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Boy pisarz jednoreki 
Gdyby mnie kto zapytał, kogo uwa- 

żam za największego pisarza Polski, 
tobym bez wahania powiedział: Boy. 
Gdyby jeszcze mi ktoś dodał dodatko- 
we pytanie, komu dać doroczną pań- 
stwową nagrodę literacką, tobym je- 
szcze odpowiedział: oczywiście Boyo- 
wi, i to w tym roku Boyowi, w roku 
zeszłym Boyowi, w roku przyszłym 
Boyowi. Śmiesznie ją dawać Goetło- 
wi, czy jakiemuś góralowi, kiedy Boy 
żyje. Myślę, że dobrze, że takiemi de- 
klaracjami rozpoczynam artykuł, któ- 
ry poświęcony będzie oświetlaniu pew- 
nych cech ujemnych tego pisarza. Od- 
„razu stwierdzam, że nie może być mo- 
wy, abym z punktu widzenia czysto 
jiterackicgo nie doceniał talentu tego pi 
sarza. Zaznaczam tylko, že te meiz de- 
klaracje nie powinny być przyjmowane 
jako ukłon przed opinia publiczną, jak 
opłatek, w którym się chowa własne 
gorzkie zdanie. Talent Boya jako felje- 
tonisty porywa mnie i zachwyca, jak 
tałent Tuwinia, iak w paszkwilu talent 

Nowaczyńskiego, w dziennikar- 
stwie Stronskiego. 

Sądzę, że stawiam Boya o wiele 
wyżej, niż on sam stawia siebie. Moim 
zdaniem właśnie Boy nie docenia Boya. 
Co to znaczy te wszystkie: „Dziewi- 
ce konsystorskie*, „Piekło kobiet" — 
cała ta propaganda społeczna, którą 
zaczął uprawiać Boy? Zarzut, że czy- 
mi to w celach reklamowych, ma dużo, 
dużo racji za sobą, On chce, aby czy- 
tały go niiljony. Gdzie tylko są spra- 
wy kobiece, kłopoty kobiece, dolegli- 
wcści kobiece powinien być cytowa- 
ny Boy. Inteńcja pisarza, aby tą drogą 
spopularyzować swe nazwisko, po- 
sprzedawać jak najwięcej swoich ksią- 
żek — była zbyt widoczna, sam autor 
zbyt wyraźnie i zbyt szczerze do niej 
się przyznawał, aby ją zapoznać. Ta- 
ki proces z „Czasem* także płynął 

z chęci autoreklamy, nie bardzo 

smacznej, lecz przedewszystkiem  nie- 
potrzebnej, bo Boy jest lepiej i wy- 
żej oceniony, riż to się jemu zdaje. 
Kto wie nawet czy w tem niedocenia- 
niu siebie samego, którega wyrazem 
zewnętrznym jest owa potrzeba auto- 
reklamy, nie tkwi poniekąd pewien 

„charme* tego pisarza. Tak dużo spo- 
tyka się ludzi mających o swojej dzia- 
łalności pisarskiej przesadnie pochleb- 
ne zdanie. Do niedawna wyrażałem się 
o jednym publicyście wileńskim bar- 
dzo kurtuazyjnie, choć nie czytałem za- 
zwyczaj jego artykułów. Wczoraj prze- 
czytałem trzy naraz. Boże! cóż za gra- 
fomant 

Potrzebę więc czynnej  autorekla- 
my, tak widoczną u Boya zapiszemy 
na kredyt tego pisarza. Teraz, gdy mó- 
wię „największy pisarz połski*, muszę 
się wytłumaczyć, co przez to rozu- 
miem. Nie rozumiem innej metody kry- 
tycznej oceny literackiej, ustalania hie- 
rarchji w literaturze, jak przez kąty po- 
równawcze. Gatunek Boy'a to pisarz- 
feljetonista. A więc Irzykowski jest 
od niego głębszy. Nasz drogi Jankow- 
ski był subtelniejszy. O Jankowski...! 
Boyowi, który broni z taką zawzięto- 
ścią wszelkich form rozkoszy erotycz- 
nych, który piersią swą zasłania pede- 
rastję, który dziewictwo uważa za po- 
tworność — napćwno się zdaje, że co 
jak co, ale może uważać się za kone- 
serą kobiet i wszystkich słodyczy ero- 
tycznych, które kobieta dać może. Wi- 
dać, jak pyszni się tem, że pióro swe 
literackie upodabnia czasami do anty- 
septycznego instrumentu do rozchylania 
rzeczy najbardziej ukrytych. Nie wiem, 
czy zgodzi się z nami, że co do kone- 
serstwa literackiego :iiewiast, słodyczy, 
wdzięków i ich wartości miał się tak 

do Jankowskiego, jak właśnie ten trze- 
cioklasista z zatęchłego gimnazjum św. 
Anny w Krakowie, który tylko marzy 
z wypiekami na twarzy do Oszmiań- 
skiego starego szlachcica, który już 
wiele zim spędza naprzemian w Pa- 

ryżu i na Jasnym Brzegu. 
. Jeśli piszę „największy pisarz" — 
to dlatego, że „największość" mieści 
w sobie 1) „największość* wpływu pi- 
sarza na swoją epokę, 2) „najlep- 
szość* wyrażania swej epoki. Otóż 
Boy ma duży wpływ na polską publi- 
czność i naglepiej reprezentuje pewne 
socjelograficzne procesy, które się u 
nas dzieją. 

