochraniają tą kolej własnym woj- 

skiem i policją. Japończycy ochrania- 

ją też pieczołowicie zamieszkałą w 

Mandżurji ludność własną i ludność ko- 

reańską, która zresztą należąc dziś do 

państwa japońskiego, nie żywi, zdaje 

się, żadnych uczuć  niepodległościo- 

wych. 

Chiny walczą z tą ekspansją eko- 

nomiczną na terenie mandżurskim róż- 

nemi środkami, z których najbardziej 

efektownym i gigantycznym jest bu- 

dowa linij kolejowych. Mapa kolejowa 

Mandżurji, to klucz do zrozumienia jej 
sytuacji politycznej. Przez «całą szero- 
kość Mandżurji na północy przebiega 
kolej wschodnio-chińska, będąca naw- 
pół w zarządzie sowieckim. Kolej ta 
biegnie od Czyty, przechodzi granicę 
chińską koło stacji Manczuli, przecho- 
dzi przez Cycykar i Harbin i na sta- 
cji Pogranicznaja wchodzi z powrotem 
na terytorium sowieckie, zdążając do 
Władywostoku. Z Harbinu biegnie od 
tej kolei odnoga do stacji Czangczun, 
długości 240 klm. Od Czangczunu na 
południe do Dajrenu (dawniej Dalnij) 
i Rodziunu (dawniej Port Arturu) bie- 
gnie już kolej japońska długości 706 
klm. z różnemi-odnogami. Sowiety jed- 
nak zrzekły się prawa strzeženia 
wschodnio - chińskiej kolei przez wła- 
sne oddziały wojskowe i wogóle nie 
posiadają wielu z tych przywilei, z któ- 
rych korzystają |]apończycy, mający 
zresztą całą prowincję Kwantuńską 
(połudn. część połwyspu Liaotuńskie- 
go, tam gdzie Port Artura) na prawie 
dzierżawy, która ma się skończyć do- 
piero w 2007 roku. 

Tak więc po terytorjum mandżur- 
skiem biegnią linje kolejowe sowieckie 
i japońskie, tworząc zasadniczą drogę 
łączącą Europę z Ameryką. Na tem je- 
dnak nie koniec, gdyż obok nich już 
istnieją i budują się: jeszcze koleje 
chińskie i to trojakiego rodzaju: 1) 
czysto-chińskie, 2) chińskie, lecz bu- 
dowane za pieniądze japońskie i 3) w 
zarządzie chińskim, lecz finąnsowane 
przez Anglików. Jeśli chcemy dobrze 
zorjentować się w wypadkach, to śle- 
dząc ruchy wojsk japońskich į chin- 
skich, musimy uważać, wzdłuż jakiej 
narodowości drogi żelaznej te wojska 
się posuwają, a wtedy możemy czynić 
bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak te 
naprzykład, że wojska japońskie posu- 

na chińsko - japońska. Jej treścią istot- 
ną, dla nas Polaków, dla Europy, są 
zmiany w wykładniku sił dwėch potęg; 
Sowietów i Japonii. 

Dziś wobec pochodu Japończyków 
w głąb Mandżurji Sowiety zachowują 
neutralność. 

Dlaczego? ! 
Starajmy się dokładnie temu przy- 

patrzeć, bo to bardzo ważne. Szukajmy 
objaśnienia na drodze ilustracyj histo- 
rycznych. 

liustracja pierwsza. Największy 
zwolennik ekspansji Rosji na Azję, 
wielki, genjalny hr. Sergjusz Witte, nie 
chciał wojny z Japonją. Nie dlatego, 
aby był jakimś degeneratem - pacyfi- 
stą, ale nawet nie dlatego, aby był prze 
konany, że klęska spotka Rosję w tej 
wojnie. Nie chciał wojny, bo uważał, 
że dalekowschodnia polityka rosyjska 
nie powinna iść na konflikt z Japonią. 

Ilustracja druga. Po wojnie rosyj- 
sko-japońskiej rozpoczyna się twórczy 
okres kooperacji japońsko-rosyjskiej. 
Japonja stosuje tu metody Bismarka: 
Wpierw rozbić, dać poznać swą siłę, 
potem dźwignąć i uczynić z wczoraj- 
szego przeciwnika sojusznika na dziś 
i jutro. Kooperacja japońsko-sowiecka 
w okresie do wojny światowej zwraca 
się przeciwko innym mocarstwom, pró- 
bującym chińskiego terenu, względnie 
przeciwko Chinom. Kooperacja ta upa- 
da z chwilą wybuchu bolszewizmu, a 
Stany Zjednoczone odegrywają wtedy 
nikczemną rolę, utrudniają Japończy- 
kom odpędźanie bolszewizmu od Mon- 
golji i wschodnich krańców Syberii. 

więc dość historycznych wskazówek, 
aby swej azjatyckiej polityki nie kie- 
rować na konflikt z Japonją. Rola eks- 
pansji Rosji cesarskiej, była inna, rola 
Sowietów inna, Dla Sowietów pano- 
wanie nad Azją to tylko rozpalanie po- 
żaru, którego zadaniem i celem _ jest 
Objąć czerwonemi językami ognia ca- 
ły glob ziemski. Temniemniej metody 
cesarskiej dyplomacji nie są materja- 
iem do odrzucenia. Toteż Izwiestja one- 
gdajsze pisały: 

Japonja nie ma żadnej gwarancji, iż kra- 
je imperjalistyczne, z nią konkurujące, pod- 
trzymają i wspomogą Chińczyków, podczas 

gdy Japonja uwięźnie w Mandżurji. Już ten 
fakt powinien przestrzedz Japonję od stoso- 
wania wyzywającego stosunku do SSSR, je- 
dynego kraju, który prowadzi w rzeczywisto- 

Ści politykę pokoju na Dalekim Wschodzie, 
jak zresztą i na innych swoich granicach, 

Przez te frazesy przeziera wyraźna 
sugestja tej treści: Panowie Japonczy- 
cy, podzielmy Mandžurję i žyjmy w zgo 
dzie. 

Jeszcze wyraźniej ta sugestja: wy- 

miał miejsce taki incydent. Sowiety za- 
prosiły kilku inżynierów japońskich 
jako speców na oględziny drogi żelaz- 
nej transsyberyjskiej. Japończycy wy- 
dali tej drodze świetne świadectwo, 
lecz swemu rządowi zameldowali, że 
nie zdoła ona przewieść wystarczającej 
ilości wojsk z Europy do Mandżurii. 
Potem Japończycy zaczęli się ruszać w 
Mandżurji. 

Po wyciągnięciu wniosków z tych 
ilustracji i skonfrontowaniu ich z de- 
peszami dochodzimy do takiego о- 
brazowania sytuacji: w konflikcie 
mandżurskim SSSR zabiega o neutrał- 
ność i podział zysków z |aponją. Chce 
zarobić na kibicowaniu. Japonja układa 
swe stosunki do SSSR dość ostro i lek- 
ceważąco, lecz nie tak, aby to wskazy- 
wało, że wyraźnie chce wojny. Innemi 
słowy: Japonja w Mandżurji realizuje 
własny, blizki program, lecz nie oba- 
wia się, aby w wykonaniu jego prze- 
szkodziła jej armja sowiecka tak na- 
dająca się do przedsięwzięć o charak- 
terze manewrowym, 

dą kiedykolwiek dostatecznie silni, aby 
wchodzić na Pomorze, to precedensy 
prawne będą im niepotrzebne. Przypi- 
sywanie precedensom prawnym pod 
tym względem jakiegokolwiek znacze- 
ia znamionuje tylko ludzi, którzy uwa 
żają Ligę Narodów nie za projekcję 
istniejących sił politycznych, lecz za 
rzecz mającą swą siłę i znaczenie nie- 
zależnie od Francji, Anglji i* Niemiec. 
Jest to sposób myślenia naiwny, ściślej 
mówiąc kompłetnie głupi. 

Argument argumentem. Na terenie 
Ligi Narodów oczywiście należy argu- 
mentować, a nawet zaleca się argu- 
mentowanie ciekawsze i może mniej 
banalne, niż to ma we zwyczaju dy- 
plomacja polska. Ale. dla argumentu 
nie można zapoznawać,  prześlepiać 
treści politycznej sytuacji państwa pol- 
skiego. Państwo Polskie nie ogranicza 
swych granic do województwa Pomor- 
skiego. Państwo polskie walczy z nie- 
co większą ilością niebezpieczństw, niż 
korytarzowa propaganda niemiecka. 
Nie można sobie myślowego węzła za- 

Niemcami, to bój na argumenty przed 
Ligą Narodów i nic więcej. 

Nie ulega wątpliwości, że ekspansja 
Sowietów do Azji to przygotowywanie 
pożaru globalnego. Kto się, na tery- 
torjum azjatyckiem przeciwstawia po- 
chodowi Sowietów. Na nacjonalizmy 
azjatyckie liczyć nie można. Zaczyna- 
jąc od emirów Afganistanu, a kończąc 
na Gandim, wszystko to jest raczej 
czynnikiem  fermentu, niż siłą mogącą 
dać opór Sowietom. „Mamy do zwal- 
czania na terytorjuim Azjatyckiem tyl- 
ko państwa kapitalistyczne — powie- 
dział mi wybitny bolszewik w Moskwie 
— a więc Angiję, Francję, Japonję, 
częściowo Amerykę — reszta się nie 
liczy. Myślę, że miał on zupełną rację. 
jeśli w Chinach bolszewizm nie zwy- 
ciężył, to stanęła temu na przeszkodzie 
raczej krótkość czasu, niż inne „wzglę- 
dy. W każdym razie chaos panujący w 
Chinach stwarza podatny materjał dla 
bolszewizmu. { 

Ze wszystkich mocarstw  kapitali- 
gląda w innym passusie tego samego 
artykułu: 

Imperjaliści zagraniczni tłumaczą [арой- 
czykom, że łatwiej będzie uzyskać zgodę Sprawę mandżurską zapatrują się li 
mocarstw na zabór całej Mandżurji, a nie tylko z powodu niebezpieczeństwa, ja- 
tylko jej południowej części. Związek So- Kie wynika z naruszenia, czy ze zlekce- 
wiecki wie dobrze, że imperjaliści chcą ze. ważenia 16 art. paktu Ligi Narodów. 

WĘZEŁ MYŚLOWY Z POMORZEM 

Są w Polsce ludzie, którzy na całą 

szczuć Japonję i SSSR. Związek Sowiecki 
będzie demaskował tą politykę i te prowo- 

kacje, 
Ilustracja czwarta. Według wersji, 

która krążyła w "Genewie podczas 
ostatniej sesji Ligi Narodów przed 0- 

Dziś Japończycy spacerują sobie przez 
Mandżurję, jutro Niemcy będą mieli 
precedens do spaceru po Pomorzu — 
rozumują ci biedacy umysłowi. 

Mamy tu do czynienia z tem, co 
genialnie określił Marszałek Piłsudski, 

liustracja trzecia. Sowiety mają statniemi wypadkami w  Mandżurji jako węzeł myślowy. Jeżeli Niemcy bę- 

  

Zdemaskowanie spisku hitlerowców w Hesji 

wiązać na tej sprawie i zabić się de- stycznych najzdolniejszą do walki z 
skami od horyzontu polityki prawdzi- Sowietami w Azji jest Japonja. Stano- 
wej, polityki światowej. wi więc ona tampon przeciwko-bolsze- 

Jeżeli piszemy w tytule „sprawa wicki. Jeśli skutkiem koniliktu w Man- 
Polski rozstrzyga się w Mandżurji* — dżurji urośnie w siłę, to będzie miało 
to zdajemy sobię sprawę, że piszemy to znaczenie, że tampon przeciwbolsze- 
nieściśle nieadekwatnie. Sprawa Euro- wicki urósł w potęgę. To tylko mam 
py, a nie tylko Polski jest związana z na myśli, gdy twierdzę, że sprawa Man | 
kwestją Mandżurji. Wyraz „„rozstrzy- 
ga się'* jest przedwczesny. Zostawia- 
my jednak ten tytuł wadliwy. Zosta- 
wiamy go tylko dlatego, aby zatrapo- 
wać tych, którzy myślą, że polityka 
międzynarodowa polska to polemika z 

  

Rewizje w „brunatnym domu" w Darmstadcie. — Konfiskata proklamacji 
przyszłego rządu hitlerowców. — Jak wykryto spisek 

BERLIN. PAT. — Niezwykle silne 
wrażenie w całych Niemczech wywarło 
wykrycie tajnych planów wywroto- 
wych, przygotowywanych przez partję 
narodowo - socjalistyczną w Hesji dia 
dokonania zamachu stanu. Na zarządze 
nie  nadprokuratora Rzeszy policja 

przeprowadziła wczoraj wieczorem w 
Hesji masowe rewizje wśród przywód- 
ców hitlerowskich. M. in. dokonano re- 
wizji w Darmstadcie, gdzie w t. zw. 
„brunatnym domu”, mieszczącym cen- 
tralne biura organizacji hitlerowskiej, 
oraz w mieszkaniach prywatnych kie- 
rowników partji policja skonfiskowała 
szereg kompromitujących dokumentów. 
Wszyscy hitlerowcy, uwikłani w aierę, 
stają pod zarzutem przygotowywania 
zdrady stanu. Wykrycie spisku nastąpi- 
ło na skutek zdrady jednego z przy- 
wódców hitlerowskich, posła do sejmu 
heskiego dr. Schafera, który zerwaw- 
szy z partją, przesłał prezydjum poli- 
cji niezwykle ważne dokumenty. Obec 
nie ministerstwa spraw wewnętrznych 
Prus i Hesji przesłały te dokumenty 
wraz z dowodami, stwierdzającemi ich 
autentyczność, nadprokuratorowi Rze- 
szy, który zarządził pierwsze dochodze 
nia. Inkryminowany dokument ma for- 
mę proklamacji przyszłego rządu hitle- 
rowskiego w Hesji, opracowanej we 
wrześniu na tajnej konferencji przywód wają się wzdłuż kolej własnych i chiń- 
ców ruchu narodowo-socjalistycznego. skich, omijając lub przeskakując przez 

kolej sowiecką. Proklamacja wzywa ludność Hesji 
W tym całym zatargu dla nas, Po- do ścisłego wykonywania wszystkich 

laków, dla nas, Europejczyków, rze- rozkazów i zaleceń, wydawanych przez 
czą istotną jest bezsilność Chin. Japo- hitlerowskie oddziały szturmowe po 
nja ma 64 miljony ludności, Chiny dja- zwycięstwie zamachu stanu, Opornym 
bli wiedzą ile, lecz w każdym razie grozi kara Śmierci. Mieszkańcy republi 
przeszło 400 milj. Już w dniu 22 lipca ki obowiązani są do wydania w ciągu 
1931 r. rząd nankiński groził Japonji 24 godzin w ręce oddziałów szturmo- 
strasznemi skutkami j porywał się na wych całej broni palnej. Za niedozwo- 
anulowanie przywilei japońskich w lone posiadanie broni przewidziana 
Mandżurji, a wiece przez Kuomintang jest kara śmierci bez wyroku sądowe- 
zwoływane wzywały wszystkich do 80. Karze śmierci podpadają również 
„rewolucji przeciw  Japonji"*. Na tle Urzędnicy oraz robotnicy  przedsię- 
tych wieców i gróżb, jakże wyrazisty 
jest fakt, że armje chińskie gna bez mi- 
łosierdzia oddziałek japoński 20-tysię- 
czny. Chiny, pogrążone w Republice, 
walkach wewnętrznych, wę 
sowieckiej, bardzo silnie zalatujące pod : : > 

wszelkim das echami sowieckiej Žž: następującą YE Jak się 
propagandy —- wielkie Chiny są poli- owiadujemy, minister spraw zagra- 

tytznie bezsilne, To należy zanotować, Nicznych Polski p. Zaleski przybędzie 
jako istotną dla nas treść konfliktu. 9 grudnia z wizytą do Londynu. Wi- 

° ° JAPONJA A SOWIETY _ zyta ta została zaproponowana w 
_ Treścią formalną sprawy mandżur- Czasie, gdy lord Reading był mini- 

skiej jest zatarg chińsko-japoński, woj- strem Spraw zagranicznych i odbędzie 

LONDYN, PAT. ?,Times* zamie- 

biorstw państwowych i gmirmych, nie-' 
stosujący się do rozkazów zwycięskie- 
go rządu rewolucyjnego. 

Proklamacja wylicza następnie te- 
zy, na których oparte mają być pierw- 
sze doraźne zarządzenia organizacyjne 
władz hitlerowskich. M. in. artykuły 
żywnościowe w całym kraju podlegają 
bez wynagrodzenia koniiskacie oddzia- 
łów szturmowych Wolna sprzedaż żyw 
nościowa zostanie wzbroniona. Za prze 
kroczenie tych przepisów grozi konii- 
skata majątku, lub kara śmierci. Apro- 
wizacja i wyżywienie zorganizowane 
zostaną na zasadach kolektywnych, 
względnie odbywać się mają za po- 
średnictwem bezpłatnych bonów żyw- 
nościowych. W całym kraju rząd obej- 
mie przymusowy zarząd rad majątka- 
mi prywatnymi i dochodami osób pry- 
watnych. 

Proklamacja zapowiada w końcu 
utworzenie sądów polowych dla kara- 
nia przestępstw w trybie przyśpieszo- 
nym oraz wprowadzenie przymusu pra 
cy, któremu podlegać będą wszyscy 

bez różnicy płci obywatele Hesji, z wy 
jatkiem żydów, postawionych poza na- 
wias prawa. 

WYNIKI DOCHODZEŃ 
BERLIN, PAT. Wykrycie przygoto- wań hitlerowskich ds zkrojnego AIR wrotu w Hesji przybrało rozmiary wiel- kiego skandalu politycznego o którym us zamieszcza obszerne Infor" macje. 
Wyniki dochodzeń stwierdza о- nad wszelką watpliwošč autentyczność skonfiskowanych w czasie rewizji do- 

kumentów. Tajne posiedzenie, na któ” 
rem opracoweny by. tekst proklamacji przyszłego rządu hitlerowskiego w He- 
sil odbyło się, pod Warmacją, w fol- 
warku należącym do skarbu heskiego. Dzierżawcą tego folwarku Jest jeden z przywódców zruchu _ narodowo-socjali- 
stycznego dr. Wagner, 

W nar»dach, które miały charakter ściśle poufny, brali pozatem udział: 
assesor sądowy Alsey, dr. Best, były 

UE S II ITT DOS 

Wizyta min. Zaleskie go w Londynie 
się obecnie, gdy sir John Simon ob- 
jął kierownictwo Foreign Office. Wie 
zyta stanowić będzie nawiązanie oso- 
bistego kontaktu między obu mini- 
strami, przyczem będzie mogła nastą- 
pić wymiana poglądów na temat ak- 
tualnych zagadnień. 

— 

oficer marynarki wojennej Dawidson 
oraz przywódca hitlerowskich oddzia 
łów szturmowych na obszarze Hesji 
kpt. Wassing. 

Poseł hitlerowski dr.Schaefer, który 
wydał tejną proklamację władzom po- 
licyjnym we Frankfurcie nyMenem, ucze- 
stniczył również w naradach, 
wkrótce potem zerwał 'z konspiratora- 
mi. w kilka dni po wyborach do sejmu 
w Hesji oddziały szturmowe urządziły 
naped na mieszkarie dr. Schaefera, 
przyczem zabrali przemocą szereg pa- 
pierów, doty:zących ruchu hiterowskie- 
go. Schaefer przed konfliktem upatrzo- 
ny był na ministra spraw wewnętrz- 
nych rządu heskiego. 

Na temat motywów, [jakie skłoni: 
ły go do wydania tego tajnego doku- 
meniu władzcm, krążą najsprzecznie|- 
sze wersje. Przsa nęcjonalistyczna 
przedstawia Schaefera jako reregeta. 
Owazuje się, ie w dniu 16 pz ździernika 
w czasie przesilenia g: biretu Brueninga, 
w Boxheimer zmobiilzowano silne po- 
gotowie nadzwyczajne, złożone Zz od- 
działów szturmowych. Po rewizji ocze- 
kują w Darmsztacie szeregu areszto- 

Jednak 

wań. Rząd heski obraduje dziś przez 
cały dz eń. 

Według doniesiń „Frant furter Nach- 
richten", Hitler. który miał wczoraj 
przybyć do Darmsztatu na konferencję 
partji w ostatniej chwili odwołał przy 
Jazd, wzywając telegraficznie uczestni- 
ków k-nferencji do Monachjum. 

OŚWIADCZENIE NACZELNYCH 
WŁADZ „NAZI* 

BERLIN, PAT. Biuro prasowe naczelnego 
kierownictwa partji narodowo socjalistycznej 
oświadcza w sprawie wyniku rewizyj, prze- 
prowadzonych u przywódców hitlerowskich w 
Fiesji, że jeżeli naprawdę znal:ziono mater- 
jsły obciążające, to są one fałszywe, a w ka- 
ždym razie chodzi o rzeczy, z któremi partja 
nie ma nic wspólnego, o których nic nie wie- 
działa i które uważa za wykluczone. 

Kierownictwo partji będzie mogło zająć 
w tej sprawie Ściśle sprecyzowane stanowi- 
sko dopiero wtedy, gdy będiie w posiadaniu 
nieznanych jej dotychczas dokumentów. W 
końcu oświadczenie podkreśla, że każdy czło- 
nek pastji, zajmujący się rzeczami nielegalne- 
mi, będzie wykluczony ze stronnictwa. 

——— mni 

Konflikt mandżurski 

rady Ligi Narodów bez rezultatu 
PARYŻ. (Pat). Rada Ligi na 

czwartkowem tajnem posiedze- 
nlu sprecyzowała projekt powo- 
łania komisji mandżurskiej. W 
oczekiwaniu na ostateczne In- 
strukcje z Nankinu odroczono 
posiedzenie do dnia |utrzejsze- 

go. Briand przyjął we czwartek 

delegata japońskiego Yoshizawę 

I delegata chińskiego dr. Sze. 

LIGA WZYWA DO ZAPRZESTA- 
NIA DZIĄŁAŃ WOJENNYCH. 

PARYŻ. (Pat). Rada Ligi Naro- 
dów postanowiła przesłać tele- 
graficznie do Nankinu i Tokio 
wezwanie do zaniechania wszel- 
kich wrogich kroków w oczeki- 
waniu uregulowania konfliktu. 

Decyzję tę powzięto w związ- 
ku z oświadczeniem chińskiem, 
złożonem wczoraj ;po południu, 
które podkreśla niebezpieczeń- 
stwo poważnego starcia przy po- 
suwaniu się armji japońskiej w 
kierunku Czing-Czeu I prosi Radę 

Ligi, aby postarała się o ustano- 
wienie pasa neutralnego pomię- 
dzy wojskami obu państw. Po- 
siedzenie publiczne Rady wy- 
znaczono na piątek. 

WYCOFANIE WOJSK JAPOŃSKICH 
Z CICIKARU 

PARYŻ. PAT. — Nota japońska z 
dnia 25 listopada, wystosowana do Li- 

gi Narodów, komunikuje, że ewakua- 

cja wojsk japońskich z Cicikaru, roz- 

poczęta 24 bm., trwa w dalszym cią- 

gu. 

STUDENCI CHIŃSCY DOMAGAJĄ SIĘ 

WYPOWIEDZENIA WOJNY JAPONII 

SZANGHAJ. PAT. — W Nankinie 
studencj w liczbie około 9 tysięcy 

wtargnęli do siedziby rządu i złożyli 

tam rezolucję, domagającą się wypo- 
wiedzenia Japonji wojny, wydalenia 

japończyków z Mandżurji i odwołania 

dr. Sze z Ligi Narodów. 
  

dżurji związana jest z losami Europy. 

MIECZ I PIENIĄDZ 

Na skutek mego artykułu, zamykają- 
cego „Myśl w obcęgach'** o mieczu i 
pieniądzu wywiązała się, w prasie kon- 
serwatywnej ciekawa polemika o kul- 
turze szlacheckiej i mieszczańskiej. W 
polemice tej-wzieli-udział.--- bracia. Bo- 
cheńscy, których ośmielam się uważać 
za swych towarzyszy najbliższych w po 
lityce i dr. Grzybowski. Gdy pisałem 0 
mieczu i pieniądzu nie miałem wyłącz- 
nie spraw kultury na myśli. Zaimpono- 
wał mi jeden mój znajomy  wiłeński, 
gdy na tle dyskusji, czy język białoru- 
ski jest językiem, czy tylko narzeczem 
i czy istnieje jeden język białoruski, 
czy kilka języków białoruskich — po- 
wiedział, że jednym z naukowych po- 
działów mowy ludzkiej na poszczegól- 
ne języki będzie „podział wyrażający 
przekonaie, że każdy człowiek mówi 
osobnym, odrębnym językiem, ponie- 
waż każdy człowiek rozporządza swoim 
indywidualnym zapasem słów, których 
dobór zależał od zupełnie indywidual- 
nych okoliczności. Podobnie jest z kul- 
turą duchową człowieka. Jak określić 
kulturę duchową człowieka wychowa- 
nego w różnych środowiskach. Do ko- 

> 

go naležy syn szofera w Nicci, ktėrego | 
ojciec szofer jest Rurykowiczem i księ- 
ciem, matka Rurykowiczówną i księż- 
niczką i sprzedawczynią kwiatów w 
nocnym kabarecie. Jaka jest ta jego 
kultura: francuską, czy rosyjską, szla- 
checką czy proletarjacką. Te kilka u- 
wag, a raczej te kilka wątpliwości na 
tle zagadnienia, do którego wrócę, dy- 
stynkcji kultury szlacheckiej od mie- 
szczańskiej, dystynkcji, którą widzę i 
będę bronił zawsze mimo tych kompli- 
kacyj, które powyżej nakreślam. Ale 
działanie polityczne państw da się ła- 
twiej rozdzielić na szlacheckie i miesz- 
czańskie. Powtarzałem już, że Napo- 
leon to uosobienie metody politycznej 
szlacheckiej, militarnej, ta miecz, Liga 
Narodów, to zenit mieszczaństwa. 

Japonja to państwo par extellence 
szlacheckie, państwo militarne. I taksa- 
mo silne przekonania, które opadają 
nas, gdy czytamy Churchilla, czy 
d'Abernona — że mieszczańska Europa 
nie umie, nie potrafi walczyć z bolsze- 
wizmem, taksamo silne przekonanie 
mamy, że militarno-feudalna  Japonja 
walkę tą podejmie zwycięsko, 
okoliczności przybliżą monient 
wiązania. Japonja to jedyny wybawi- 
ciel kontynentu azjatyckiego. Struktura 
wewnętrzna Japonji przypomina przed- 
wojenne Prusy — siły ekonomiczne i 
mtelektualne narodu podporządkowa- 
ne militaryzmowi, jako idei wyższej. 
Japonja jest naturalnym antagonistą 
dwóch nieprzyjaciół Europy, niebez- 
pieczeństw, które Europie grożą: bol- 
szewizmu_i Ameryki, Które z tych nie- 
bezpieczeństw jest dla Europy, i jej cy 
wilizacji groźniejsze, to problemat bar- 

dzo tridny. Lecz obu tych niebezpie- 
czeństw Japonja jest wrogiem, jest 
więc, bardziej europejską niż Europa 
sama. Niech żyje Japonja! Banzaj, ban- 
zaj, barzaj! Cat. 

gdy 
rOZ- °
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kła zawczasu do Polski! 
_ niu wojny polsko-bolszewickiej wye- 

-_ lektywizacja, uderzając w najżywotniej | 
_ sze interesy chłopskie i gwałcąc święte długiego mostu żełaznego, łączącego ze Włościańskiego. 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 
  

Zignorowane 
października p, 5 

opiekunka bursy dla uczniów szkół średnich, 
prowadzonej w Wilnie przez Centralę Opiek 
Rodzicielskich, wygłosiła na dorocznem wal- 
nem zebraniu Opiek Rodzicielskich w gmachu 
Kuratorjum w obecności p. kuratora -Szelą- 
gowskiego i naczelnika szkół średnich p. 
Głuchowskiego, referat o bursie. Wyjątki, ty- 
czące się spostrzeżeń prelegentki co do mło- 
dzieży naszej, jako nader aktualne w obecnej 
chwili, poniżej przytaczamy, (Przyp., Red.) 

Stoję, że się tak wyrażę, od szeregu 
lat u źródła życia, a nie przy biurku 
urzędniczem. Pomawiają mnie częsta 
o pesymizm, ale wolę prawdzie śmia- 
ło w oczy patrzeć, szczególnie, kiedy 
chodzi o sprawę takiej doniosłości, jak 
młodzież. Przeraża mnie przedewszyst 
kiem w młodzieży naszej, jedna domi- 
nująca cecha — zblązowanie i o tem 
chcę głównie mówić. 

W roku ubiegłych, tu w Wilnie, pro 
tesor dr. Fay — szwajcarski Niemiec— 
na odczycie swoim o kryzysie w peda- 
gogice powiedział, że nie mamy już 
dzieci: dziecko wesołe, beztroskie, nor- 
malne dziecko — zginęło, bo zamiast 
je wychowywać, kazaliśmy mu wycho- 
wywać saniego siebie, włożyliśmy na 
jego słabe barki trud niepomierny i 
dziś, zamiast pełnego radości życia 
młodzieńca, indywidualności  silnej, 
śmiałej, mamy szary, bezbarwny tłum, 
jak on go nazwał: Klische-Menschen. 
Źródło tego nieszczęścia, według me- 
go mniemania tkwi i w szkole i w do- 
mu i w całem społeczeństwie. Szkoła 
dokonała zbrodni przewartościowania 
bezcennych wartości literatury i histo- 
rji rodzimej przez młodocianych i pysz 
nych nadmiar „„,pedagogów*, zwal- 
czających z całą zajadłością romantyzm 
to wieczne i jedyne źródło wielkich nat- 
chnieńsj wielkich czynów, tę antytezę 
teraźniejszego świata. Zaśmiecono i 0- 
śmieszono źródło, skąd szło życie du- 
szy ludzkiej i intelektu, wolnego od uci 
sku materji. Każdy nauczyciel, według 
własnych sympatyj i własnego widzi-- 
miisię traktował i obalał bohaterów i 
autorytery. Chłopcy pomstowali raz na 
Mickiewicza, to znowu na Krasińskie- 
go, pomawiając ich o zgubę ojczyzny. 
Partje i polityka zabagniły pracę w 
sposób przerażający. Wszędzie panuje 
zabijająca atmosfera używania za wszel 
ką cenę, dziś, bo jutro niema. Słowo to 
z łańcucha życia ludzkiego wykasowa- 
no już dawno. Żyjemy bez jutra, nie 
jak prawowici właściciele życia, ale 
jak niesumienni dzierżawcy prowadzi- 
my rabunkową gospodarkę dnia dzi- 

siejszego. : : 

Dom i rodzina zaczynają też prze- 
chodzić powoli do historji. Dom, który 
powinien być oparciem dla dziecka 

przez całe życie, musi być tą epoką 
Piotrową, niewzruszalności kanonów 
moralnych, staje się pustym dźwiękiem. 

I dokąd pójdzie dziecko? 0 'co się 
oprze, w swoich burzach życiowych, 
które się dla niego zaczynają od pierw- 
szej chwili zetknięcia z nowym trudem 
i nowym światem szkolnym, który przy 
nosi dzieciom też dużo goryczy i za- 
wodów życiowych. Bagatelizujemy ży- 
cie wewnętrzne naszych dzieci, pochło- 
nięci życiem towarzyskiem, rzadziej 
ciężką pracą, a najczęściej pogrążeni w 
narzekaniach na życie i Polskę, która 
się im nie udała. I cóż dziwnego, że 

dzieci nasze są pełne apatji i zblazo- 
wania!? Nie interesują 
niczem, poza sensacją w rozmaitych 
dziedzinach życia. Czytać faktycznie 

' nie lubią. Widziałem i takich, co Pana 
Tadeusza ze skrótów studjowali. Mu- 
zyka — to tylko „szlagiery““. Zaintere- 

_ sowanie teatrem — minimalne. Niczego 
z zamiłowaniem się nie uczą i stąd ta 
zabójcza ilość trójek. W kierunku ero- 
tycznym — daleko posunięte zaintere- 
sowanie, przy kompletnym zaniku cech 
sentymentalizmu i idealizmu. Objekty 

się naprawdę. 

ostrzeżenie 
miłości omawia się publicznie w gro- 
nie kolegów, prawe tak, jak się mówi 
o sporcie. Tajemnic żadnych, o wszyst 
kich wyczynach miłosnych i powodze- 
niu z panną X, Y — mówi się głośno 
i to jest uważane za rzecz zupełnie na- 
turalną. 

Zamiłowanie do sportu nosi też ce- 
chy wiełkiej prymitywności. Rozmów 
poważnych nie prowadzą i nie lubią 
rozwiązywać zagadnień życiowych. Dą 
żenia i aspiracje przeciętnie wyglądają 
tak: skończyć — posada, knajpka, ki- 
no, dziewczynki (wyrażenie demokra- 
tyczne, używane zamiast panny). Oni 
nic nie chcą zdobywać, nawet własnej 
karjery i nie chcą walczyć. Zdania swe 
go nie mają, bo Są skończonymi snoba- 
mi. Jest to szary, bezindywidualny tłum 
pozbawiony, jak tu słusznie powiedział 
p. kurator, dynamiki życiowej. 

Indywidualności giną i grunt pod 
posiew komunizmu ewolucyjnie i bez- 
boleśnie się przygotowuje, Trzeba przy 
znać, że my sami wystawiliśmy lekko- 
myślnie dusze naszych dzieci na pod- 
muchy północnego wiatru, samozwań- 
czej krytyki, źle zrozumiałego postępu 
i zbytniej swobody. 

Stare to jak świat, że noworodek 
ma żołądek przystosowany tylko do 
trawienia mleka, dusza zaś ludzka, wo- 
bec systematycznego rozwijania się ko- 
mórek mózgowych, powinna być syste- 
matycznie oswajana z życiem i prawdą 
życiową, inaczej zostanie zwarzona, 
jak kwiat. 

Popełniliśmy szereg błędów brze- 
miennych w konsekwencje, które musi- 
my teraz ponosić i miejmy odwagę za- 
wrócić z fałszywej drogi. 

Marja Obiezierska. 

ŁO WU 

Bojkot podatków w Niemczech Myśliwi na rzecz bez- 
LIPSK, (Pat). Rolnicy Niemieccy z 

okolic Halle postanowili |ednomyślnie 
nie płacić w przyszłości żadnych podat- 
ków, na które nie znajdą pokrycia w 
swoich budżetach. Odruch ten wywołał 
w nlemieckich kołach agrarnych i w 
prasie zrozumiałe poruszenie. Ž 

  

Osobna rezo'ucja wzywa ogół rol- 
ników z okolic Halie do sol dnego bo|- 
kotowania spodziewanych licytacyj, za- 
rządzonych w przyszłości przez cZynni- 
ki rządowe, w formie niebrania udziału 
w tych licytacjach. 

  

Echa strzałów w Iwacewiczach 
KOSSÓW, (tel. wł). Do Iwace- 

wicz przybyli liczni . przedstawi- 
ciele władz sądowych i policyj- 
nych. 

Siedztwem w Sprawie zama- 
chu na hr. Jundziłła kieruje na- 
czelnik okręgowego urzędu śled- 
czego z Brześcia nadkom. Szura. 

  

Dochodzenie prowadzone jest 
energicznie I należy mieć nadzie- 
ję, że uwieńczone ono zostanie 
pomyślnym rezuitatem. 

Szczegóły Śledztwa ze wzglę- 
du na ważność Sprawy, trzyma- 
as byč muszą narazie w tajem- 
nicy. 

robotnych 
CHYBIONY STRZAŁ 10 GROSZY! 