„ Gdybyśmy chronologję Polski chcie- 
li obrazować nazwiskami, tobyśmy po- 
wiedzieli: Sienkiewicz, Żeromski, Boy. 

Epoka Sienkiewicza to epoka dekla- 
sacji i degradacji. Degradacja Polski, 

która z państwa Stanisławo-Augustow- 

jak 

skiego, potem z narodu uzbrojonego 
stała się zaledwie ,,kwestją wewnętrz- 
ną“. Deklasacją społeczeństwa. W epo- 
ce Sienkiewicza widzimy wielki ruch 
w dół. Inteligencja polska, a więc to, 
co określeniem  „społeczeństwa* na- 
prawdę rozumiemy—-pochodzi ze zde- 
klasowanego ziemiaństwa. Jest to epo- 
ka, w której się mówi: „dawniej to 
każdy miał czwórkę koni* — i ta 
czwórka koni, która w każdej, rodzinie 
dawniej istniała, uważa się za rzecz 

oczywistą. Mimo tego, że w tej epoce 
rolnikom powodzi się nienajgorzej, 
klasa inteligencji polskiej pęcznieje, 
rozszerza swe szeregi przez wychodź- 
ców z ziemiaństwa, a więc przez ruch 
ludnościowy, idący socjalnie zgóry 
wdół. W tej epoce deklasacia i degra- 
dacja narodowo - polityczna i socjal- 
na złożyły się na przygotowanie po- 
datnego gruntu do tytanicznej potęgi 
tęsknoty do majestatyczności, do po- 
lityczno-militarnej siły, do purpury, 
która stanowi treść działalności Sien- 
kiewicza. INudą-nędzą i kumą-troską 
dnia codziennego szarpnęła tęsknota 
wielkości. 

Z tych trzech najmniej udał się 
nam Żeromski. Za lat pięć „Dziejów 
Grzechu* i „Ludzi bezdomnych* nikt 
do ręki nie weźmie. Żeromski—poeta 
rozterki. Epoka, w której dogmaty wy- 
niesione ze szlacheckich powstań spot- 
kały się z przekreślającemi je weltschme 
rzami socjalistycznemi i innemi. Co 
robić, komu wierzyć, dła czego się po- 
święcać. Z epoki tej wyprowadził nas 
fytan psychologiczny, Józef Piłsudski, 
który oszukał socjalizm polski, i to co 
było coś warte w tych czasach i w 
tych środowiskach przekuł na lufy ar- 
mat, pozostające w: służbie  niepodle- 
głego państwa polskiego. 

Epokę Boy'a, zupełnie odwrotnie do 
epoki Sienkiewicza cechuje nie ruch 
wdół, lecz ruch wgórę. O ile papa 
Sienkiewiczowskiego czytelnika był 
zasadniczo od tego czytelnika bogat- 
szy, o tyle papa czytelnika Boya jest 
to biedak, ojciec wzbogaconego synal- 
ka, a dziadek tego Boyowskiego czytel 
nika zasadniczo brał w skórę w Prze- 
worsku, Łańcucie, Krzeszowicach lub 
też z rozkazu innego galicyjskiego pa- 
na, czy szlachcica. Boy trafił na epokę 
ruchu z dołu w górę, kiedy Polska wv- 
puszcza coraz. nowe warstwy  uinteli- 
gentniane przez uniwersytety, wzboga- 
сапе przez dyplomy szkolne, wyno- 
szone przez. zamożność chłopską, — 
wreszcie emancypowane przez zanik 
patryjarchalnego ghetta, a niwelowane 
z resztą społeczenstwa, przez zwycię- 
skie zasady równości. Syn chłopski i 
wyemancypowana żydówka, oto ten 
czytelnik Boya, który stanowi główną 
masę jego wielbicieli i entuzjastów. 