Pisma warszawskie donoszą: Z wielką 

inicjatywą wystąpiy obecnie kółka myśliw- 

skie, Mianowicie jedno z kółek ustanowiło, 

ażeby myśliwi w ten sposób przyszli z po- 

mocą bezrobotnym, że za każdy chybiony 

strzał będą składali na rzecz bezrobotnych 

10 groszy. Inicjatywę podchwyciły inne kół- 

ka, łącząc wi ten sposób dobrowolne ofiary 

na rzecz bezrobotnych z momentem ambicji 

myśliwskiej. Pierwsze kwoty, które z tego 

tytułu zebrały kółka myśliwskie, już wpłaco- 

no na ręce komitetów walki z bezrobociem. 

Ogólne wpływy z tego źródła mogą być cał- 
kiem pokaźne. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tel, własny 26.X1—31). 

Dziś zeznają dalsi świaikowie odwodowi, 
Pierwszy p. Stanisław Rymar ze Stronn ctwa 
Narodowego, redaktor i poseł na Sejm, ze- 
znaje, że Stronnictwo Narodowe nie należało 
do Bloku, ale bardzo często dla osiaguię ia 
posz.zególuych spraw działało z nim w poro- 
zumieniu, 

Adw. Nowodworski: Czy słuszna jest 
opinja że w Polsce panuje dyktatura wzzlęd= 
nie kryptodyktatura? 

Świadek: Coraz więcej jest na to di- 
nych, bo coraz wię ej jest sprzeczności z u- 
stawami i budżetem. 

Adwokat: A czy Pan zna może jaskra- 
we wypadai nieposzanowania prawa i kon- 
stytucji? 

Swiadek: Odroczenie sesji sejmowej 
przed jej otwarciem, uie cgłoszenie dekretu 
piasowego po uchyleniu go. 

Adwokat: Czy Pan zna posła Pragiera? 
Swladek: To jest w moem pojęciu u- 

czony socjalista, ale co do» rewolu.ji, to w 
Sejmie nie rob: się rewolu ji. 

Adwokat Urbanowicz zapytu e św ad- 

IBEROSTAR TTT 

STOLICA APOSTOLSK 
Pod tym znamiennym tytułem, za- 

mieszcza organ katolików francuskich 
„La Croix** w numerze z dnia 17 listo- 
pada b.r. obszerny artykuł pióra p. G. 
Vanneufville, w którym nawiązując do 
całego szeregu mylnie podanych przez 
prasę wiadomości i opierając się na 
tekstach autentycznych, wyjaśnia wła- 
ściwy stosunek Stolicy Apostolskiej do 
aktualnej kwestji ograniczenia zbrojeń 
i pokoju, P. Vanneufville opiera się na 
wskazaniach papieskich, zawartych w 
enuncjacji Benedykta XV „Ab initio“, 
z dnia 1 sierpnia 1917 r. do stron wal- 
czących, na liście odręcznym Piusa XI 
do Mrg. Signori z 7 kwietnia 1922 r., 
na przemówieniu papieskiem Zz dnia 24 
grudnia 1930 r. i wreszcie na ostatniej 
encyklice ©jca św. w sprawach ekono- 
micznych w dniu 2 października b.r., 
jako na dokumentach pierwszorzęd- 
nych, niespornych i jedynie, o ile cho- 
dzi o poglądy, Kościoła na te sprawy, 
miarodajnych. 3 A 

We wspomnianem przemówieniu 
swojem z 24 grudnia 1930 r. — pi- 
sze „La Croix' — zaznacza Ojciec 
św. Pius XI iż: jest rzeczą wykluczo- 
ną, aby pokój oparty o istotne czynni- 
ki, jakiemi są ład i wolność, zapano- 
wał między narodami, dopóki nazew- 
nątrz piętrzą się przed niemi niebez- 
pieczeństwa, przeciwko którym nie hę- 
dą zabezpieczone przez dostateczne 
środki obrony. Oczywiście niebezpie- 
czeństwa j groźby są nićodłączne od 
propagandy haseł antyspołecznych i 
antyreligiinych, lecz tych nie da się 
przezwyciężyć samemi tylko środkami 
materjalnemi". Z powyższych słów wy 
nikają jasno dwie rzeczy: 1) że kierow 
nicy państw mają prawo a nawet obo- 
wiązek zapobiegać wszelkim zewnętrz- 

  

Dokładnie przeprowadzony Powszechny 
Spis Ludności jest podwaliną racjonalnej go- 
spodarki w Państwie. Pamiętaj o tem dnia 
9 grudnia. 

0 ROZBROJENIU 
nym i wewnętrznym niebezpieczeń- 
stwom, jakie mogą grozić danemu na- 
rodowi; 2) że chociaż środki materjal- 
nej obrony są w tym zakresie w zupeł- 
ności uprawnione, byłoby złudzeniem 
przypisywane im skuteczności wystar- 
czającej i trwałej. 

Głowa Kościoła katolickiego rozu- 
mie najlepiej, że wszelkie środki та- 
terjalnego zabezpieczenia pokoju świa- 
ta, będą bezowocne tak długo, dopóki 
w sercach nie będzie głębokiej świa- 
domości, że, jak mówi Pius XI w swej 
allokusji z dnia 24 grudnia 1930 r.: 
„prawdziwy pokój zewnętrzny między 
narodami, nie zapanuje tam, gdzie mię- 
dzy ludźmi niema wewnętrznego poko 
ju, gdzie duch pokoju nie panuje w umy 
słach i sercach. Umysły muszą poznać 
i uszanować zasady sprawiedliwości: 
miłość w sercach niech łączy się ze 
sprawiedliwością, tak by nią rządziła 
miłość, albowiem dzieło pokoju ma być 
nietylko, jak mówi prorok „dziełem i 
owcem sprawiedliwości", ale. jak po- 
wiada šw. Tomasz „naležy raczej do 
zadań miłości”, / sad, 

« Ojciec św. przypomina dalej, w cy- 
towanem swojem przemówieniu słowa; 
napisane do Mgr. Signori: „Jeśli nawet 
wśród szczęku oręża, według pięknej 
dewizy Czerwonego Krzyża, ma pano- 
wać „Inter arma caritas“ — miłość 
chrześcijańska, to tembardziej ma ona 
panować wśród ludzi, gdy po złożeniu 
broni podpisany zostaje pokój. Niena- 
wiści międzynarodowe, owa smutna 
spuścizna wojen, wychodzą na szkodę 
samych zwycięzców a wszystkim gotu- 
ją przyszłość pełną niebezpieczeństw. 
Nie należy bowiem zapominać, iż gwa- 
rancję trwałego pokoju — mówi Papież 
Pius XI — nie jest las najeżonych bag- 
netów, lecz zaufanie wzajemne i przy- 
jaźń narodów*. 

A więc: należy przygotować zawsze 
środki bezpieczeństwa i obrony w pro 

ka, czy zna przykł dy zastraszenia Sejmu, w 
odpowiedzi na to świadek przytacza, jak i 
wszyscy świadkowie odwodowi, fakt przyby- 
cia oficerów do Sejmu. 

Prokurator Grabowski: Czy to obcho- 
dzenie prawa, te enuncjacje, te groźby uwa- 
żał Pai za dowód ze strony czynników rzą- 
dowych przygotowania zamachu? 

Swiadek: To robiło wrażenie przygoto= 
wania do zama: hu. 

Prokurat r: Ale jaki zamach i poco za- 
mach, p zecież ci ludzie mieli pełaię władzy? 

Świadek: No, mogli jednak nie zwoły- 
wać Sejmu. 

Prokurator: Więc to bylby zamach na 
ustrój? 3 

Swiadek: Tak, mielišmy wrażenie, że 
czynniki rządowe z obecnego stanu rzeczy 
ше ‹ у!у zadowolone. 

Prokurator: Ale przeciež Centrolew tež 
chce zmiany kon tyrucji i też ui-mal do tego 
samego dąży, co i Blok rzą łowy? 

Mnie się zdaje, że my mamy tak różne 
światop sglądv, że znalezienie wspólnej plat- 
Iormy dla całego Sejmu będzie bardzo trude 
пе odpowiada z uśmiechem poseł Rymar. 

Następnie Sąd zaczął badać Świadków 
oskarżen'a, któ zy nie stawili sę w poprzed- 
nim terminie, Świadek Sawicki, technik ze 
Skarży ka, mówi o wiecu, na ktorym p zema- 
wiał Barlicki, zaczysając od rządów p majo- 
wych, kiedy to dzięki PPS rządy pomajowe 
zostsły ustalone, że klasa robotnicza po 
zwalczeniu rządów korupcyjnych więcej się 
spodziewała od Marszałka Pilsudski-go. Po- 
seł Barlicki mówił tak jaskrawo—mówi świa- 
dev, że był przywoływ:ny do porzadku przez 
aspiranta, obecnego na zebraniu. O zag ani- 
cy mówił, że rząd będzie miał przeszkody, 
ponieważ na zebraniu byli obecni nietylko 
członkowie PPS, zrobił się tumult. 

Następnie zeznaje Śaiadek Zygmunt Za- 
ręba Świade« chce przedłożyć Sądowi fot>- 
grfję dokumentu, zawierającego rozrachunki 
poszczególnych wojewodów z akcji wybor- 
czej z pieniędzy przeznaczonych na rzecz 
Klubu BB. Prokurator prosi o danie mu 
czasu na zaznajomienie się z aktem. Po 
pauzie prokurato Grabowski sprzeciwia się 
załączeniu d» akt zaołiarowanej p'zez obro- 
nę odbitki fotografi znej dokumentó 7, moty- 
wując tem że załą zona odbitxa fotograficzna 
nie jest żadnym dokumeatem i obrona nie 
wyj:Šnila pochodzenia jej. 

Zabiera głos obrońca B-nkiel, który domaga 
się załączenia tej odritki twierd ąc, że cbro- 
na od początku prowad i dowód na łamanie 
praw i nadużycia funduszów publicznych na 
cele BB i wnosi, by Sąd, o ile nie włączy 

tej odbitki, aby zażądał od Rady Ministrów 
autoryzowanie odpisów odnośnych dokumen- 
tów. Zabiera jeszcze w tej sprawie głos adw, 
Nowodworski i oświadcza, że również Urząd 
prokuratorski włączył do dowodów rzeczo- 
wych różne ulotki, których pochodzenia nie 
znamy, zatem nic nie sioi na przeszkodzie 
dołączenia tej odbitki fotograficznej. Wyw'ą- 
zuje się gorąca polemika i zabiera głos  po- 
nownie prokurator Grabowski, który oświad- 
cza, że według jeg» przekonania urząd pro- 
kuratorski nie d łączył żadnych dokumentów, 
których pochodzenia nie mógłvy podać do 
wiadomości, Jeżeli zaś chodzi o odtitkę toto- 
graficzną, o której j-st mowa, to zdaniem 
jego dokument ten został albo sfingowany 
lub sfałszowany, wzgl: skradziony, w każdym 
jacie móaca nie widzi powodu, by sprawę 
wyborów z 1928 r, o której jest mowa tutaj 
przez 30 dni w dalszym ciągu poruszać, sko- 
ro na ławie oskarżonych nie zasiada nikt 
pod tym zarzut-m. 

W odpowiedzi zabiera głos adw. Nowo- 
dworski, który oświadcza, że obrona chce 
wykazać dlaczego powstał Centrolew,.d acze- 
go odbył się kougres, a mianowicie, że istnia- 
ła potrzeba bronienia czeg š a mian:wicie 
prawa i dlatego stara się d k mentami udo- 
w dnć, że prawa były pogwałcone. Po nim 
zabiera jeszcze głos adw, Benkiel, który od- 
piera zarzut prokurato a, jakoby obrona ope- 
rowata fat.zywymi dokumentami. Trybunał 
po naradzie cichej na sali postanawia wnio- 
sek cbrony o złożenie tego dokumentu do 
akt odrzucić, jak również nie przychylić się 
do żądania obrony, by zażądać dokumentów 
w tej sprawie z R:dy Mini»trów. 

Adw Szumański: Pan w swej mowie 
sejmowej cytował na:wiska wcjewodów, któ- 
rzy wistawiali rachunk ? 

Świadek: Tak jest, mówiłem o wojewo- 
dzie Darowskim, Remiszewskin i Tward> 

Po zakończeniu przesłu hania świadka 
Zaręby, Przewodniczący poleca woźnemu 
wprowad ić na salę p. Władysł+«wa Seydę, 
któy zgłosił się z chęcią udzielenia wyjaś- 
nień do swoich zeznań. P. Seyda prosi o 
wyjaśnienie, celem uniknięcia niep rozumień, 
że jeśli chodzi o ostatnie wybory w r. 1928, 
to do czasu jego urzędowania wpłynęło ne 
1500 protestów wyborczych, jak to ' odały 
dzienniki, lecz ogółem nie więcej jak 252, 

Świadek senat rka Kłuszyńsca, wystawia 
jaknajlepsze świadectwo oskarzonym a głów- 
nie Ciołkoszowi i L ebermaaowi. Zeznania jej 
uzupełnia Śsiadek Żuławski, Między świad- 
kiem Żuławskim a prokuratorem wywiązała 
się na końcu posiedzenia gorąca dyskusja. 

Na tem posiedzenie dzisiejsze odroczono 
do jutra. 

porcji odpowiadającej grožbom napadu 
— pisze dalej p. Vanneufville— by sko 
ro zajdzie niebezpieczeństwo móć mu 
stawić czoło. Trzeba jednocześnie od- 
wołać się do serc i umysłów narodów 
świata, by w nich urzeczywistnić i u- 
trwalić postulaty sprawiedliwości i mi- 
łości wzajemnej. Wtedy dopiero znaj- 
dzie w życiu międzynarodowem zasto- 
sowanie ta myśl, jaką podawał w roku 
1917 walczącej ze sobą ludzkości Pa- 
pież Benedykt XV, a którą dziś przy- 
pomina nam Ojciec św. Pius XI: „jest 
rzeczą zasadniczą by nad potęgą ma- 
terjalną oręża, zapanowała moralna po- 
tęga prawa. Stąd płynąć będzie układ 
sprawiedliwy narodów o stopniowem i 
wzajemnem ograniczeniu zbrojeń, we- 
dług ustawionych praw i gwarancyj, w 
stopniu koniecznym i zarazem wystar- 
czającym do utrzymania ładu w każ- 
dem państwie i jego bezpieczeństwa 
nazewnątrz. 3 

  

  

Otrzymal šmy wisdonošci, że do jednej 
z tirm mających na ulicy Mickiewfcza w Wil- 
nie duże okna wystawowe, rozb te podszas 

ostatnich rozruchów antysemickich, zgłosił 

się policjant III komisarjatu i zażądał wsta- 
wienia nowych szyb. 

Jest to sprawa zasadnicza, a budzi 
wątpliwości: 

1) Co do podstawy prawnej żądania 
wstawienia szyb, na które właściciel sklepu 

w dobie dzisiejszej sytuacji finansowej i cięż 

kich podatxów może nie mieć pieniędzy. 
° 2 Co do taktu policji wileńskiej, Bądź 
co bąiź szyby na Mickiewicza rozbił ten sam 
pochód w dniu 10 listopada, który policja 

wileńska chciała powstrzymać ma Zamkowej 

i na placu Katedralnym, lecz powstrzymać 

nie umiała. Zwycięstwa więc nad tłumem w 

dniu tym policja nie miała, co najej wyraźny 

minus zapisać należv. Czyżby dlatego należa- 

ło się pocieszać łatwemi zwycięstwami nad 

właścicielami sklepów, 

  

W _WIRZE STOLICY 
KTO SKORZYSTAŁ NĄ-STRAJKU 

TRAMWAJOWYM? 

Wobec złośliwego zastoju tramwai, pan- 
na Klara Gagatek, wbrew  ustalónym od 
ćwierć wieku zwyczajom, wracałą pieszo ze 
sklepu, gdzie pracuje, jako ekspedjentka, do 
domu. Idąc, rozmyślała, jacy też podi są G 

tramwajarze, jaka tępa dyrekcja j jak nie- 
szczęśłtwi obywatele, co od tych drabów i 

kpów zależą. Na trzecim kilometrze, na ro- 

gu Chmielnej i Brackiej, zaszeleściło jej coš 
pod nogami: „Za co się płaci tym stróżom 

szubrawcom?** — westchnęła z goryczą i 

spojrzała na chodnik, Wiełki Boże! Auten- 

tyczne 20 zł,! 

Btogosiawiąc tramwajarzy i strėžy, pro- 

mieniejąca panna Gagatek postanowiła nie- 

marynować 20 zł., lecz poszaleć, zwłaszcza, 
że właśnie dziś były jej urodziny. Serję sza 
leństw rozpoczęła od kupna gazety — cze- 
go od chwili ukończenia wojny światowej 

ani razu nie zrobiła. 

I zaraz natknęła się na: Kącik Astrolo- 

ga, Stało wyraźnie napisane: „urodzeni- 19 

listopada pod znakiem Byka i Serochoda... 
w godzinach wieczornych wielkie powodze- 
nie towarzyskie, łatwe zrealizowanie wszeł- 
kich zamierzeń, przychylne ustosunkowanie 
się płci odmiennej”. * 

Tego jej było potrzeba: powodzenia —i 
to u mężczyzn, 

Panna Klara tęskniła za mocnem ramie- 
niem, któreby ją objęło i podtrzymało aż do 
trumny. Samotność obrzydła jej z kretesem. 

Wystroiwszy się tedy należycie, wybieg- 
ła z domu na miasto — do baru pod Kara- 
siem — miejsca, specjalnie sprzyjającego 
znajomościom, jako rendez — vous eleganc- 
kiego świata stolicy, 

Ledwo usiadła i zamówiła porcję kieł- 
basy z kapustą, oraz angielkę czystej — 
podsunął się wytworny jego:rość w dęcia- 
ku i czerwoną chustką do nosa zamiast kra- 
wata, 

— Paniusi nie smutno tak samej....? 
— Trudno, ha, gdy się nema męża. 
— A może paniusia pozwoli, że ja za- 

towarzyszuję? Bawoliński do usług. 
— Bardzom rada — Gagatkówna. 