Boy — jak liberał - maksymalista, 
ten, który sympatyzuje z pederastami, 
a czasami (choć znacznie rzadziej) 
wybacza defraudentom — wydaje się 
czasami niektórym ludziom jako stoją- 
cy na granicy bolszewizmu. Za Boyem 
zaczyna się bolszewizm — myślą nie- 
którzy. Nic bardziej błędnego z punk- 
tu widzenia naukowej klasyfikacji, niż 
takie rozumowanie — Bolszewizm to 
idea. Boy to użycie. Boy to korzysta- 
nie z tych wszystkich rozkoszy, które 
nam daje burżuazyjna kultura i bur- 
żuazyjny układ życia. Gdyby Boy był 
żarokiem, toby opisywał kuchnię fran- 
cuską, pulardy z Lugdunu, gdzie naj- 
lepiej ludzie jedzą, ale on się na tym 
nie rozumie, zna tylka  rozko- 
sze intelektualne i erotyczne. Ks. Bii- 
low w swych pamiętnikach powiada, 
że gdy był kanclerzem Cesarstwa, to 
zawsze jeździł wagonem zwykłym, to 
„tylko ministrowie Republiki — pisze 
— nie potrafią inaczej jeździć, jak sa- 
lonkami'. Podobnie jest z temi panami, 
którzy wrośli w społeczeństwo polskie 
z chat galicyjskich i suteren, żydow- 
skich. Chcą oni użyć, użyć, użyć, Boy 
kopie we wszystko — co temu użyciu 
rozkoszy stoi na przeszkodzie (gada- 
ale O nędzy. jest relatywnym idjotyz- 
mem -— pojedźcie do Bolszewji — zo- 
baczycie, jak wygląda nędza, a co na- 
leży nazwać dobrobytem!) — ci lu- 
dzie śmieją się z wdzięczności do nie- 
go. Kanony towarzyskie i konwenan- 
se, przepisy moralności płciowej, na- 
kaz ideowych wysiłków, wszystko to 
won! Pisze o Orlęciu Rostanda Boy: 
„my wiemy — że każdy jeden laur na 
czole takiego Orlątka, to piianie przez T. 
cztery lata herbaty z sacharyną”, 

Boy to wielka recepcja kultury 
francuskiej do czytelnictwa polskiego. 
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Zbliżenie polsko - 

PRIEDSTAWICIELST WA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep .,Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na :1onie 2 į 5 g 
radesłane mitimetr 50 gr. Kromka reslamowa unłinietr 60: gr. 'W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 pioc. drożej, 
7agrariczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelarvczne o 50 pmc drożej Adnuinistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

jugosłowiańskie 
NARADY MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH 

'WARSZAWA. PAT. — W czasie jak naj 
bardziej przyjacielskich rózmów, jakie mieli 
sposobność przeprowadzić z sobą w War- 
szawie minister spraw zagranicznych króle- 
stwa Jugosławji p. Marinkovic i m n.ster spr. 
zagianicznych Polski p. Zaleski, obaj męžo- 
wie slanu zbadali sytuację ogólna i mogli 
stwierdzić z zadowoleniem zupełną zbieżność 
swych poglądów na główne zagadnienia do 
by obecnei. 

Rozmowy te pozwoliły im zdać sobie raz 
jeszcze sprawę z tego, że oba kraje, mię- 
dzy któremi niema żadnych nieporozumień, 
winny w przyszłosci pracować nad jeszcze 
ściślejszem i bardziej skutecznem zbližen'em. 
Pragnąc podkreślić ze specjalnym naciskiem 

pobratymstwo oraz wspólność podstaw kul- 
tury narodowej Polski i Jugosławji, ministro 
wie podpisali konwencję, dotyczącą współ- 
pracy intelektualnej, która przyczyni sę 
pewnością do pogiębienia rozwijających się 
Obecnie kontaktów w powyższej dziedzinie 
pomiędzy obu krajami. Postanowili również 
popierać wszystkie wysiłki obu rządów, zmie 
rzające do rozszerzena stosunków  gospo- 
darszych pomiędzy Polską a Jugosławja. W 
zakresie stosunków politycznych obaj mężo- 
wie stanu postanowili komunikować sobie 
wzajemnie swe poglądy na wszystko, co do- 
tyczy spraw mniejszościowych, rozbrojenia 
utrzyrnania traktatów pokojowych. 

Pułk. Sławek o wystąpieniu senatora Motza 
WARSZAWA, 4.12 (tel. własny). — W 

związku z ogłoszonym w dzisiejszym nume 

rze „ABC“ listem senatora dr Motza, poda- 

jącym do wiadomości publicznej rzekomą 
treść i myśl przewodnią swoich rozmów, 
prowadzonych swego czasu z obecnym pre- 

zesem BBWR, poslem Sławkiem, Agencja 
„iskra* zwróciła się teletonicznie do p. puł- 

kownika Sławka z zapytaniem, czy znaną mu 
jest treść wystąpien senatora dr Motza i czy 

myśli na nie odpowiadać. Pułkownik Sławek 
oświadczył, że „ABC“ nigdy nie czyta i że 

treść listu nie jest mu przeto znana. 

List KI. Narodowego 
WARSZAWA, 4,12 (tel. własny). Klub 

Narodowy wystosował do pana dr. Śwital- 
skiego list o treści następującej: Do Pana 
Marszałka Sejmu. W dniu 3 bm. Dyrektor 
Biura Sejmowego p. Dziadosz, przesłuchany 
w charakterze świadka przez Sąd Okręgo- 
wy Warszawski, wyraził się w sposób nie- 
przyzwoity, a bez związku ze sprawą, o po- . 

ZMIANA NA STANOWISKU SZE 

Przynosimy więc p. Sławkowi numer dzi 
siejszy „ABC” i przedstawiamy tezy senato- 
ra Motza. Prezes Sławek wzruszył ram:ona 
mi i odrzekł: Cóż mogę odpowiedzieć na to, 

co ktoś sobie uroił. Senator Motz nie przyta 
cza tego, co nieraz mówiłem, nierozumiał wi 
docznie naszych rozmów, przynistie mi na- 

tomiast rzeczy i poglądy, które chyba on 
sam sobie wymyślił na ten temat. Nie mam 

zamiaru odpowiadać na takie wymysły, nie 
widzę bowiem żadnej możliwości wybicia 
komukolwiek z głowy rzeczy urojonych lub 
też przekręconych. ъ 

do Marszałka Selmu 
śle i prezesie Klubu Narodowego prof. Ro- 
manie Rybarskim. Podając to do wiadomo 
ści Pana Marszałka, oczekujemy 0d nego 
właściwych zarządzeń wobec niesłychanego 
wystąpienia podlagłego mu funkcjonarjusza. 
2 poważaniem Wice-Prezes: Seweryn Cze- 
fwertyński.- 

FA SZTABU. 
  

ZWCLNIENIE GEN. PISKORA 
WARSZAWA, (Pat). Dotychcza- 

Sowy szef Sztebu Głównego gen. 
Tedeusz Piskcr został zwolniony 
z dotychczasowego swego Stano- 
wiska. Szefem Sztabu Głównego 

został mianowany dotychczaso- 
wy szef biura w Generalnym In- 
Spektorjacie Sił Zbrojnych płk. 
Janusz Gąsiorowski. 

  

WISŁA ZAMARZA 
LUBLIN, (Pat). Wskutek panujących mro- 

zów Wisła zamarzła pod Puławami i Zawi- 

  

chwostem, Bug — wzdłuż całej granicy wo- 
jewództwa lunelskiego. 

  

NIEŚWIEŻ — ul 

— A. Łaszuk. 

+ 
Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiega, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 

Zwierzynski, 

POSTAWY — Księgarnia Polskieį Macierzy SzkolncX, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni :X01. „Ruch 
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ECHA HITLEROWSKIEGO PUCZU W HESJ 
CO ZAWIERAJĄ SKONFISKOWANE DOKUMENTY? : 

Spostrzegawczemu obserwatorowi 
życia politycznego w Niemczech nie u- 
szło uwagi, że partja narodowo-socja 
listyczna gorączkowo agituje, że grozi 
nawet puczem i że legalność ruchu ni- 
gdy nie była głoszona bez zastrzeżeń 
i że legalność ta była raczej warunko- 
«wa. Okazało się to jasno, w roku u- 
biegłym w Lipsku, gdzie Hitler w pro 
cesie przeciwko oficerom hitierowcom 
przedstawił po raz pierwszy swój ruch 
jako ruch legalny, ale gdzie inni jego 
zwolennicy, m. in. dr. Goebets i cbec 
ny wiceprzewodniczący parlamentu 
Rzeszy Stóhr oświadczyli, że ich ruch 
jest legalny tak długo, dokąd hitlerow 
cy nie wezmą rządów w swe ręce... 
Mowy te oczywiście są o wiele jaśniej 
sze, niż oświadczenie Hitlera, Jak le- 
galność tego ruchu przedstawiałaby się 
w tym fatalnym dniu, kiedy  Iłitler 
objąłby rzady, świadczą odkrycia, do 
kcnane w Boxheimie w Hessji, będą- 
ce ostrzegawczem memeniv dia ca- 
łych Niemiee. 

Wypadki same już są powszechnie 
znane. Były sekretarz niemieckiej par 
tii narodowo-socjalistycznej w Hessji, 
Schafer, który z listy hackenkreutzle- 
rów został przed 14 dniami wybrany 
posłem do sejmu krajowego zdradził 
władzom, że przywódcy iego partii od 
bywali w połowie wirześnia w Box- 
heimie, majątku posła narodowo-socja 
listycznego dra Wagnera, poufne kon- 
ferencje, na których ustanawiano pier 
wsze ustawy, jakie miałyby być og!a 
szone po. usunięciu dotychczasowego 
rządu i utworzeniu nowego. 

Władze Rzeszy poleciły przeprowa 
dzić śledztwo, które wykazało, że 
twierdzenia SchAfera polegają na pra- 
wdzie. Odnośne dokumenty -zóstały 
znalezione. Kierownictwo hitlerowców 
w Monachjum natychmiast oświadczy- 
ło, że skonfiskowane dokumenty są 
falsyfikatami. Z ostrożności  jednako- 
woż do oficjalnego komunikatu doda- 
no następujące objaśnienie: „gdyby 
prawdziwość znalezionych dokumen- 
prawdziwość znalezinycoh dokumen- 
tów, to nie może być o ta oskarżone 
kierownictwo  partji, które obsiaje 
przy legalności swego ruchu, lecz tyl- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA. 4.12 (tel. własny) Dzi- z CKW żądają też bym nie jechał, gdyż są się wyrazić: tam Polska, gdzie mój zarobek, 

siaj ostatni dzień badania świadków. Bada- 
ni są jeszcze: adw. Grosfeld z  Przemyśła, 
wezwany na wniosek adw. Honigwilta, obroń 
cy Liebermana oraz poseł Michał Róg. Resz 
ty CAE obrona się zrzekła już poprzed 
nich. 
wodniczącym OKR w: Przemyślu. Posła Lie- 
wodniczącym OKK w Przemyślu. Posła Lie- 
bermana znam od 1907 r. 