Po dwóch kiełbasach i jednej Ttrówce 
nowi znajomi byti starymi przyjaciółmi, Za 
każdą koleiką wzrastały zaufanie i serdecz- 

ność, Pan Bawoliński okazał się uosobieniem 
taktu i dobrych manier. 

— To paniusia jest dziewicą? 
— Panienką jezdem, choć kobietą. 

— O rety, jakie szczęście, żem kawa- 
ler!. 

— A bo co? 

— A bo mi się panienka okrutnie podo- 

ba! 

Na pannę Gagatek poty biły z radości. 
Zamówiła kaczkę z ćwikłą — Bawol'ński 
zapewnił, że ją uwielbia, kazała przynieść. 
trzygwiazdkę — pocałował ją w łopatkę, 
nałała mu w szklankę — oświadczył się © 

jej rękę, 
Oprzytomniawszy, panna Klara stwier- 

dziła, że leży pod stołem, że n'ema grzy 

sobie ani zegarka, ani torebki, ani szalu, ani 
uroczego Bawolińskiego. Musiała zostawić 
palto w zastaw, podrałować w jednej sukien 

czynie do domu, rozpruć poduszkę i wrócić 

pod Karasia z rocznemi oszczędnościami dla 

uregużowania rachunku. 
Bolała ją mocno głowa, zapakowała КП- 

entowi zamiast koszuli od fraka damską gar 
derobę nie przeklna straikku tram- 
wajowego i nie żałuje swej eskapady. 

Bo miała parę godzin szczęścia, czy też 
jego złudy, ma obraz cudnego Bawolińskie- 
go dotychczas przed oczyma, Może on de 
niej przyjdzie? W torebce, którą zabrał, o- 
prócz 20 zł, była jej fotografja z wypisa- 
nym adresem na odwrocie. Karol 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W O|CZYSTYM [ĘZYKU, CZYS 
POMYŚLAŁ O TRAGEDII MA- 
TEK, KTÓRYM ORCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fundusz Polsiiego 
Szkolnictwa zagranica”, na konto 
P.K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkotę Polską 

W PRZEDWOJENNYM 
WITEBSKU 

Witebsk... Dziś jedno z większych 
miast Białorusi sowieckiej, przed woj- 
ną „Gubiernskij gorod Siewiero-Zapad- 
nawo Kraja'.... ongiś. kresowy gród 
wojewódzki Najjaśniejszej Rzeczypo- 

spolitej... е 
Miasto, z którego polskością nie 

mógł się uporać potężny carat w cią- 
gu lat 150-ciu i dopiero trzeba było 

potwornego tajfunu bolszewizmu, bu- 

rzącego na nawiedzonych przezeń te- 
renach wszelkie przejawy życia kultu- 

 ralnego i duchowego, by pierwiastek 
ten zgnieść i zdeptać w drodze niesły- 

_"_ chanych okrucieństw i zbrodni!.... 
Żywioł polski Witebszczyzny, w cią 

_ gu lat kilku, żostał formalnie zmiecio- 
ny z powierzchni ziemi! 

Inteligencja zrujnowana, zniszczona, 
steroryzowana, została wymordowaną, 

lub zesłaną w głąb Rosji, o ile nie ucie- 
Po ukończe- 

migrowali do Polski i ci ostatni rozbit- 
kowie, którzy nie zdążyli zbiec z tych, 
lub innych powodów przed jej wybu- 
chem 

Lud pozostawiony bez swych przy- 
wódców naturalnych, zdemoralizowany 

wojną światową i wypadkami rtwolu- 
cyjnemi, został zdany na łup propagan- 
dy bolszewickiej i tylko osławiona ko- 

  

prawo własności. popsuła wreszcie 
idyllę chłopsko-komisarską, zmuszając 
włościan do zatęsknienia za „panami 
a nawet da masowych ucieczek do 
„bialej“ Połski!... 

Odwróćmy się jednak od ponurego 
i obrzydliwego „dziś”, by przyjrzeć się 
przez chwilę słonecznemu , „wczoraj 
utraconego przez nas narazie Witebska. 

Już na samym wstępie umiał Wi- 
tebsk podbić z miejsca serce przyjezd- 
nego, zwłaszcza, gdy się doń przyje- 
chało w słoneczny letni poranek. 

Po opuszczeniu dworca, którego i 
nasze Wilno by się nie  powstydziło, 
wjeżdżał podróżny ulicą Wokzalną do 
miasta. 

Dokoła świeżość poranku. Ulice za- 
lane światłem słonecznem, są jeszcze 
niemal puste. Sklepy pozamykane. Mia 
sto śpi jeszcze... 

Miarowe uderzenia kopyt końskich 
i przytłumione szynami gumowemi dud 
nienie kół po bruku, wdzierają się w 
otaczającą ciszę, budząc tysiączne echa 
i płosząc masy różnobarwnych gołebi, 
ufnie rozsiadłych na jezdni i pobłażli- 
wie traktujących, uwijający się rażno 
między niemi drobiazg wróbli... 

Ach te gołebie, to zalegające gro- 
madkanii jezdnię, to znów rozsiadają- 
ce się po gzymsach i rynnach domostw, 
lub unoszące się płatkami i barwnemi 
w powietrzu, ileż uroku i poezji doda- 
wały one miastu! 

Oto zbliżamy się do okazałego, 

sobą oba brzegi Dźwiny. Potężne „by- 
ki“ kamienne, na których wspierają się 
jego stalowe przęsła, budzą zaufanie! 
Oprze się on najgwałtowniejszym po- 
wodziom; nie zmogą go rozszalałe kry 
lodowe... 

Gdy jesteśmy na moście, a tupot ko 
nia przygłusza drewniana jezdnia, do- 
latują raptem naszych uszu przeciągłe, 
ponure gwizdy syren fabrycznych! 

Rozejrzawszy się po okolicy, do- 
strzegamy tam, sam, bodzące niebo ko- 
miny fabryk, jaskrawo odbijające swą 
czerwienią od błękitu nieba i zdobne w 
czarne pióropusze dymu... 

Hen na lewo wznosi się „Uspien- 
skaja Gorka“ — jeden z najwynioślej- 
szych punktów Witebska, biorący swą 
nazwę od cerkwi wieńczącej szczyt tej 
góry. U stóp jej, na rzece, urządzano 
rok rocznie dużą” ślizgawkę. Druga 
ślizgawka — kolejowa mieściła się w 
alejach parku przy dworcu. 

Wpada tu także do Dźwiny rzecz- 
ka Widźba — rodzaj naszej Wilenki — 
w fantastycznych skrętach wijąca się 
poprzez miasto i przecięta w kilku miej 
scach groblami młynów. Zdobiły ją po- 
nadto 4 mosty. Jeden drewniany przy 
samem ujściu; drugi z cegieł w*śród- 
mieściu: trzeci drewniany, wzniesiony 
tuż obok druciego dla potrzeb komuni- 
kacji tramwajowej, czwarty wreszcie— 
również drewniany — łączący śródmie 
ście z Hutorowszczyzną, w której to 
dzielnicy wzniesiono niedługo przed 
woina monumentalny gmach Banku 

Poniżej miasta — dodajmy nawia- 
sem — tuż za mostem kolejowym, wpa 
da do Dźwiny drugi jej, dopływ —rzecz 
ka Łuczosa. 

Po obu stronach mostu, który w 
tej chwili przejeżdżamy, zdążając do 
śródmieścia, widać z dorożki przysta- 
nie i szereg parostatków, oraz berlinek 
zwanych tu „łajbami”. 

O ile sam Witebsk pod. względem 
ilości mieszkańców i rozmiarów znacz- 
nie ustępuje Wilnu, o tyle rzeka, nad 
którą leży, powoli tocząca swe fale 
Dźwina, jest o wiele bardziej reprezen- 
tacyjna, niż wartka, lecz skromna co 
do rozmiarów Wilja. To też .gdy po 
Wilji plączą się tylko malutkie statecz- 
ki i motorówki. po Dźwinie, zwłaszcza 
w dół rzeki, kursowały wcale przyzwo- 
ite, jak na żeglugę rzeczną statki jedno 
i dwukominowe, poruszane przy pomo- 
cy koła, umieszczonego z tyłu. Copraw 
da, przypominały one potrosze parow- 
ce na Missisipi, oglądane w filmie 
„Chata Wuja Toma' a i załogi ich by- 
ły niemniej sielskie — anielskie... 

Pamiętam, jak podczas którejś wy- 
cieczki, gdyśmy zamówili herbatę, je- 
den z tych „marynarzy słodkich wód”, 
przytarabanił nam do kajuty I-ej klasy 
obskurne czajniczysko i gdyśmy zain- 
terpelowali go, czy niema czegoś po- 
rządniejszego:  „Delikatniejszaho  ni- 
та!“ — oświadczył zakłopotany... 

Niedługo przed wojną ukazały się 
na Dźwinie dwa bardziej nowoczesne wiełkim stylu. pociagając za sobą licz- doznany przez 
statki pasażerskie w rodzaju tych. ja- 
kie kursują po Wołdze i innych wiel- 

kich rzekach rosyjskich: wysokie, wją- 
skie, z niewielkim kominem pośrodku 
i kołami po bokach. Jeden z tych bocz- 
nokołowców zwał się „Michaił”, drugi 
zaś „Anna. Pomalowane na biało, no- 
wiutkie, prezentowały się nader powab 
nie! : 

Uczcijmy tu przez wymienienie pa- 
ru nazw pamięć wspomnianych wyżej 

statków starszego typu, bo chyba już 
poszły na szmelc staruszkowie! Zresztą 
kto wie? — może, postękując wożą i 
dziś jeszcze czerwone  tałatajstwo?! 
Zachowały mi się w pamięci, copraw- 
da, tylko te dwukominowe. Jeden zwał 
się „Atlet* a drugi „Gigant*'!.. 

Co do „ łajb*, to holowanie ich 
przy pomocy statku należało do rzad- 
kości i jadąc w górę rzeki posiłkowa- 
no się zazwyczaj żaglem lub też spe- 
cjalnie zaprawionymi do tego ludźmi, 
którzy na wzór słynnych wołżskich bur- 
łaków,. wlekli ładowną drzewem, czy 
innym jakimś towarem „łajbę** na po- 
wrozach; względnie posiłkowano się 
obu temi odmianami energji naraz! 

Ponadto, w okresie wiosennym, spła 
wiano znaczne ilości drzewa przy po- 
mocy tratew zwanych tu płytami. 

Nawigacja haogół odbywała się bez 
wypadków i najwyżej, wobec znaczne- 
go wysychania rzeki w okresie letnim, 
ten czy ów statek wpadał czasami na 
jakąś mieliznę, raz jednak zdarzyła się, 
i to w samym=Witebsku, katastrofa w 

ne ofiary w ludziach, a było to tak: 
Wiosną, któregoś roku wojny świa- 

towej, pewien jednokominowy tylnoko- 
łowiec mając udać się w dół rzeki, wy- 
ruszał z przystani, znajdującej się po- 
wyżej mostu. . 

Wcześniej niż statek zdążył dokonać 
obrotu i znajdował się w pozycji po- 
przecznej w stosunku do koryta rzeki, 
licznie zgromadzona na jednej stronie 
pokładu publiczność, naruszyła równo- 
wagę statku i oto, wcześniej, niż ktoś 
zdążył się obejrzeć, silnie przechylony 
statek leżał niemal na boku, a wzbu- 
rzone, mętne wody wiosenne niosły ga 
szybko wprost na filar mostu!! 

Sytuacja była beznadziejna! Trzy- 
mający się kurczowo na wystającej czę 
ści statku pasażerowie próżno wołali 
o ratunek! Chwila jeszcze a rozległ się 
straszliwy trzask i przepołowiony sta- 
tek szybko zanurzył się w wodzie, nie- 
znacznie tylko wystając jedną swą bur- 
tą ponad jej powierzchnię... 

Niemal wszystkie osoby, które się 
znajdowały pod pokładem, zginęły, 
zgniecione, lub zalane wodą. Ponadto, 
zginęło sporo z pośród tych pasaże- 
rów, którzy się zdajdywali na pokła- 
dzie i przy wstrząsie wpadli do wody. 
Przybywszy w chwilę po katastrofie na 
miejsce wypadku, widziałem jeszcze w 
oddali szybko unoszone w dół rzeki 
ciała, wyłapywane przez przewožni- 
ków. Część tylko ich udało się odrato- 
wać po wydobyciu z rzeki. TAB 

Jak wielkim był wstrząs psychiczny 
pasażerów, Świadczy 

dobitnie fakt, że nawet ci, co „otdzie- 
łalis ispugom*, mieli twarze zgoła nie-



Sanatorjum gruźiicze 
na Wiieńszczyźnie 

W dobie obecnej poglądy na istotę i zna- 
czenie sanatorjum .ulegiy całkowitej zmianie. 
Pod sanatorjum — rozumiano „dom zdro- 
wia”, w którym chory na gruźl.cę w okre- 
sie nieudzielającym się otoczeniu, pod wpły 
wem przeważnie leczenia klimatycznego, znaj 
dował znaczną poprawę, lub nawet zupełne 
wyleczenie. Uważano, że sanatorja winny 
być budowane tylko w miejscowościach t. 
zw, klimatycznych, jak Zakopane, Rabka, 
Worochta i t.p. w Polsce. Dziś natomiast 
wszyscy przychylają się do poglądów, że 
właściwym zakładem !eczniczym dla gruźli- 
ków są t. zw. szpitale-sanatorja, w których 
odbywa się nietylko leczenie klimatyczne, 
lecz także i stosowanie wszelkich zdobyczy 
leczniczych nauki o gruźlcy, fizjologji. Do 
takich wniosków doszedł również ostatni 
Zjazd Przeciwgruźliczy Polski, który odbył 
się we wrześniu r.b. w Zakopanem, 

Czynnik klimatyczny przestał odgrywać 
dominującą rolę, n.e jest on bez znaczenia 
dodatniego w pewnych postaciach gruzlicy, 
lecz w jnnych, zbyt gwałtowna zmiana wa- 
runków klimatycznych, może być nawet 
szkodliwą, o czem lekarze fizjolodzy mogl 
niejednokrotnie się przekonać. Pęd w góry, 
рей do Zakopanego jest nietylko że nieuza- 
sadnionym, lecz nawet częstokroć  szkodli- 
wym, jak wogóle wszelkie szablony w zasto 
sowaniu do zdrowia i życia ludzkiego. Wzno 
szenie 'icznych sanatorjów w jednej miejsco 
'wości klimatycznej, ma szereg ujemnych 
stron, z których wymieniamy tylko główniej- 
sze: przeładowanie chorymi, a więc i ewen- 
tualne zakażenie danej miejscowości, utrud- 
nienie komun kacji, oraz wysokie koszty po- 
dróży, krótki okres trwania „właściwego” 
sezonu, a wskutek tego wysokie koszta le- 
czenia, które w ciągu kilku miesięcy muszą 
pokryć budżet roczny, oraz i szereg mnych 
mniej ważnych czynników. 

Powstaje w ten sposób zagadnienie two- 
rzenia t. zw. sanatorjów nizinnych — kilka 
takich "mamy już w Polsce: Rudka, Otwock 
i tp., a doświadczenie uczy, że wyniki le- 
czenia n.e są ani na jotę gorsze, niż w dro- 
gich sanatorjach górskich. Natomiast koszta 
pobytu i leczenia w sanatorjach nizinnych są 
dwukrotnie nawet mniejsze, jeżeli zaś dodać 
do tego niższe koszta przejazdów i ewentual- 
ną bliskość rodziny, to zrozumiałą stanie 
się wyższość sanatorjów miejscowych, re- 
gjonalnych nad odiegłemi i kosztownemi sa- 
natorjami klimatycznemi. 

Myśl stworzenia sanatorium na Wileń- 
szczyżnie już od paru lat kiełkuje w Zarzą- 
dzie Wileńskiego T-wa Pzeciwgruż!iczego 
Obszerny własny materjał statystyczny, oraz 
wyniki, otrzymane od leczenia w sanatorjach 
kłimatycznych swych pacjentów, przekonały 
Wil, T-wo Przeciwgrużlicze, że dojrzała już 
potrzeba stworzenia własnego nizinnego sa- 
natorjum w okolicach Wilna. W tym ce'u 
zawiązał sę Komitet organizacyjny budowy 
sanatorjum na Wileńszczyźnie i pod sprawną 
prezesurą naczelnika Wydziału Zdrowia p. 
dr. med. Henryka Rudzińskiego, przeprowa- 
dza narazie wstępne prace. Komitet powstał 
w połowie 1930 r., zaś T-wo Przeciwgru- 
źlicze postanow ło czysty dochód z  „Dni“ 

‚ 1930 — 31 roku przelać na ceł budowy sana 
torjum, w ten sposób z m, Wiłna i pow. 
Wii. Trockiego uzyskano przeszło 7.000 zło- 
tych. Jest to pierwsza cegiełka, lecz nie ostat 
mia i niepłonną mamy nadzieję, że za parę 
lat Wileńszczyzna będzie posiadała własne 
sanatorjum. 

Wynikiem prac Komitetu w 1931 roku 
jest: 1) wydzierżawienie odpowiedniego te- 
renu, za jaki uznano Ponary pod Wilnem; 
2) wydzierżaw enie od Skarbu Państwa mu- 
rów niewykończonego Sanatorjum w Pona- 
rach; 3) sporządzenie pianów i kosztorysów 
które z wielką uprzejmością i bezinteresow- 
nie wykonał p. inż. j, Borowski, 

W jaki sposób Komitet zamierza zreal'zo- 
wać myśl budowy sanatorjum i uzyskać po- 
trzebne fundusze, mając zaledwie 1 proc, po- 
trzebnej sugry?! Przedewszystkiem  zapew- 
nioną została wydatna pomoc Rządu, która 
nawet w obecnych ciężkich, kryzysowych 
czasach 'ma wynosić przeszło 100,000  zło- 
tych, następne Komitet zamierza drogą ko- 

' operacji Instytucii Ubezpieczeń Społecznych, 
Samorządów: Miejskich, Powiatowych i t.p. 
instytucyj, uzyskać potrzebne sumy, w dro- 
dze fundowania określonej ilości łóżek przez 
wymien'one instytucje, z tem, że członkowie 
będą leczeni na wyjątkowo ulgowych wa- 
runkach, Spodziewamy się również, że ofiar 
ność społeczeństwa przyczyni się do tak 
wzniosłego i potrzebnego celu stwarzając 
łóżka imienne i t.p. 