Adw. Honigwili: — Czy Pan dostał 
przed aresztowaniem Liebermana list od nie 
go? я 

Świadek: W dniu 4 września otrzy- 
małem Ist od posła Liebermana. Datowany 
jest 2 września 1930 r. i brzmi: Kochany 
Panie Ludw:ku! Po rozpisania wyborów ma- 
nifestacja 14 września właściwie stała się 
nieaktualną. Wszystką uwagę i pracę trze- 
ba poświęcić akcji wyporczej. Jeśli więc 
Wam zakazano rmnanifestacji, to się za tem 
bardzo nie rozbi.jajcie. Co do mego przyjazdu 
to rzecz jest wątpliwa. Wedle pewnych in- 
formacji, któreśmy otrzymali ze  sprawdzo- 
nych źródeł, mafja upatrzyła sobie znowt 
moją osobę i czatują na mnie. Towarzysze 

zdania, że bezpieczeństwo mojej osoby jest 
lepiej zagwarantowane w Warszawie, aniże- 
li w Przemyślu. ja jednak mimo wszystko, 
jeśli nic nie zajdzie, przyjadę do Was na 
kilka dni, ale dla większej pewności na afi- 
szach mojego nazwiska nie ogłaszajcie i nie 
mowcie, że przyjadę. Żyjemy tu w wieikiem 
naprężeniu, Есгуту się z tem, że w nocy 
poaresztują nas, t. j. przewódców Centrole- 
wu i naszej partji. Każdej nocy stać się to 
może i na to jesteśmy przygotowani. Do 
wyborów pójdziemy z jednolitą listą, to jest 
staje Centrolew zblokowany. Zresztą 0so- 
biście mam się nieźle. Serdecznie Pana po- 
zdrawiam. 

Ostatni świadek procesu poseł Michał 
Róg, prezes klubu parlamentarnego zjedno- 
czonych stronnictw ludowych, który prze- 
wodniczył kongresowi krakowskiemu, mówi 
© powstaniu Centrolewu rzeczy dobrze nam 
znane. 

Przewodniczący odczytuje następnie ze- 
znania świadka Lendziona, posła na Sejm 
Gdański, który prziytacza słowa powiedziane 
przez Mastka wobec świadka. Mastek miał 

Boy jest wielki, jako tłumacz, jako ten 
technik słowa, który odpowiedni wy- 
raz z precyzją wymagającą mistrzow= 
stwa wkłada tak, aby cudzoziemskiemu 
arcydziełu nic nie ująć, przeciwnie ra- 
czej jeszcze go odszlifować i wypole- 
rować. Ale Boyowi jednego brakuje: 

Życie to miłość i walka. Życie ta 
mistyka powstającego w - miłości ży- 
cia nowego i mistyka śmierci, jako re- 
zultatu walki. Życie ta kontredans mi- 
łości i Śmierci. 

Miłość zna Boy z romansu,  dońiii 
publicznego, wymogów emancypacji i 
kliniki. Mistyki śmierci nie rozumie. 
Śmierć widział tylko w prosektorjum. 

Nie chcąc uznać mistyki śmierci za 
element równorzędny Boy jest pisa- 
rzem jednorękim, pisarzem nie ogar- 
niającym całego realizmu życia. I mo- 
że jest złym tłumaczem nawet tej kul- 
tury francuskiej, której chce być pro- 
kurentem na Polskę. Dla tych, którzy 
chcą życia użyć Francja jest ideałem. 
am się najlepiej je, najtaniej kocha, 

używa najlepiej pod względem intelek- 
tualnvm, najszybciej się objada kultu- 
rą. Ale Boy nam gorzej potrafi wytło- 

maczyć, dlaczego ta Francja przez 
cztery lata krwawiła się w strasznej 
Wojnie, dlaczego ci sceptycy, żarłocy, 
intelektualiści, erotomani i liberałowie 
francuscy dawali swą krew tak hojnie, 
że aż ta krew płynęła rzeką tak szero- 
ką, że ani Rodan, ani Loara, ani Ga- 
ronna, ani  Sekwańa równać się 
szerokościom jej fal nie mogła. 

Makabryczność kabaretu francuskie- 
go. Jak taks jest degeneracją wyżła, 
tak makabryczność jest degenaracją 
średniowiecznego tumu. To jest ten 
okruch kamienia gotyckiego, szczątek 
wieży, chimery, strzygi gotyckiej przy- 
niesiony przez piosenkarza i rozkru- 
szony w winie. Na białym obrusie re- 
stauracji, pomiędzy  kieliszkami z 
burguńdem,  świetnemi potrawami, 
pomiędzy paniami wyperfumowanemi, 
— zabiega szczur, wypędzony z mro- 
ku gotyckiego, z zaułków poddaszy 
gotyckich — to jest ta makabryczność 
właśnie. A śmierć jest jakby szkłem, 
prżez które widzimy  irracjonalizm, 
konieczność poświęcenia, ofiary, mo- 
ralności. Cat. 

więc jeśli Pan taki patryjota, to trzeba dać 
Panu 25 batów i odechce się Panu patryjo- 
tyzmu. 

Po odczytaniu zeznań nieobecnych  cho- 
rych świadków Sąd zarządził przerwę do go 
dziny 2 po poł. 

O godzinie 2 przed Sądem stanęli rzeczo- 
znawcy Pisarkiewicz i Kowalewski, powołani 
przez oskarżenie, celem stwierdzenia, czy 
biuletyny informacyjne i ulotki nielegalne 
drukowane były w drukarni „Robotnika““, 
względnie pisane na tych samych  maszy- 
nach i odbijane na tym santym powielaczu, 
co okólniki partyjne PPS. Eksperci badali 
przedstawione im materjały blizko do godzi- 
ny 4, poczem powtórnie stanęli przed Są- 
dem. Na pytanie Prokuratora Grabowskiego 
rzeczoznawca Pisarkiewicz stwierdza, iż nie 
może orzec bezwzględnie, że wszystkie dru 
kowanie nielegalnie ulotki drukowane były w 
tej samej ZA Ze W IA, nz is z 
powtarzanie się pisma w ulotkac! ха!пус! 
drukowanych % „Robotniku” iw ulotkach 
nielaginych, jest prawdopodobieństwo, że 
te ostatnie drukowane były również w „Ro- 
botniku“, jednakże w ewszystkich tych ulot 
kach są czcionki, których wogóle w drukach 
„Robotnika“ niema. Stwierdza pozatem, że 
taki sam druk, jaki posiada drukarnia „Ro- 
botniku*, jednakże we wszystkich tych ulot- 
karń warszawskich. 

Następnie sędzia Rykaczewski, mimo 
sprzeciwu obrony odczytuje tę część -eksper- 
tyzy uczynionej w śledztwie, którz się odno- 
si do biuletynu odbijanego na  powielaczu. 
Okazuje się jednak, że w aktach biuletynu 
tego niema, Mimo to Przewodniczący us łu- 
je zadawać ekspertom w tej sprawie pyta- 
nia, czemu stanowczo sprzeciwia się otre- 
na. Rozpoczyna się mozolne poszukiwanie 
tego biuletynu w aktach będących w posia- 
dania Sądn. Poszukiwanie jednak okazało 
się bezskuteczne. Postanowiono wobec tego 
powołać ekspertów po raz drugi z chwilą, 
gdy zaginiony biuletyn znajdzie się. Rzecz 
ta ma dła oskarżonego bardzo wielkie zna- 
czenie, dąży ono bowiem do udowodnienia, 
że ze względu na podobieństwo pisma, jakie 
zachodzi pomiędzy owemi nielegałnemi b'u- 
letynami a drukami partyjnemi PPS, również 
i owe nielegalne biuletyny były wydane przez 
partję PPS. W sprawie ulotek pisanych na 
maszynie do pisania eksperci mogą jedynie 
stwierdzić, że były one p'sane na maszynie 
jednego typu, natomiast stwierdzenie, że by- 
ły one pisane na danej maszynie jest nie- 
możliwe. 

Na tem rozprawę dzisiejszą zakończono. 
Jutro będzie rozprawa przerwana, celem 

umożliwienia stronom zaznajomienia se -z 
dowodami rzeczowemi. Rozprawa zostanie 
podjęta w poniedziałek, o godzinie 10 rano. 

ko jednostki, które postępawały zbyt 
gorliwie i samowolnie". 

Oświadczenie to po kilku godzinach 
straciło swą wartość, gdyż okazało 
się, że wniosek ogłoszenia przewrotu 
własnoręcznie napisany został przez a- 
sesora sądowego dra Besta, jednego z 
uczestników konferencji, który też do 
napisania tegoż się przyznał, Dla sto- 
sunków niemieckich nadzwyczaj cha- 
rakterystyczną jest również ia okołicz 
ność, że prowadzący śledztwo proku- 
rator w Hessji stara się złagodzić swe 
pierwotne oskarżenie, złożone rządowi 
Rzeszy i stara się wmówić obecnie, że 
jego dawniejsze zdanie о „zdradzie 
stanu* wynikło na tle .„nieporozumie- 
nia". Pomimo tych wykrętów hitłerow 
ców i pomirio tej dziwnej tolerancji 
władz przeiożonych, nie ulega najmniej 
szei wątpliwości, że w Hessji przygo- 
towywano przewrót państwowy, a na- 
wet woinę domową, która prawdopa- 
dobnie stałaby się niemiłosierną rze- 
zią przeciwników politycznych. 

Postanowienia, spisane na konie- 
rencji w Boxheimie, przypominają ode 
zwy z pogróżkami, jakie nałepiane by 
ły na rogach ulic w czasie puczu Kap 
pa. Tak się przed laty i obecnie w 
skonfiskowanych wnioskach powiada 
się, że przedsięwzięcie władzy pań- 
stwowej ogłoszone zostanie  abwie- 
szczeniami publicznemi, a rėwnoczeš- 
nie odpowiednie sznajmienie wręczo- 
ne zostanie poszczególnym urzędom. 