Obywatele, popierajcie „Dni Przeciwgru- 
źlicze”, z których dochód przeznaczony jest 
na budowę sanatorjum w Ponarach! Pamię- 
tajcie o tem, że myśl ta ze Świata marzeń 
przenosi się w rzeczywistość, Kom'tet budo- 
wy Sanatorium pod Wilnem posiada już 
dzisiaj 10 hektarowy zalesiony plac i mury, 
a więc coś realnego. Obywatele!  żądajcie 
i kupujcie znaczki Przeciwgrużlicze i popie- 
rajcie tem budowę sanatorjum na Wileń- 
szczyźnie? 

m 
czy się w trybie doraźnym. 

przytomne, drželi na całem ciele, nie 
mogli nic mówić i czuli się tak słabo, 
że trzeba ich było prowadzić pod ręce 
do pobliskiego szpitalu!... 

Nie będę tu mówił o dramatycznych 
scenach, jakie się rozegrały w kostnicy, 
przy rozpoznawaniu zwłok przez rodzi- 
ny (większość podróżnych to byli ży- 

dzi, śpieszący do domu na święta). 
_". Wróćmy jednak do przerwanej na 
chwilę podróży. Tuż za mostem ulica 
Wokzalna kończy się przecięta wpo- 
przek ul. Puszkińską, by tuż zaraz, na 
prawo, wystrzelić niby swym ciągiem 
dalszym — ulicą Zamkową, wbijającą 
się w plac Soborny. 

Plac ten, to centralny punkt mia- 
sta. Odeń, niczem od serca, rozbiegają 
Się we wszystkie cztery strony główne 
Arterje komunikacyjne Witebska: na- 
wprost ul. Zadunawska, na lewo Smo- 
leńska, na prawo Gogolewska. 

W głębi placu rozsiadł się potężny 
Sobór prawosławny św. Mikołaja, w 
którym, zwłaszcza nazewnątrz, trudno 

się dopatrzeć byłego kościoła. Posiadał 
0n największy w Witebslex dzwon o 
donośnem niskiem brzmieniu. Obok So- 

„na lewo, mieścił się „Archirej- 
skij dom" z obeszernym parkiem w 
głębi. . : 

„„„Zamkowa jest ulicą pryncypalną, 
Witebska, coś na kształ wileńskiej Mic- 
 iewiczowskiej, którą co wieczora szli- 
 fowali przed wojną miejscowi Don-|ua- 

Mi i „niewiniątka” rodzaju żeńskiego, 
Poszukujące przygód miłosnych, lub 
?czekujące na „randkę“... 

   

  

WILNO. Wczoraj obradował Se- 
nat Uniwersytetu Stefana Batore- 
go nad Sprawą otwarcia uczelni. 

a ŁOWO 

Narady Senatu U. S. B. 
Ostateczna decyzja nie zapad- 

ła. Posiedzenie odroczono do 

KONFERENCJA GOSPODARCZA 
W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 

W dniu dzisiejszym 27 listopada, 
o godz. 17-ej, jak donosiliśmy, odbę- 
dzie się w Urzędzie Wojewódzkim, 
pod przewodnictwem p. wojewody Z. 
Beczkowicza, |konferencja gospodar- 
cza, na której poruszone zostaną za- 
gadn enia, związane z obecną sytuacją 
w rolnictwie. Między innemi, z ramie- 
nia Waleńskiego Towarzystwa Orga- 
nizacji i Kcłek Rolniczych wygłoszo- 
ny zostanie referat na temat obciążeń 
obecnych w rolnictwie a zdolności 
płatniczej producentów rolnych, zawie- 
rający wnioski co do złagodzenia 
skutków kryzysu i niepomyslnej kon- 
junktury cen, — zaś p. minister; Sta- 
niewicz omówi sprawę organizacji 
zbytu produktów rolnych. 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEG 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WiLNIE 

Z dnia 26 fistopada 1931 r. 
Ciśnienie średnie 774, 
Temperatura średnia —8, 
Temperatura najwyższa —7. 

Temperatura najniższa —10. 

Opad w mm. — 
Wiatr: południowo-wschodni. 

Tendencja: bez zmian, 
Uwagi: pochmurno, mglisto, 

MIEJSKA 
— Prace budżetowe. Od tygodnia 

odbywają się w magistracie posiedze- 
nia poświęcone preliminarzowi budże- 
towemu na 1932—33 rok. 

- Preliminarz jest ułożony z zacho- 
waniem jaknajdalej idących oszczędno- 
Ści i w stosunku do obecnego budżetu 
jest o 10 proc. mniejszy. Znacznie zre- 
dukowano wydatki, lecz również i wpły 
wy dostosowane są do obecnej konjun 
ktury gospodarczej. Dotyczy to szcze- 
gólnie pozycyj podatkowych. 

— Park ludowy na Bełmoncie. — Pro- 
jekt urządzenia na Bełmoncie parku ludowe- 
go będzie rozpatrywany w poniedziałek 
przez miejską komisję ogrodową. Magistrat 
zasadniczo wyraża zgodę na wydzielenie z 
terenów miejskich odpowiedniego objektu 

pod projektowany park, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego USB, — 

W terminie jesiennym 1931—32 stopień ma- 
gistra filozofjj uzyskałi: w zakresie f!ologji 
francuskiej p. Czarnowska Wanda, w zakre- 
sie historji pp. Martewicz Włodzimierz, Sie- 

Młocarnie motorowe 
Wichter ego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki I bukowaiki dukoniczyny 
Motory 

Muaktellsa i Massey « Harrisa 
Maneže 

Wolskiego i Sp. Ate, „Kraj“ 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul Žawalna 11-a 

W konferencji przyjmą udział, po- 
za przedstawicielami  zainteresowa- 
nych organizacyj, zrzeszających w tych 
lub innych dziedzinach producentów 
rclaych, przewodniczący wydziałów 
powiatowych oraz przedstawiciele ban- 
ków, urzędów i instytucyj, wobec któ- 
rych na rolnikach ciążą te lub inne 
zobowiązania, jak podatkowe, dłużni- 
cze i t. p. Zwołanie takiej konferen- 
cji wydaje się całkiem na czasie, 4 
uwagi na wyjątkowo ciężkie warunki 
bytu rolników, katastrofalną zniżkę 
cen na produkty hodowlane w okre- 
sie przypadających terminów spłaty 
należności i kon eczność podsumowa- 
nia możliwości płatniczych rolnictwa ce- 
lem znalezienia uzgodnionego wyjścia. 

KA 
dlecka Marja, Spryngowiczowna  Wiktorja, 
Flaks Lejb, Szerenicówna Szejma, Wajssztejn 
Welwel. : 

SZKOLNA 
— Wizytacja szkół. Kurator Okręgu Szkol 

nego p. Kazimierz Szelągowski wyjechał w 
dniu 25 bm, na wizytację szkół w powiecie 
oszmiańskich, lidzkim i nowogródzkim. 

Dnia 28 bm, p. kurator weżm'e udział w 
zebraniu periodycznem szefów władz i urzę- 
dów niezespoionych w Nowogródku. 

WOJSKOWA 
— Dodatkowa komisja poborowa, — W 

przyszłą środę zbiera się dodatkowa komisja 
poborowa w lokalu przy uicy Bazyljańskiej 
nr 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt w Klubie Społecznym. — W 

dniu 29 łstopada, o godzinie 18-ej Prezydjum 
Kiubu Społecznego urządza „Czarną  Ka- 
wę” w sali Kasyna Garnizonowego (Mickie- 
wieza 13), podczas której p. poseł Bohdan 

Podowski wygłosi odczyt na temat „Prawo 
małżeńskie". Po odczycie jak zwykle odbę- 
dzie się dyskusja, Wejście tylko za zaprosze 

niam: 
— LXV Zebranie Klubu Włóczęgów Se- 

ujorów, Na porządku dziennym  aktua!na 
sprawa bojkotu handlowego i przemysłowe- 
go w Wilnie, którą referować będzie kol, Teo 
dor Nagurski. Początek zebrania o godzinie 
19,30 punktualnie, w lokalu Klubu, przy uli- 
cy Przejazd 12 (Antokol). Stali goście mile 
widziani. Osoby życzące być na tem zebra- 
niu zechcą uprzednio porozumieć się telefo- 
nicznie w godz. 15—15,30, nr. tet. 350. 

— Sekcla Kulturalno - Oświatowa Ro- 
dziny Wojskowej niniejszym zawiadamia, iż 
p. dr Wacław Wysocki wygłosj drugą część 
odczytu pt. „Hygiena kobiety" w niedzielę, 
29 listopada, o godzinie 12 w południe, w 
sali sekretariatu Rodziny Wojskowej, Mickie 
wicza 13, Wstęp wolny. 

— Doroczna sesja Rady Wojewódzkiej. 
W dniu 5 grudnia br, w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, 
odbędze się doroczna sbrawozdawcza sesia 
Wileńskiej Rady Wojewódzkiej. Porządek 
dzienny przewiduje następujące sprawy: ode- 
branie przyrzeczenia od nowoobranego człon 
ka Rady Wojewódzkiej z terenu pow. mofo- 
deckiego p. Władysława  Bac-Krzyżanow- 
skiego, przyjęcie protokółu poprzedniego po- 
siedzenia Rady Wojewódzkiej z dn'a 19 gru- 
dnia 1930 r., sprawozdanie wojewody wileń- 
skiego z działałności administracji państwo- 
wej na obszarze województwa w okresie od 
1.10. 1930 r. do dnia 1,10 1931 r. i wažn'ej- 
szych zamierzeń na najbliższa przyszłość, 
referaty informacyvine Izby Przemvsłowo - 
Handlowej, Izby Rzemieślniczej j Kółek Rol- 
niczych w Witnie, podanie do w'adomości i 
akceptacji Rady Wojewódzkiej przez Wileńx 
ski Wydział Wojewódzki p. posła Bron'stawa 
Wedziagolsk'ego, jako kandydata dla uskute- 
cznienia przez Radę Wojewódzką W 'leńskie- 
go T-wa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
kooptacji, przew'dz'anej w par. 16 statutu 
tego T-wa j sprawa rozwoju akcji 1таг- 
skiej, która referuie p. Maculew*cz, dyrektor 
Oddziału P. W, Rolnego w Wilnie. 

— Konferencia w sprawach knituralnych 
Rob, Zw. Zawodowych. Dnia 27 listopada 
o godzinie 18. w lokalu Rady Zjednoczenia 
Robotniczych Związków Zawodowych, przy 
ulicy W'leńskiej 34, odbędzie się konferen-   

Jedźmy dalej! Oto, powoli, jeden 
po drugim, wypełzają z remizy, czyli 
t. zw. „depót* w końcu ul. Zadunaw- 
skiej, tramwaje podążając na swe pun- 
kty końcowe, trzeba bowiem wiedzieć, 
że Witebsk mimo swych zaledwie 35 
tysięcy mieszkańców, jeszcze nadługo 
przed wojną, posiadał elektryczność, 
wodociągi, kanalizację, chodniki asial- 
towe no j rzeczone tramwaje elektrycz 
ne, obsługujące cztery główne arterje 
miasta: Wokzalną, — “via Zamkową, 
Smoleńską, Zadunawską i Gogolewską. 
Elektrownia — dodajmy — mieściła 
się na początku Zadunawskiej, wnet 
za soborem, zaś wodociągi, umiejsco- 
wione powyżej miasta, zapewniały mu 
czystą wodę. Ponadto mógł się Witebsk 
pochwalić posiadaniem dwu szerokich 
dobrze utrzymanych szos, Srzoleńskiej 
i Orszańskief, rozpoczynających się w 

końcu ul. Gogolewskiej, ojaz starym 
nastrojowym traktem Połockim. 

Stronę teatralno-widowiskową Wi- 
tebska reprezentowały dwa teatry, pięć 
kinematografów, oraz sala koncertowa. 

Główny teatr „Miejski*, zwany ina 
czej „zimowym* ponieważ latem był 
zazwyczaj nieczynny, mieścił się w koń 
cu ulicy Smoleńskiej, naprzeciwko sta- 
roświeckich, murowanych hal targo- 
wych, Dojeżdżało się doń, arcydogod- 
nie, tramwajem. 

Teatr ów , gmach  kilkopiętrowy, 
prezentował się od zewnątrz wcale 
przyzwoicie, a repertuar jego był utrzy 
many na dość wysokim — jak na teatr 
prowincjonalny, poziomie artystycznym 

Był to zasadniczo teatr dramatycz- 
ny, lecz od czasu do czasu występowa- 
ły tu, przeważnie w okresie Bożego Na 
rodzenia, Zapust, lub świąt Wielkanoc 
nych, odwiedzające Witebsk zespoły 
operowe, lub operetkowe, dając co- 
dziennie przedstawienia w ciągu dwu, 
lub więcej nawet tygodni. 

Ponieważ Witebsk miał opinię mia- 
sta teatralnego i posiadającego publicz- 
ność o wyrobionym smaku, odwiedzały 
gó chętnie solo, lub zespołowa wszel- 
kiego rodzaju zpakomitości świata ar- 
tystycznego, a więc: śpiewacy, muzy- 
cy i sławy baletowe, zarówno krajowe 
jak i zagraniczne. Utkwiły mi zwła- 
szcza w pamięci występy znakomitego 
rosyjskiego zespołu dramatycznego t. 
zw. „Pieredwižnowo tieatra“ braci 
Gajdeburowych, objeżdżającego z wla- 
snemi dekoracjami prowincję rosyjską, 
oraz produkcje świetnego włoskiego 
zespołu operewego (z własnemi chóra- 
mi i baletem) braci Gonzalez; zwła- 
szcza przedstawienie opery „„Carmen*, 

dzięki temperamentowi południowemu 
wykonawców wypadło fascynująco! 

Co do drugiego teatru  „Ietniego“,, 
„była ta dość obskurna buda żydowska, 
położona przy jednej z bocznych ulic 
w okolicach dworca kolej. Należał ten 
przybytek sztuki do braci Tichamow- 
skich j. wystawiał przeważnie operetki. 
Poziom tego teatrzyku był dość niski. 

. Przejdźmy do kin. Do najwytwor- 
niejszych należały: „Illusion* i „Chu- 

dožestwiennyj“ (Artystyczny). 
Pierwszy z nicH (jedno z najstar- 

cja reorganizacyjna polskiej sekcji kultural 
no - oświatowej Zw. AE między 
innemi referat wygłosił poseł dr tefan Bro- 
kowski, 

ŽALOBNA 

— Podziękowanie. Wszystkim krewnym, 

przyjaciołom i znajomym, którzy oddali о- 

statnią posługę ś. p. Teresie Stejgwiłłowej i 

wykazali nam tyle serca i współczucia w 

serdeczne ciężkich nam chwilach, składa 

„Bóg zapłać" Rodzina. 

RÓŻNE 

— Z lzby Przemysiowo-Handloweį w 

Wilnie. W dniu 9 grudnia br., na obszarze 

całej Rzeczypospolitej przeprowadzony  bę- 

dzie drugi w Niepodległej Polsce powszech- 

ny spis ludności i mieszkań, | A 

— Spis ten ma dać wierne oświetienie ak- 

tualnych stosunków zawodowych, społecz- 

nych i mieszkaniowych w Polsce i stanowić 

będzie w nadchodzącem dziesięcioleciu wła- 

ściwy punkt wyjścia dla badań naukowych 

oraz podstawą praktycznej dzialalności czyn 

ników urzędowych, samorządowych, społecz 

nych i gospodarczych w wielu bieżących 

dziedzinach życia w Polsce. : : 

— Izba zwraca uwagę na konieczność 

czynnego udziału całego oświeconego społe- 

czeństwa w przeprowadzeniu sp'su i na po- 

trzebę ułatwiania pracy komisarzy  spiso- 

wych, przedewszystkem przez dostarczanie 

prawdz.wych i ścisłych zeznań. 

— Ponadto Izba zwraca się z apelem do 
instytucyj przemysłowych, handlowych i fi- 
nansowych, aby umożliwiły swym pracowni- 

kom zgłaszanie się na komisarzy spisowych. 

Izba wyjaśnia, iż praca komisarzy, pełną- 
cych swoje czynności, jako honorową funk- 

cję obywatelską, zajmie im od 2 do 3 dni 
Czasu. 

„ — Wszelkich informacyj ogólnych udzie- 
la w Wilnie Biuro Naczelnego Komisarza 
Spisowego na m, Wilno (ulica Domin kań- 
ska 2 — Centralne Biuro Statystyczne, tel. 
16-90) na terenie zaś Województwa — Wi- 
leński Urząd Wojewódzki (plac Magdaleny 
Nr 2). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś, dnia 27 

bm., o godzinie 8-ej w. nieśmiertelna ko- 
medja Fredry „Pan Gexihab”, w reżyserji 
M. Szpakiewicza, z udzialem  najwybitniej- 
szych sił zespołu z pp. Marecką, Bieleckim, 
Loediem, Łubiakowsk:.m, Wołłeiką oraz Za- 
strzeżyńskim na czele. Publiczność, tłumnie 
zapełniająca codziennie widownię, oklaskuje 
świetną grę wykonawców, wnikliwą reżyse- 
rję oraz stylową oprawę zewnętrzną pomy- 
słu W. Makojnika, Ceny miejsc propagando- 
we, 

Jutro i dni następnych „Pan Geldhab". 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienia „Lalłki*, Dziś, dnia. 27-go bm. 
o godzinie 8, ujrzymy arcykomiczną operet- 
kę Audrana „Lalkę* w reżyserji W, Radul- 
skiego, Przemiłe to w'dowisko stało się praw 
dziwą atrakcją bieżącego sezonu dzięki pięk 
nym melodjom, orygina'nemu ujęciu sceni- 
cznemu oraz świetnej grze wykonawców 

Jutro i dni następnych „Lałka”. 

— Akademii listopadowa na Pohulance— 
W nadchodzącą niedzielę, dnia 29 bm. © 
godzinie 8 wiecz,, odbędzie się uroczysta a- 
kademia ku uczczeniu powstan'a I'stopado- 
wego. Wystąpi w niej cały zespół Teatrów 
Miejsk'ch. Incsenizacje fragmentów dramaty- 
cznych oraz recytacje w opracowaniu Stani- 
sławy Wysockiej oraz Wacława  Radulskie- 
go — wywrą potężne wrażenie i n'ewątp!- 
wie: podniosą uroczysty nastrój wieczoru. 
Akademię poprzedzi przemów:enie. Dla sze- 
fów władz i urzędów rezerwowane są bile- 
ty według specjalnego rozdzielnika do 28-go 
bm., do godz, 14-ej, Blety n'e nabyte w tym 
czasie zostaną sprzedane z wolnej ręki. 

— Poranek w Lutni. W nadchodzącą nie- 
dzielę, dnia 29 bm., o godzinie 12 w poł, 
odegrany zostanie w Teatrze Lutnia „Kop- 
ciuszek”, fantastyczna baśń Grimma w wy- 
konaniu całego zespołu, w reżyserii H. Zel- 
werowiczówny. Zajmująca treść baki oraz 
wysoce artystyczne wykonanie sprawiają, że 
przedstawienie to jest wymarzoną rozrywką 
dla na'młodszvch rzesz publiczności wileń- 
skiej. Ceny zniżone. 

— Niedzielne przedstawienia о- 
we w. Teatrach Miejskich, W nadchodzącą 
niedzielę, dnia 29 bm., w obu Teatrach Miej 
skich odbędą się o godz, 4 przedstawienia 
popołudn'owe. 

W Teatrze na Pohu!ance ukaże się, pierw 
szy raz po cenach zniżonvch „Lalka* Audra- 
na w reżyserji W. Radulskiego. 

W Teatrze Lutnia uirzymy klasyczną ko 
medję Fredry „Pan Geldhab" z doskonałym 
L. Wołłejką w roli tytułowej. ; 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Władca karnawału. 
Heljos: Pociąg samobójców. 

Stylowy: Noc szału. 
Hollywood: Światła wielkiego miasta, 
Casino: Światła wielkiego miasta. 
Pan: jej chłopczyk. 7 
Światowid: Messalina. 

szych kin Witebska) znajdował się w 
samem centrum miasta na rogu ulic: 

Puszkińskiej i Zamkowej, mieszcząc się 
na piętrze. Poczekalnie jego zdobiły 
statuetki, oraz liczne plafony. 

Najpóźniej z kin witebskich pow- 
stały „Chudožestwiennyj“, zajmował 
parterowe apartamenty przy ul. Wok- 
zalnej. Było to najpiękniejsze, najwięk 
sze i najbogatsze kino Witebska, śmia- 
ło mogące konkurować z najlepszemi 
kinami wileńskiemi owych czasów! 
Zwłaszcza piękną była obszerna pocze 
kalnia wybita zielonym aksamitem, o- 
świetlona „al giorno* i ozdobiona nie- 
zliczoną ilością wielkich luster! Obrazy 
w tem kinie ilustrował muzycznie duży 
zespół symfoniczny, złożony z 10 osób 

Z innych kin wspomnijmy: „Wuł- 
kan' na Smoleńskiej; „Kino — Ars“ 
na Zamkowej, wreszcie — „Odeon* na 
placu przed dworcem kolejowym, loku- 
jący się w budzie drewnianej na wzór 
naszego wileńskiego „Ogniska”. 

Jako sala koncertówa i odczytowa 
służyła zazwyczaj sala Klubu Sziachec 
kiego” przy ul. Puszkińskiej, naprzeciw 
„lilusionu*, posiadająca swą własną 
scenę. Tu też odbywała się większość 
bali, wieczorów gimnazjalnych i przed 
stawień amatorskich. 

, Wreszcie odwiedzające. czasami 
miasto trupy cyrkowe, [ub zwierzyńce 
wędrowne, rozbijały swe namioty na 
placu Orłowskim w okolicach dworca. 

Tak oto przedstawiały się pokrótce 
imprezy rozrywkowo-widowiskowe Wi- 
tebska przedwojennego. Exodus, 

KOMITET 25-LECIA 
TEATRU POLSKIEGO 
Na zaproszenie p. prezydenta mia- 

sta Foleżewskiega przybyli w czwar- 
tek 26 bm. wieczorem do sali posie- 
dzeń Rady Miejskiej bardzo , liczni 
przedstawiciele społeczeństwa wileń- 
skiego celem zorganizowania Komitetu, 
który ma się zająć uroczystym obcho- 
dem 25-lecia stałego teatru polskiego 
w Wilnie. Po ożywionej dyskusji posta 
nowiono urządzić obchód jubileuszowy 
w styczniu p. r. Na obchód ten złożą 
Się: uroczyste przedstawienie w tea- 
trze, oraz raut. Wydana będzie jedno- 
dniówka, zawierająca historję stałego 
teatru polskiego w Wilnie od samego 
jego zarania, tj. od otwarcia przed la- 
ty 25 przez p. N. Młodziejowską-Szczur 
kiewiczową pierwszego stałego teatru. 
Wysłane będą zaproszenia, m. in. do 
wszystkich teatrów polskich, do dyrek- 
torów, którzy pracowali w Wilnie. 

Ułożeniem programu obchodu zaj- 
mie się komitet pod” przewodnictwem 
p. prezydenta m. Wilna Folejewskiego. 
W skład komitetu weszli pp.: prof. F. 
Ruszczyc, prof. Sławiński, dyr. Szpa- 
kiewicz, rej. Klott, Śmiałowski, Ry- 
chłowska, Bochwic, ks. Kretowicz, Su- 
morokowa, Romer-Ochenkowska, O- 
streyko. 

Żywi nieboszczycy 
KAŻDY SZEŚĆDZIESIĄTY CZŁOWIEK 

NIE ISTNIEJE 

Rewelacyjne spostrzeżenie Głust'u, 

Liczba ludności Polski wynosi 31,1 mi- 
ljona, jednak według niezbitych danych, po- 
siadanych przez Główny Urząd Statystycz- 
ny, ludność Polski jest większa mniej więcej 
о pół miljona. Czyli przeciętnie z każdych 
sześćdziesięciu osób istniejących w  Połsce 
wykazem statystycznym objęte. jest tylko 
59 osób, zaś sześćdziesiąta osoba  jak- 
gdyby nie istniała wcale. Jedynym sposo- 
bem ustalenia dokładnej liczby  załudnienia 
Polski jest przeprowadzenie Powszechnego 
Spisn Ludności, co będzie uskutecznione dnia 
S grudnia br. i wówczas dopiero zostanie 
stwierdzone istnienie brakującego pół miljo- 
na osób. Oczywiście nietylko władze spiso- 
we, ale i każdy obywatel winien zrobić wszy 
stko, co jest «w jego mocy, celem usprawnie- 
nia prac Komisji Spsowej, a na to wystar- 
czy udzielać dokładnych danych Komisarzowi 
Spisowemu podczas przeprowadzania spisu, 

MSAPROZRAETSZLRPEENA) NPAOR RARRCZIECZOOE. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Tragedja porzuconej, Przed 

niedawnym czasem uciekł z Wilńa pokątny 
handlarz |, Gamel (Niemiecka 5), porzucając 

na pastwę losu żonę wraz z dwojgiem dzie- 
ci Ę : 

Przed dwoma tygodniami Gamlowa wy- 

szła z domu w nieznanym kierunku i wię- 
cej mie powróciła, więc przypuszczano, że 
popełniła samobójstwo. 

Dopiero teraz nadeszła z Baranowicz wia 
domość, że Gamlowa zmarła w jednym Z 
tamt. domów zajezdnych podczas porodu, bę- 
dąc pozbawiona całkowicie opieki. 

— Ujęcie złodziei, Kutkowski Ignacy, bez 
stałego miejsca zamieszkania, z niezamknię- 
tego strychu domu Nr 40, przy ulicy Stefań- 
skiej, na szkodę Fejgielsona Berka skradi 
p.erzynę. Złodzieja z pierzyną zatrzymano. 

, — W związku z dokonaną kradieżą bie- 
lizny męskiej, damskiej i pościelowej, warto- 
ści 1956 zł, na szkodę Minca Josela (Nowo-- 
gródzka 6) ustalono, że kradzieży tej doko- 
nali zawodowi złodzieje Astramowicz Kazi- 

mierz (Piłsudskiego 18) i Cieszkowski Fe- 
liks (Szeptyckiego 6). Podczas rewizji w 
mieszkaniu Karasewiczowej Zofji (Piłsud- 
skiego 18) część skradzionej bielizny odna- 
leziono i zwrócono poszkodowanemu, Astra- 
mowicza, Cieszkowskiego i Astramowiczową 
zatrzymano. 

WILNO-TROKI 
— Okradzenie reemigranta, — 

Nieznani sprawcy wdarli się w nocy wczo- 
rajszej do mieszkania J. Kozłowskiego (wieś 
Koral'szki, gm. mickuūskiej) reemigranta Z 
Ameryki i skradli mu 3 tysiące dolarów. 

GŁĘBOKIE 
— Sprawa doraźna. — We 

wsj Mosiejonki, gm. głębockiej, Bazyli 
Syrowatko, działając z namowy ojca, 
podpalił zabudowania sąsiada Ławry 
nowicza, 

Podpalacza ujęto. Dochodzenie to- 

, — Samosąd nad koniokradem. W 
rejonie Kozdrowicz chłopi pochwycili 
dwóch koniokradów. Podczas dokony 
wanego nad nimi samosądu jeden z 
nich niejaki Roszko zmarł. 

‚ , Z POGRANICZA 
— Wysiedlenie, Koło Koitynian przerzu- 

cony został na nasze terytorium j, Wackie- 
wie wraz z rodziną. 

ackiewicz twierdzi, że władze litewskie 
ukarały go w ten sposób za nieposyłanie 
dzieci do szkoły litewskiej, 

Z SĄDÓW 
PODARTE POKWITOWANIE 

P. Kulmaczewski, mieszkanieć m. Grodna, 

  

przyszedł z pomocą swemu koledze szkoinė | 
mu, Franciszkowi Rodz.ewiczowi, naturalnie 
nie bezinteresownie, Pożyczka była znacz- 
na, bo 1200 dolarów, Na tę sumę Kulma- 
czewski wydał pokwitowanie, 

W przeciągu dwóch lat Rodziewicz spła- 
cał dług. Mial takie zaufanie do kolegi, że nie 
żądał nawet pokwitowań na wpłacone pie- 
niądze. 

Przypadek zrządził, że Rodziewicz, pozo- 
stając jeszcze dłużnym 250 dolarów zmarł. 
Wdowa po nim Teofla Rodziewiczowa we- 
zwała do siebie wierzyciela 4 zażądała ra- 
chunku należności, Kulmaczewski chcąc wy 
zyskać ację oznajmił, że należy sę mu 
400 doi, Wdowa zażądała mężowskiego pó- 
kwitowania na 1200 d. dla sprawdzenia, czy 
nie notowane tam były raty spłacone. Gdy 
takowe znalazło się w jej ręku podarła je. 

Kulmaczewski złożył skargę do wiadz 
prokuratorskich. Rozprawa sądowa odbyła 
się w dniu 18 września rb, 

Wyrokiem sądu Rodziewiczowa została 
skazaną na 3 miesiące więzienia, Wyrok ten 
został zaskarżceny przez obrońcę skazanej. 

Na skutek tej skargi sprawę rozpoznano 
w Sądzie Apelacyjnym. Po przesłuchaniu ca- 
łego szeregu świadków, którzy jednogłośnie 
stwierdzili, że zachowanie się Rodziewiczo- 
wej dotychczas było nienagannem i że czyn 
ten mógł być wywołany przez silne wzru- 
szenie psychiczne. Sąd przychylając się do 
wniosków obrony zawiesił Rodziewiczowej 
karę na przeciąg trzech lat. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„POCIĄG SAMOBÓJCÓW* 

„Heljos“, 

    

  

  

  

  

Prędko stracyny chyba -orjentację w ty- 
tułach flmów. dotyczących — pociągów... 
Wszelkiego rodzaju ekspresy staną się jed- 
nym wielkim chaosem. Naraze jednak moż- 
na jako tako połapać się. „Pociąg samobój- 
ców* rodzajem i pomysłem przypomina gra 
ny kiedyś na szenie teatru Polskiego w „Lut 
ni" „Pociąg widmo”. I tu i tam dla efektu 
końcowego w'dz przechodzi przez udręcze- 
nia i okropności, które okazują sę bluffem. 
Podczas jednak, gdy w teatrze groza wy- 
woływała naprężen'e i wrażenie — to na fil- 
mie te same wartości t. zn, patetyczny gest 
i ważkie siowa sprowadzają rozwiekłość i 
nużą. 

Ta właśnie fatalność zabiła w „Pociągu 
samobójców* akcję i pogrzebala  nap'ęcie. 
Natomiast wieikim plusem z punktu widzenia 
filmowego są zdjęcia, a raczej 'ch wykonanie 
i montaż, Aparat nie jest nieruchomy lecz 
zmienia swój „punkt patrzenia” i to dość 
zdecydowanie, Operator mocno podpari ten 
film, który choć na interesującej fabule sen- 
sacyjno - powieścowej zobrazowany — jak 
się wyżej rzekło, kinowych wartości nie po- 
siada. Pochodzi to częściowo także i stąd, 
że aktorzy są wszyscy z paryskiej „Komedłi* 
i wnieśli na teśmę genre i nastrój teatralny. 

Film tedy naogół nie osiąga zamierzone- 
go skutku — choć pośród szeregu innych 
obrazów francuskich stoi na właściwem miej 
scu dziękt oryg nalności scenarjusza. 

Coraz niebezpieczniej wygląda produkcja 
francuska i coraz śmielej spogląda na gigan- 
tvczne gmachy  „Paramountu* i , 

Goldwyn“. 4 
Do zalet „„Pociągu samobójców" załiczyć 

także należy doskonałe rozmieszczenie przed 
m'otów r ożywienie, ch przez ruch naturalny, 
Jest cała teoria o pięknie i ekspresji przed- 
miotów na filmie! 

A propos przedmiotów! Dyrekcja 
„Heljosu* nie 'miała w*docznie okazji spo- 
strzec, że t, zw. „fotełe” są w większej czę- 
ści mocno nadwyrężone, a nawet wręcz ze- 
psute i niezdatne do użytku. Warto zrobić 
generalny „przegłąd* sali! Tad. C. 

SPORT 
NARESZCIE CIEKAWA IMPREZA; 

Nareszcie ciekawa impreza w Wilnie. Bę 
dzie nią mecz bokserski Łotwa —- Wiłno, 
Walka, wi której nasza reprezentacia spotka 
się z zespołem bardzo silnym, otrzaskanym 
z ringem, doskonale wyszkołonym. 

Łotysze mają obecnie opnię zespołu, znaj 
dującego się na jedne z czo'owych mieisC 
w pięściarstwie europeiskiem. W zespole ich 
jest kilka wybitnych jednostek: finalista oł m 
piady amsterdamskiej Matssen (ostatn'o u- 
zyskat on wynik remisowy z mistrzem Eu- 
ropy — Szabo): Bertin, który z trzydziestu 
rozegranych walk nie przegrał ani jednej, | 

Skład drużyny łotewskej nie jest nam 
jeszcze znany, wiemy natomiast, że w nie- 
dzielę, na mecz ze stołeczną Makab' wysta- 
wiają Łotysze następujący skład: Mischkin, 
Bertin, Matisson, Mincjers, Poznakor, Lille- 
rum i Zarzecki. i 

Sktad ten zapewne n'e ulegnie 
przynajimniej w wagach Ižeįszych. 

Meczy odbędz'e się 1 grudnia we wtorek, 
w sali Ośredka Wychowania Fizycznego (że 
ligowskiego 1), й a 

Jakkolwiek boks niema tej popularności 
co np. piłka nożna, iednak na ten mecz przy 
będą niewątpl'w:e tłumy. Przybędą, lecz а- - 
pewne n'e wszyscy, z racji rozmiarów lo- 
kalu, będą się mogli dostać na salę, i 

Należy spodziewać się, že kerownictwo 
zawodów zarezerwuje miejsca dla sprawo- 
zdawców pism wileńskich, gdyż dotychczas 
ra meczach boksersk'ch nie było to stoso- 
wane, (t) ; 

  

  

zmianie, 

  

Dwa samobójstwa uczniów gimnazjalnych 
WILNO. — Nocy ubiegłej popełnił 

samobójstwo 18-letni kab) Ra. 
im. RY Muchamed Wajsow, za- 

mies. u rodziców, prz - flanckiej 18, „przy ulicy Im 

Wajsow strzelił sobie w skroń, co 
spowodowało natychmiastowy zgon. 

Wczoraj zaś w południe targnął się 
na życie, strzelając z rewolweru w 0- 

kolicę serca 14-letni uczeń gimnazjum 
im. Mickiewicza, Borys Gizelewski 
(Konarskiego 25). Młodociany samo- 
bójca wkrótce zmarł. : 

Jak się okazuje przyczyną obu za- 
machów samobójczych były złe .po- 

stępy w nace, 

Powszechnie znanym jest fakt, že“ 
znaczny odsetek obecnych wychowan- | 
ków szkół średnich składa się z ele- 
mentu, który nie może opanować obo- 
wiązującego programu. Jest to . mło- 
dzież, która miast do gimnazjów win- | 
na być skierowana do szkół zawodo- 
wych. : 

„ Nieuzasadnione niczem  „aspiracjė 
gimnazjalne“ często jednostek mniej 
zdolnych stają się w następstwie po- 
wodem różnych konfliktów. 