„Kto nie zastosuje się do rozpo- 
rządzeń oddziałów szturmowych lub 
obrony państwa, bezwarunkowo kara- 
ny będzie śmiercią”, „Kto w prżecią- 
gu 24 godzin nie odda broni palnej — 
traktowany będzie jako nieprzyjaciel. 
narodu niemieckiego i rozstrzelany z0 | 
stanie bez jakiegokolwiek postępowa- 
nia sądowego*, „Kto sabotował pub- 
liczne lub inne przedsiąwzięcia, kara- 
ny będzie śmiercią". 5 

Gdyby te zapowiedzi miały napraw- 
dę wejść w życie, to wymarzona „Trze 
cia Rzesza“ w swych początkach bro- 
czyłaby krwią. bowiem nie ulega wąt 
pliwości, że przeciwne stronnictwa sia 
wiłyby opór. 

Zapatrywanie ludności w żywność 
zapewnia się przez kolektywny po- 
dział żywności i natychmiastowe za- 
prowadzenie kartek żywnościowych, 
jak w czasie wojny. Wszyscy produ- 
cenci i kupcy natychmiast powinni o- 
znajmić wiadzom "ścisłą zawartość 
swych magazynów, inne rozporządze- 
nie znosi wszelkie majątki prywatne. 
Rząd poczyni dalsze kroki co do trs- 
gulowania stosunków  majątkowyc'i. 
Banki natychmiast wstrzymają wypłatę 
odsetek i poddaje się je kontroli rzą- 
du, Wszyscy dłużnicy, których zobo- 
wiązania przewyższają 1000 marek, 
oznajmią swoje długi sądowi, który 
drącą sądową zarządzi wyrównanie. 
Lokatorzy nie są obowiązani płacić 
czynszów. Dla wszystkich Niemców w 
wieku od 16 lat zaprowadza się przy- 
mus pracy, któremu nie podlegają je- 
dynie członkowie oddziałów szturma - 
wych, urzędnicy i żydzi. Warstwy pra 
cujące, urzędnicy i wojska hitlerow- 
skie otrzymywać będą przydziały żyw- 
nościowe, podczas gdy ci, którzy nie 
pracują, przydziałów tych nie ótrzy= 
mają. Ponieważ pomiędzy warstw nie 
pracujących, zaliczono żydów — nie 
ulega wątpliwości, że postanowienie 
to skierowane jest przeciwko żydom. 
Nigdzie nie powiedziano, jak oni ma- 
ją żyć. Aby wszystkie te postanowie- 
nia mogły być natychmiast uskutecz- 
nione, ustanawia się „sądy polowe", 
które rozstrzygać będą wszelkie spo- 

ry. p. 

AUDJENCJE U PREZYD"NTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

w 

WARSZAWA. PAT. W dniu 4 | 
grudnia o godzinie 10 p. Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął na audjencfi 3 

p. Premjera Prystora: 0 godz'nie 11 
min. 30 del-gację Związku Legjoni- 
stów w osobach dr. Piestrzyńskiego, 
dr. Władysława Dziadosza, nodsekre- 
ta za stanu Korsaka i Kaden-Bandrow- 
skiego, która zaprosiła Pana Prezy- 
denta na wieczór pieśni legjonowej w 
dn'u 6 b. m. w Teatrze Wielkim. O 
godzinie 12 Pan Prezydent przyjał de- 
legację z gen. Rouppertem na czele, 
która zanrosiła Pana Prezvdenta na 
uroczystość otwarcia kamerv n'skiego 
ciśnienia w Centralnym Instytucie Ba- 
dań Leczniczvch. O godzinie 12 min, 
30 przyjał Pan Prezydent prezesa N. 
I K. p. Krzemieńskiego i wicepreze- 
sa Rugiewicza,



' potężny carat“, zaczerpniety Z 
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W OBRONIE BEZBRONNEGO WITEBSKA 
„Ogarnąwszy oczasi kraj rodzinny 

z jego goraini i dolinami, rzekaini i la- 
sami, jako ież z miastami, oraz wszel- 

kiemi — będziemy mieli przed sobą 
jakby księgę ogromną, w kiorej kto ma 
w giowie uużo w.auomości, a duszę 
wrażliwą, potrafi czytać i zaczytywac 
się, że go od takie, przeciekawej księgi 
nie oderwiesz“. lakim wstępem  Zao- 
patrzył Czesław Jankowski swoje „Wę 
drówki po rodzinnym kraju. U nas 
jednak w Polsce, przy czytaniu tej naj- 
droższej księgi, jaką jest kraj rodzinny, 
prawie zawsze odczuwać się daje brak 
wiadomości, z wrażliwością zaś duszy 
jest tem gorzej, iż nastrajaną ona była 
w kilku pokoleniach „przez nauczycieli, 
starających się przeszłość naszą obrzy- 
dzić — w najlepszym razie zatrzeć. 