Smutne wypadki z Wajsowym i Gi- 
zelewskim są tego stanu wyraźnym 
przykładem. ; 

Strzały odrzucenego narzeczonego 
WILNO. — We wsi Wasilewszczyzna 

pod Postawami, Aleksander Grzybowski za- 
strzelił swoją eks-narzeczoną Marję Chmie- 
larzównę, a następnie popełnił samobójstwo, 

Chmielarzówna zerwała ostatnio z Grzy- 
RF i to było powodem krwawej trage 

= 
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Wyrok šmierci na siedmiu szpiegów 
w Baranowiczach 

BARANOWICZE, 26.XI (tel. włas- 
ny). W dniu 25 go I 26-g0 b. m. 
Sąd Doraźny w Baranowiczach 
rozpatrywał Sprawę szajki szple- 
gowskiej która została ziikwido- 
wana w bieżącym miesiącu przez 
władze bezpieczeństwa publicz- 
nego, a której terenem  działal- 
ności były trzy powiaty a mia- 
nowicie: stołpecki, nieświeski i 
baranowicki. 

  

Wilcze zęby 
KOMUNIKAT KOŁA MEDYKÓW 

Zarząd Koła Medyków USB. komuniku- 
je, iż stac będzie .nieugięcie przy swoich 
pierwotnie powziętych postulatach znanych 
ogółowi Polskiej Młodzieży Akademickiej, któ 
re zostaną złożone w formie memorjału na 
ręce j. M. Rektora USB. oraz będą rozpatry- 
wane w dniu 15,12 br. na Zjezdzie Delegatów 
Ogólnego Związku Akademickich Towa- 
rzystw Medycznych wi Wilnie. Przytem posta 
naw.a z całą stanowczością dążyć- do ich 
zrealizowania. 

Jednocześnie widząc potrzebę jak najry- 
chlejszego otwarcia Wszechnicy w celu kon- 
tynuowania i przystąpienia do wytężonej 
pracy w dziedzinie naukowej, nawołujemy 
swych kolegów do przystąpienia oraz zacho 
wania godności akademickiej przy otwarciu 
uniwersytetu, 

Zarząd Koła Medyków USB. 

APEL DO AKADEMIKÓW WOJSKOWYCH 

Koledzy! 
Ostatnie wypadki, których widownią sta- 

  

' ły się prastary nasz uniwer$ytet królewski i 
miasto Wilno, napełniają nas, wychowanych 
w karności'i spernianiu obowiązku obywa- 
telskiego szczerym smutkiem i żalem. Tłu- 
«ny naszych młodszych: kolegów, nieświado- 
me haseł, rzucanych przez demagogów, idą 
w bezładzie i niezorganizowane po ulicach 
miasta, do nich przyłączają się elementy wy- 
wrotowe i szumowiny miejskie, wykorzystu- 
jące wszelkie większe zespoły młodzieży a- 
kademickiej bądź w celach  wywrotowych, 
bądź w celach plądrowania i rabunku. By- 
liśmy świadkami, jak kilkutysięczny tłum na 
szych kolegów, podniecony przemówieniami 
ma wiecu w Mensie, ruszył przez miasto w 
najwyższym bezładzię i chaosie, stwarzając 
w ten sposób doskonałą okazję do przyłą- 
czenia się wspomnianych elementów zdra- 
dzieckich i niebezpiecznych, Akademicy wy- 
szli na ulicę, aby siłą pałek, bez żadnego od 
powiedzialnego kierownictwa, dochodzić 
swych postulatów, w reatizację których sami 
tchórzliwi: przywódcy nie wierzą. 

Towarzysze broni i koledzy, 

W nas, żołnierzach, niezorganizowany 
tłum budzi tylko politowanie i niesmak, Przy 
zwyczajeni bowiem jesteśmy kroczyć miaro- 
wym, sprężystym krokiem, wyrównani w sze 
regach, karni, czujni, niezłomni. Dziś nad- 
szedł moment, kiedy Rzeczpospolita żąda od 
nas złożenia egzaminu z dyscypliny wójsko- 
wej. Żąda od nas zniszczenia raz na zaw- 
sze warcholstwa i bezkarności. Przez histe- 
ryczne, niezgodne mężów akademików, wy- 
stąpienia autorytet  Rzeczypospolteį na 
szwank narażony został. Autonomja naszych 
uniwersytetów została zagrożona, Ślepy tłum 
wykazał nieposłuszeństwo wobec władz Rze 
czypospolitej, My, najlepiej wiemy i czujemy, 
co znaczy niewykonanie rozkazu, Nie może- 
my dopuścić, aby histerja tłumu i jego zbra- 
kowanych przywódców przeszła obok nas, 
nie wywoławszy przeciwdziałania, Stańmy 
wszyscy jak jeden mąż w obronie Rzeczy- 
pospolitej, mocne podwaliny której niecni py 
skacze podważyć usiłują. Nie możemy do- 
puścić, aby kiedyś miały się powtórzyć tra- 
gedje naszych dziejów, z warcholstwa wias- 
nych obywateli wynikłe, Czas najwyższy z 
warcholstwem skończyć, Czas najwyższy 
wystąpić mężnie i prawdzie śmiało zajrzeć 
w oczy. 

Naszym obowiązkiem jest młodszych ko- 
legów uspokoić i przekonać, 3 

Baczność. 
(—) Włodzimierz Suroż, stud. med, 

USB. pporucznik rezerwy piechoty, 
Wilno, dnia 26 listopada 1931. 

KONGRES MŁODZIEŻY PAŃSTWOWEJ 

W niedzielę, 29 listopada, odbędzie się 
w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Mło- 
dzieży Państwowej, w którym wezmą u- 

  

„kKto był mordercą? 
Jego opalona twarz była szara, jak 

popiół Opowiadanie pułkownika mu- 
siało wzruszyć go głęboko. Gdy 
zauważył, że uwaga obecnych zwró- 
cona jest na niego, odwrócił się i 
odszedł. 

— Kto to? — zapytała Anna. 
— Mój drugi sekretarz, — wyjaś- 

niłem. — Nazywa się Riborne. Cały 
ten czas od wyjazdu przeleżał w ka- 
jucie, bo bardzo chorował. 

Nerwowo bawiła się skórką chleba. 
— Czy oddawna jest pańskim sek 

retarzem ? 
— Nie — odpowiedziałem wymija- 

Ale czyż można wykręcić się od 
odpowiedzi, gdy kobieta pyta? Nalega 
ła bez ceremonii. 

— ©О4 jak dawna? 
— Hm.. właściwie mówiąc, wzię- 

łem go ze sobą na okręt. Polecał mi 
go stary przyjaciel. 

Zmarszczyła brwi i zamyśliła się, a 
ja zwróciłem się da pułkownika: 

— Niech nam pan powie, kto o- 
dziedziczył majątek sir Erdly? Czy 
zna pan tego człowieka? 

"_ Troszeckę, — odpowiedział z 
uśmiechem, — ja nim jestem!. 

ROZDZIAŁ Xlv. 
ANNA OPOWIADA DALEJ 

Podczas balu maskowego postano- 
wiłam znaleźć kogoś, komubym mogła 
powierzyć swe zmartwienia w krytycz 
nej chwili i poradzić się. Dotąd chcia- 
łam działać zupełnie samodzielnie i 

Po przeprowadzonej rozprawie 
trybunał doraźny skazał 7-miu 
Szplegów: Nikifora Cwirko, Mitro- 
fana Kazieja, Jana Borysa, Miko- 
łaja Tarakowicza, Anatolia Kacic- 
kiego, Jana Sarakowika I Ale- 
ksandra Skaczko na karę śmier- 
ci przez powieszenie. 

Obrona wystosowała do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej po- 
danie o ułaskawienie skazanych. 

dział Legjon Młodych, Akademicki Związek 
Pracy dla Państwa, Myśl Mocarstwowa о- 
raz niezrzeszeni sympatycy, Program zjazdu 
obejmuje mszę św. w kośc. akad, św. Anny 
(godz, 9,45), złożenie wieńca na grobie Nie- 
znanego Żołnierza (10,45), otwarcie Kon- 
gresu o godz, 11,30, przemówienia p. pułk. 
Walerego Sławka, prof. Wacława Makow- 
skiego i gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, re- 
ferat koi, Stefana Mrożkiewicza z „Legjonu 
Młodych” pt. „Synteza typu akademika pań 
stwowca' i koł. Rowmunda Piłsudskiego z 
„Myśli: Mocarstwowej* pt, „O nowy ustrój 
Rzplitej Akademickiej". O godzinie 15 rozpo- 
czną się obrady komisyj: organizacyjnej, sa- 
mopomocowej i prasowej. Pozatem Kongres 
ma zająć zdecydowane i jednolite stanowi- 
sko w stosunku do kwestji żydowskiej, Sym 
patycy, którzy chciełby wziąć udział w zjeź 
dzie, proszeni są o zgłoszenie się do lokalu 
„Legjonu Młodych" w piątek ; w sobotę, o 
godzinie 17, lub Myśli Mocarstwowej (ul. 
Uniwersytecka 6-8, m. 8) w piątek o go- 
dzinie 19—20 i w sobotę, godz, 17—19. Wy 
jazd zbiorowy nastąpi w sobotę wieczorem. 

ZEBRANIE „LOGJONU MŁODYCH" 

Komenda „Legjonu Młodych*  Akademi- 
ckiego Związku Pracy dla Państwa wzywa 
wszystkich członków i kandydatów na zebra- 
nie w piątek 27 istopada 0 godzinie 20-ej, 
w lokalu przy ulicy Uniwersyteckiej 6—8. 

W programie ważne sprawy organizacyj- 
ne przed zjazdem młodzieży państwowej w 
Warszawie, oraz sprawy akademickie, zwią- 
zane z otwarciem uniwersytetu. Obecność 
bezwzględnie obowiązująca, 

AKADEMICKIE KOŁO MUZYCZNE 
Niniejszem podaje się do wiadomości 

członków Akad. Koła Muzycznego, że próba 
sekcji mandolinistów odbędzie się w niedzie- 
lę, dnia 29 bm, o godzinie 10,30. Próba sek- 
cji orkiestrowej odbędzie się o godzinie 12. 
Powyższe próby odbędą się jak zwykie w 
Ognisku Akademickiem, ulica Wielka 24. 
Przyjmujemy zgłoszenia nowych członków. 

Zarząd, 

Z CHÓRU AKADEMICKIEGO 
Próba dziś o godz. 5 pp. w Ognisku. Ze 

względu na udział chóru w Akademji Ślą- 
skiej w niedzielę, obecność wszystkich człon 
ków konieczna, 

— Ostatnia Sobótka w Ognisku Akade- 
miekiem. Dnia 28 bm,, w Salonach Ogniska 
Akademickiego (ulica Wielka 24) odbędzie 
się ostatnia „Sobótka” taneczna. Początek o 
godzinie 9 wiecz. Bufet na miejscu, Do tańca 
przygrywać będzie wyborowe trio akademi- 
ckie. Wejście dla akademików wyłacznie za 
okazaniem legitymacji, dla gości za kartą 
wstępu. 

  

Setki uspołecznionych obywateli już się 
zgłosiło do bezpłatnej, a koniecznej dla Pań- 
stwa pracy przy Il Powszechnym Spisie Lud- 
ności. Czyż będziesz gorszy od innych? Za-. 
pisy przyjmuje Centralne Biuro Statystyczne, 
Dominikańska 2. 2 

Współpraca z Komisją II Powszechnego 
Spisu Ludności jest obowiązkiem każdego 
obywatela. 

ARLES LE REAL ELLE 

| PSAS 

  

  
Naokoło Świata — Nr. 91 odznacza się 

efektowną okładką Z. Jurkowskiego i ładne- 
mi_ ilustracjami. 

Z feljetonów wynienić trzeba przedewszy 
stkiem „Bajkę nocy paryskiej" — A. J. Poł 
czyńskiego, „Bohaterów żelaznego szlaku”, 
Jima Jokera i „Balladę o miłości w samocho 
dzie" — Jara., 

Tygodnik Ilustrowany — nr. 47. — W 
pierwszym feljetonie omawia sprawę t. zw, 
kolejności polityczno-gospodarczej. Z. Nowa 
kowski daje „List z Krakowa”, | E. Skiwski 
zajmuje się analizą nowych powieści Szpo- 
tanskiego. Kleszczynskiego į; Hamsuna. Žaj- 
mujące szczegóły z życia przywódcy cyga- 
nerji wiarszawskiej, S. Filleborna przynosi 
artykuł M. Gembarzewskiego. 

Pamiętaj, że 9 grudnia, udzielając danych 

iKomisji Spisowej, zdasz egzamin z wyrobie- 

nia obywatelskiego. 

(ADA Gg AAS 

Radio wileńskie 
Piątek, dnia 27 listopada 1931 r. 

11,58: Syknał czasu, 
13,35: „Radjowy Uniwersytet 

rolniczy” z Warszawy, 
14,35: Program dzienny. 
14,40: Muzyka z płyt. 
15,15: Kom. z Warsz, 
15,25: Audycja dla naucz, muzyki z Wąr 

szawy. 
16,05: 
16,20: 

łudowo- 

Koncert życzeń (płyty). 
Odczyt z Warszawy. 

16,40: Codzienny odcinek powieściowy, 
16,55: Lekcja angielskiego z Warsz. 
17,10: „Mickiewicz o Rosji“ — odczyt z 

Warsz, wygłosi dr Zofja Szmydtowa. 
17,35: Koncert muzyki lekkiej z Warsz, 
18,50: Kom. LOPP. 
19,00: „Psiuk“ — feljeton humorystyczny. 

wiygł, Leon Wołłejko, art, dram. 
19,15: „Przegląd zagranicznej i krajowej 

prasy rolniczej" wygł. inż. Lelesz, 
19,25: „Polakom na Kowieńszczyźnie!* 
19,40: Program na sobotę i rozm, 
19,45: Pras, dzien. radj. z. Warsz, 
20,00: Pogadanka muzyczna z Warsz, 
20,15: Koncert symfoniczny z  Filharm. 

Warsz. W przerwie feżjeton Marji Kuncewi- 
czowej z Warsz, 

22,40: Kom, z Warsz. 
23,00: Kabaret (płyty) 

SOBOTA, DNIA 28 LISTOPADA 
11,58 Sygnał czasu z Warszawy. 
13,35 Radjowy Uniwersytet Ludowo - 

Rolniczy z Warszawy, 
14,40 Muzyka z płyt: w programie — 

pieśni hebrajskie, Beethovena, Borodina, Be 
riota, Lemara i muzyka taneczna. 

15,45 Muzyka wiedeńska (płyty) Kon- 
cert dla młodzieży, Objaśnia Zofja Ławęska, 
(Utwory Haydna, Mozarta, Beethovena, Schu 
berta i Straussa, 

16,20 Radjokronika z Warszawy, 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 „O przystrojeniu aparatów detekto 

rowych do nowej fali* — pogadankę wygło 
si Mieczysław Galski. 

17,05 Koncert życzeń. (płyty). 
17,10 Odczyt z Krakowa — „Sprzysię- 

żenie Wysockiego przed sądeh* — wygłosi 
dr Jakób Bross. 

17,35 Kącik dla młodych talentów — z 
Warszawy. z 

18,05 Słuchowisko dla dzieci ze Lwowa. 
18,3$ Koncert .dta młodzieży z Warsza- 

wy, 
18,50 Komunikat rolniczy Wileńskiego To 

warzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 
19,00 Tygodnik litewski. 
19,20 Kwadrans akademicki, 
19,35 Program na niedzielę i rozmaitości, 

  

Hurtowy Skład papieru i materjałów piśmiennych 

Spółka Akcyjna „PAPIER” | 
WILNO, UL. ZAWALNA 13, Tel. 501. 

POLECA W DUŻYM WYBORZE 

Kalendarze na rok 1932, 

ozdoby choinkowe 

® 
niezależnie, ale teraz czułam się zbyt 
samotną i bezbronną! Siedziałam w 
swej. kajucie na kanapie, zapominając 
zdjąć kostjum cyganki, i myślałam © 
pułkówniku. Rice był wyraźnie zajęty 
inną i mogłam liczyć, że wysłucha 
przychylnie mych zwierzeń. Niezawod- 
nie jest on człowiekiem bardzo mad- | 
rym. Ale... był on przyzwyczajony do 
rozkazywania. Zechce więc całą spra- 
wę wziąć w swoje ręce, a to jest moja 
praca, której nikomu oddać nie chcę! 
A przytem były jeszcze inne przyczy- 
ny, do których nie chciałam się przy- 
znawać sama przed sobą, a które u- 
niemożliwiały mi rozmowę z pułkow- 

nikiem. a 
Zaczęłam więc myśleć 0 Klarze 

Bler. Ona również była dla mnie bar- 
dza serdeczna. Wiedziałam, że należy 
to traktować, jako jeden z jej kapry- 
sów, ale można było skorzystać z te- 
go, że obecnie wzbudziłam w niej du- 
że zainteresowanie życiowe. 

Przeżyła dużo rozmaitych wydarzeń 
i życie znudziło się jej porządnie. Tem 
bardziej mogłam się spodziewać od 
niej pomocy i zainteresowania!  Naj- 
ważniejsze jednak było to, że ona po- 
dobała mi się bardzo: zachwycałam 
się jej prostotą i bezceremonijalnością. 
jej praktycznością i brakiem uczucio- 
wości. 

Ta przeważyło szalę: zdecydowa- 
łam się na ten krok ryzykowny, nie tra 
cąc czasu, postanowiłam powierzyć jej 
swą tajemnicę. Pewnie jeszcze nie zdą 
żyła się położyć. 

Przypomniałam sobie nagle, że nie 
znam numeru jej kajuty. Wyjrzałam na 
korytarz, a widząc służącego, zapyta- 

  

I pocztówki świąteczne i noworoczne 

Księgi rachunkowe 
oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne, 

EA | 

łam o to. Odpowiedział mi, że Klara 
Bler zajmuje kajutę nr. 71. 

— A gdzie jest służąca? 
— Służące pracują tylko do dzie- 

siątej wieczór. 
— Ale ta, która dyżuruje w nocy? 
— W nocy służące nie dyżurują. 
— Ależ... ja sama ją widziałam. 

Dyżurna służąca przychodziła do mnie 
o pierwszej w nocy. 

Służący” roześmiał się: 
— Musiało się to przyśnić panien- 

ce. Po dziesiątej niema już ani jednej 
służącej na korytarzach. 

Kim więc była owa kobieta, która 
zjawiła się u mnie w nocy 22-go? Za- 
czynała mnie przerażać zręczność i od- 
waga nieznanych mi wrogów. Ale szyb 
ko opanowałam strach i poszłam na 
poszukiwania Klary Bler. 

— Ach, to pani, cyganeczko! 
Klara siedziała na. kanapie, pośród 

stosów gazy, batystu i jedwabi, otulo- 
na wspaniałem kimono, spotkała mnie 
z uroczym uśmiechem. 

— Mam ochote - opowiedzieć pani 
swoje życie, — oznajmiłam prosto z 
mostu — ale obawiam się, że już jest « 
za późno i że moja historja znudzi pa- 
nią. 

— Przeciwnie! Nie lubię kłaść się 
spać wcześnie i z przyjemnościa wy- 
słucham panią. Pani jest dla mnie cie- 
kawą zagadką, cyganeczko! Już. od- 
dawna łamię sobie głowę nad tem, kim 
pani jest i dlaczego jedzie pani tak sa- 
motnie do dalekiej Afryki, ale nie spo- 
dziewałam się wcale, że pani zjawi się 
u mnie o pierwszej w nocy na spo- 
wiedź! No, miła moja, proszę ulżyć 
swemu sercu! 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

© gtrpromato A 

„WŁADCA 
Od poniedziałku 23 b. m. godz. 4, 

KARNAWA 
6,8110. 

ŁU” W roli głównej. 
HARRY LIEDTKE 

Nad program: Małpie awantury i Tygodn. P. T. A. 
Koncert, orkiestra pod batuta p. M Salnickiego Ceny Mieisc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 330do 10 w 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIO S“ 
ul. WILEŃSKA 38. 

Tel. 826. 

Czołowy przebój 
prod. franc. 1932 r. 

orge Colin. 

Arcydzieło jakiego jeszcze nie było! Nowa era w kinematcgrafji! 

POCIĄ 
Na 1-szy seans; balkon 60 gr., 

Największa sensacja dnial 

G SAKOBÓJCÓW 
Najpotężn. o największem napięciu film jaki dotychczas pokazywano. Niebywały temat! Genjalny twór mistrza 
Edmurda Grevilie. W rol. gł. najwybitniejsi artyści s.eny paryskiej: Wanda Greville, Bianche Bernis i Ge- 

Atrakcje dźwiękowe. parter 1 zł. — па pozost, segnse od 80 gr. 
Docz. o godz 4,6 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

„Hollywood“ 

„Świa 
     CHARLIE CHAPLIN 

tła wielkiego miasta" 

О х1 ! 
Wielki triumf stolic całej kvli ziemskiej!” 

czasowe efekty kinema 
stworzył dzieło, któremu żadne dotych- 

| Dźwiękowe kino 

CASINO" 
tograficzne dorównać nie mogą. 

W roli głównej: Scenarjusz: Muzyka: Realizacja: CHARLIE CHAPLIN. Tragedja, która wzbudza Śmiecł! Dramat, na którym się nie 
pła ze! Nad program atr.kcje dźw'ękowe. Na I-szy seans ceny 7niż: ne. Pocz. o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
  

  

Džw ekowy 
Kino-Teatr 

„PAN“ 3 
ul. Wielka 42. 

Giełda Warszawska 
z dnia 26 listopada 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,88 — 8,90 — 8,86 

Belgja 126,16 — 126,47 — 12385 
Holandja _ 358,70 — 359,60 — 357,80 
Londyn 3230 — 3238 — 13222 
Nowy-York 8,92 — 894 — 890 
N.-York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907 

Paryż 34,96 — 34,05 — 34,87 
Praga 26,42 — 2648 — 2636 
Szwajcarja , 173,05 — 17348 — 172,62 
Berlin w obrotach pryw. 2'1,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 86, — 

Ta sama seryjna 85— — 86 
5 proc. konwersyjna 41,75 
4 pioc. dclarowa 42.75 
7 proc. stabilizacyjna 58,—57,75 

10 proc. kol jowa 105,— 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94, 
Te same 7 proc. 83,25 

8 proc. Częstochuwy 57.50 
8 proc, Łodzi 58.— 

  

Zgłaszajcie się na komisarzy  spisowych. 
Zapisy przyjmuje Centralne Biuro Statystycz 
ne, Dominikańska 2. Jest to obowiązek każ- 
dego uświadomionego obywatela. 

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 

stanie Wiadomość w Administracji 

„SLOWA“ 

  “ 

% # 

KLINIKA 
chorób skórnych I wenerycz- 

nych U. S. B. na Antokolu 
udziela bezpłatnie porad be robotnym od 
godz. 9—12 p. w zakresie swej specjalności. 

Ši A 

  

  

      

  

     Į LEKARZE Į [I AKUSZERKIE 

Dr. Lewin 
choroby dzieci 

Zawalna 28 30, tel. 585 
powróch. 

DrG 
Cheroby skórne, we» 
neryczne i moczopł.io- 

  

binet kosmetyczny, m 

wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

  

we. Wileńska 3, od włosów 
8—1 i4—8. Tel. A 
567, — 

„ łupież. 

suwa zmarszczki, piegi, J, Hryniewiczowej, 

TELE 
E LokaLe | 
EGER 

  

Wydaje się piękny s 
nieduży pokój z od- 
dzielnem wejściem. 
Zarzeczna 30 m. 9. 
    

Frontowe pokoje E k as] 

o ladnym widoku nie- - 
drogo 2 užywalncšcią 2 mieszkania 
salonu, Solidnym. Za-, 3 pokoi i 4 pokoi ze 

rzecze 16 — 17. wszeikiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 

Pokó J na miejscu do wyna- 
iueplonany Kana Iecia. Wilno, ul. Sto- 
lami, przy  lazience, wackiego 17. 

dla Pań, Parter. Zyg- ы o 

  

    

muntowska 20, m. 1 muntowska 20, m. 1 yQ WYNAJĘCIA 
u suche i ciepłe miesz- 

Skie р kanie, 4 pokoje wanna 

w EA pa = 
BE W ÓW PONalsiĆ pięknym og ódku, vis. 

  

  

wynajęcia. a-vis ogrodu Bernar- 
e Z 5-00 godz, dyńskiego. Zarzecze ul, 
yć Popowska Nr. 2. 

Solid 
KOSMETYKA n 

przedsiębiorstwo  po- 
szukuje lokaln odpo- 
wiedniego na biuro, 
składającego się nie 
mniej niż z 15 pokoi, 
systemu korytarzowe- 

SAARE 

GABINET 

  

Racjonalnej go z piwnicami i ga- 
kosmetyk į ražem. Oterty sad 

leczniczej do redakcji „Słowo 
WILNO. pod „lokal 15*. 

» т ; 
Micklewlcza 31—4 kobiecą I S 
Urodę:e:r: POSADY 

je, dosko: 
nali, odświeża usuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy, DO tysiąca zł. 
Masaż ciała, elektrycz- potrzeba, interes kon- 
ny, wyszczuplający (pa- ces|onowany,bezkonku- 

nie). Natryski „Formo- rencyjny. Współpraca 
na* według prof. Spuh- zabierze minimum cza- 
la. Wypadanie włosów, Su. Oferty składać do 

Indywidualne administracji pod „Po- 
dobieranie kosmetyków Ważne”. 
do każdej cery. Ost-t- 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—6 

W. Z. P. 43. 

najterdsiai 
. rukarssa maszyna 

zaniedbaną D płaska format 
Cerę — 

    

AKUSZERKA popraiia, pielegnaje 70 x 112 — okazyjnie 
ŚMIAŁOWSKA oraz usiiwa wady skóry. sprzedam Zł. 7.000 — 

przeprowadziła się ul. Gabinet ы 

Zamkowa 3 m. 3. Ga- Kosmetyki 
«a Warszawa, (Nowolipki 

Cedi 67 — Jan Firlong. 
Leczniczej p — że 

Pianino 
ul. WIELKA Aż 18 mó,” 1/4 oktaw krzyżowa: 

Przyj. w . 10-11 4-790 prawie nowe do 

ze sklepu Franciszka Frliczki 

Dziś! Wielki sukces kinematografji czechosiowackiej! 100 proc. dźwiękowe arcydzieło mówione po czesku 

„EJ CHŁOPCZYK Oieśń życia) 
Potęga uczvć matki i piekło udręczeń, przez które brnie porzucona przez męża żona — matka. 
genjalny 8-mio letni malec Jaś Feher, syn znanej artystki Megdy Sonji i słynnego reżysera filmowego Fryde 
rysa Fehera. Nad oregran; Dodatek Pathe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie swiat o g 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Adolf Menjou 
pozazdrošci Panu noszącemu modny krawat, 

W roli głównej 

  

zal, rękawiczki i eleganckie getry 

Zamkowa 9, tel. 6 46. 

  

  

KINO 
w mieście powiatowem 
z powodu wyjazdu do 
sprzedania, - inłormacje 
ul. Filarecka 13 m. 7, 

Akumulatory 
ładuje tachowo. Bez- 
płatne zabieranie i 
odnoszenie do do- 
mów. SM) Jan Si 
łasiński, Wilno, Wi 
leńska 75.tel. 19-01. GOTÓWKĘ 

lokujemy bezpłatnie 
zabezpieczenie zu- 

pełne. 
MAJĄTKI, 

folwarki, działki,pla- 
ce przy minimalnej 

  

ODBIORNIKI 
RAD OWE 

głosniki, słuchawki 
i lampy katodowe 

    marki Telefunken w gotówce 
lirmie Jan Sałasiń DOMY 
ski, Wilno, Wileńska || dochodowe, osob 

25, tel. 19-01 niaczki z ogrodami 
  od 6.000 złotych, 

* ŁYNY, 
dzierżawy poleca 
Dom H. K. „Za- 
chęta* Mickiewi. 
cza 1, tel. 9 05. 

Do sprzedania 
umeblowanie pok ju ja 
dalnego, łóżko, szata, 
rowery damski i męski, 
radjo 5 lampkowe, apa- 
rat anodowy  glosnik 

  

Filipsa, RE męskie, 
kwiaty duże i różne 
rzeczy gospodarstwa R ó ż NE 
domowego. Zwierz aga, 
niec Dzielna 30 m. 1, 

od 12 — 6. Zdolna 

Odkurzacze, bieliźniarka przyjmuje 

troterki, żelazka, pie- W CZ Maja wa hafty, modne siatki 
i wszeikie ręczne robo= 
ty. Ceny nizkie. Wys 
konanie staranne. Kal- 
waryjska 12 m. 34 w 

cyki iinne elektry- 
czne aparaty dla go- 
spodarstwa  domo- 
wege wyrobu Sie- 
mensa. Ceny łabry- 

    czne. = Jan Sa- m ads * 
łasiński, Wiino, Wi- 
leńska 25, tel. 19.01 | Korepetycyj 

"tanio udzielają studen= 
ci. Uniwersytecka Kupię DOM 

  

drewnieny w dobrym 4—20 
stanie z ogródkiem lub 
placem, 8 — 10 pokoi. Rutynowany 
Pożądana wygodna ko- korepetytor, 
munikacja autobusowa. 
Pośrednicy wykluczeni. 
Oferty składać. ul. Ja- 
kóba Jasińskiego 5, m. 
18 w g dz. między 4 
a 5 popoł, 

student, udziela na b. 
dogodnych warunkach 
korepetycji (w zakresie 
6-ciu kl. gma. z jęz. 
franc.) Zamkowa 15—3, 

ZGUBY 

30 zł. nagrody! 
Zginął młody buldog 
czarny pręyowany z 
dużemi sterczącemi 
uszami w żółtej obroż- 
ce. Proszę odprowa- 

dzić Mickiewicza 1, m.5, 

  

BATERJE 
ANODOWE 

(radjowe) — zawsze 
świeże. Ceny łabry- 
czne. Na prowincję 
wysyła bez dolicza- 
nia kosztów opako- 
wania i przesyłki, 
Firma Jan Sałasiń- 
ski. Wilno, Wileńska   sprzedania za bezcen. 

W. Z. P. NAM. Zzuł, Michalski 8—5. | 
  

25, tel. 19-01. 
tel. 14 66. 

Opowiedziałam jej wszystko od po nocy, wpadł się do twojej kajuty sekre on upuścił szklankę, kiedy powiedzia- 
czątku do końca. Kiedy skończyłam, 
podniosła na mnie roześmiane oczy, w 

których wyczytałam jednak zamyślenie 
i wysiłek myślowy. 

— Pani jest naprawdę niezwykłą 
dziewczyną, Anno! Wybrać się samot- 
nie w taką podróż i prawie bez pie- 
niędzy! Co pani będzie robiła, kiedy 
pani zostanie bez grosza? 

— Pocóż mam łamać sobie. nad 
tem głowę, dopóki mam "pieniądze? 
Pięć funtów sterlingów, które mi dała 
żona Flemminga, są nietknięte, a wczo 
raj wygrałam w bridge'a jeszcze pięt- 
naście! Dwadzieścia funtów! Przecież 
to olbrzymi majątek! 

— Olbrzymi majątek! Mój Boże! 
— roześmiała się Klara. — Nie jestem 
tchórzem, ale zapewniam panią, że nie 
odważyłabym się wsiąść na okręt z kil 
ku funtami w kieszeni, nie wiedząc, 
dokąd jadę i co będę tam robiła. 

— Na tem właśnie polega urok na 
szej podróży! — zawołałam. — Prze- 

cież to jest prawdziwa przygoda, o ja 
kiej marzyłam całe życie! 

Uśmiechnęła się: 
— Pani jest godna zazdrości, An- 

no. Na pani miejscu inna wpadłaby w 
rozpacz... 

— Dobrze, — przerwałam z nie- 
cierpliwością, — ale pani nie powie- 
działa mi, co pani o tem myśli? 

— Ach, to taka emocjonująca hi- 
storja! Ale... Czemu nie mówimy do 
siebie po imieniu? Proszę cię bardzo! 
Dobrze! 

— Dobrze, Klaro! 
— Doskonale, dziękuję ci! A teraz 

przejdziemy do sprawy. Mówiłam, że w 

tarz sir Eustachego, prosząc o ratunek. 
I nie był to ten, o twarzy wisielca, 
ale tamten, drugi? A więc już dwie ni- 
ci prowadzą nas do sir Eustachego! 

Kobieta została zabita w jego do- 
mu i jego sekretarz, ranny, szuka schro 
nienia w nocy w kajucie nieznajomej 
pasażerki. O pierwszej w nocy, czyli 
o godzinie najbardziej tajemniczej! 
Sir Eustachy nie ma z tem, oczywiście, 
nic wspólnego bezpośrednio, ale łań- 
cuch zbiegów okoliczności jest zasta- 
nawiający. Widocznie on sam nie po- 
dejrzewa tego, co się dokoła niego 
dzieje. A dalej: ta służąca! Jak ona wy 
glądała? 

— Doprawdy, nie zwróciłam uwa- 
gi! Byłam tak wzburzona!.. myślałam 
tylko o tem, czy ona prędko odejdzie. 
Ale teraz przypominam sobie, że 
twarz wydała mi się znajomą. Żapew- 
ne spotykałam ją już na okręcie. 

— Czy jesteś pewna, że nie był to 
przebrany mężczyzna? zapytała 
Klara? 

— Była wysokiego wzrostu. 
— Hm... więc to nie sir Eustachy 

i nie Pedgett... Spójrz: 28 
Chwyciłą kartkę papieru i szybkie 

mi rzutami nakreśliła szkic. 
— Patrz! Czy podobne do głowy 

„Świętego misjonarza* Chichustera? 
Teraz ubierzemy go. 

Za chwilę rysunek był gotów. 
— Czy to przypomina twoją słu- 

żącą? 
— Tak, tak! — krzyknętam. 

Klaro, jesteś wróżką! 

— Chichister budził we mnie za- 
wsze podejrzenia. Czy pamiętasz, jak 

łam, że morderca Krippen był areszto- 
wany na pokładzie? 

— I on walczył o kajutę nr. 17! 
— Tak, i nikt inny, tylko on zro- 

bił rewizję w rzeczach twoich. Ale cze 
go on szukał? Twojej kartki z cyframi 
i nazwą okrętu? Poco? Było to już po 
owej tajemniczej dacie! A propos, czy 
masz tę kartkę przy sobie? 

Zamyślona, wpatrywała 
w kartkę. 

— Po cyfrze 17 stoi kropka, Cze- 
mu niema kropki po 1-се? 

— Jest odstęp. 
Tak, ale... i 
Podniosła kartkę do oczu. 
— Anno! Ta nie jest kropka! To, 

plamka. Rozumiesz, ta plamka zmienia 
znaczenie cyfr: trzeba zwrócić uwagę 
nie na kropkę, ale na odstępy: „1 71 
22". o znaczy: 22-go o l-szej w nocy, 
kajuta nr. 71. — Moja kajuta, Anno! 

Patrzałyśmy na siebie z otwartemi 
ustami, zdumione, szczęśliwe, że zna- 
lazłyśmy klucz do zagadki. Ale odzy- 
skałam szybko zimną krew. 

— Klaro, czy nic nie zaszło tutaj 
Q pierwszej, w nocy 22-go? 

Twarz jej wydłużyło rozczarowa- 
nie: 

— Nie, nic!. 
Inna myśl rozjaśniła mi mózg: 
— Przecież to nie twoja kajuta, 

Klaro? To znaczy, że to nie jest ta ka- 
juta, którą: zajęłaś odrazu? 

— Nie, dostałam ją później, 
tamta mi się nie podobała. 

się długo 

bo 

©. ©. N.) 

3 i Ee _ Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. : о : Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński, , ię 
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