Przykład tego mieliśmy przed paru 
dniami z p. Exadusem, który umieszcza 
fac w „Słowie* feljeton o przedwojen- 
nym Witebsku, nie potrafił pokrzepić 
serc czytelników wieiką przeszłością, 
której Witebsk i Orsza, jako słupy na- 
szej historycznej bramy wypadowej 
były. Niejedna bowiem kolasa i niejed- 
no strzemię naszych wielkich o bra- 
mę tę w obronie granic Rzeczy- 
„pospolitej zaczepiły, pozostawiając 
śłady, których rozumne odczytanie 
przez potomnych stanowi historyczne 
podstawy dla polskiej racji stanu. 

Mimowiednie, pisząc na wstępie o 
Witebsku, jako o mieście „z którego pol 
skością nie mógł się uporać potężny 
carat w ciągu lat 150-ciu", p. Exodus 
nie czuje, jak polskość Witebska — 
sportowo w „dwa miga“ — kladnie 
na obie łopatki, dając dowód, że, ia- 
ko „pitomiec Iłojawskawo*, ani świa- 
domašci historycznej, ani duszy wra- 
żliwej dla rodzinnego miasta nie po- 
siadał. Jakież to bowiem wartości czer 
pał młody p. Exodus z „Pieredwiżno- 
wo Tieatra Bratiew  Gajdeburowych“, 
objeżdżających, jak podkreśla autor, 
„prowincję rosyjską"? Lub z „Chudo- 
žestwiennawo“ kina „o pięknej i ob- 
szernej poczekalni, wybitej zielonym 
aksamitem i oświetlonej „al giorno”, 
ozdob'onej niezliczoną ilością wielkich 
luster!? Wpływy te jednak były bar- 
dzo silne, jeśli i ten teatr i ta kino wi- 
tebskie, zapewne niepozbawione „zwu- 
kowych efektów”, wywołujących u by- 
walców kinowych zachwytu iako ,„cze- 
wo nibud' osob'ennawo'', tak głęboko 
wżarły się w młodą duszę autora, iż 

' po dwumastu latach pobytu w niepod- 
łegłem polskiem Wilnie, wcisręły mu 
pióio do ręki, by, refrenem tęsknej 
„razłuki*, przebijającej z każdego wier 
sza, wywołać dreszcz u braci zakordo- 
nowej.... 

Interesująco wyglądałby feljetan o 
„przedwojennem Wilnie”, „z którego w 
przeciągu 150 lat nie umiał się uporać 

moty- 
wów autora „przedwojennego Witeb- 
ska”. Więc przyjazd rannym pocią- 
giem. Wiazd do miasta ul. „Ostrowo- 
rotną, Błagowieszczeńską, Preobrażeń- 
ską do hotelu Gieorgiewskiego na Pro- 
spekcie. Potem wspomnienia z „jołki* 
w „oficerskom sobranju*, teatru rosyj- 
skiego, kin, spacerów po „Puszkin- 
skom“ skwerze i placu „„Murawjow- 
skim '*.. 

Pod jednym względem ma rację, p. 
Exodus, iż Witebsk „na samym wstę- 
pie umiał podbić serce przyjezdnego'. 
Zamało jednak było „słonecznego let- 
niego poranku, trzeba było też mieć i 
w duszy słońce kultury szlacheckiej peł 
ną tradycji i wiary mistycznej, że oto 
nad nami, na witebskich wzgórzach 
zamkowych leży miasto o wielkiej tra- 
dycji jagiellońskiej konfraterni. A wów 
czas u stóp największego wzgórza wi- 

_ tebskiego, na którym wznosiły się mu- 
ry dawnej katedry unickiej z okazałym 
klasztorem bazyljańskim fundacji pod- 
komorzego Kisiela z Brusiłowa, wła- 
śnie w tem miejscu, gdzie p. Exodus z 
kolegami szkolnymi oddawał się bez- 
troskiemu łvżwowaniu, stanęłyby przed 
oczanń wielkie wypadki witebskie. Tu 
bowiem z zamkowych murów w 1623 r. 
zrzucone zostało. do Dźwiny ciało za- 

bitego przez rozjątrzony tłum biskupa 
unickiego Józafata Kuncewicza. Tu, w 
pozbawionym za zabójstwo biskupa 
prawa magdeburskiego Witebsku, w 
następnym roku wojewoda wileński 
Lew Sapieha dopełnił urzędu sędziego 
nad zabójcami. Obywatel i urzędnik, 
któremu równego w nauce, cnocie i za- 
słudze nie miala Polska, Sapieha, wyż- 
szy nad uprzedzenia meżnowładcze, 
pomimo, iż go ród, znaczenie, majątek 
i godności  jaknajwyżej postawiły, 
wprzód po przyjacielsku biskupa listow 
nie napomina:, aby ludu nie jątrzył 
prześladowaniem dyzunitów. 

Nie pomogły upomnienia Sapiehy, 
jak również wielki przywilej dla Wi- 
tebska, wydany jeszcze przez Kazimie- 
rza Jagiellończyka, w którym ten mą- 
dry król nakazuje, by: „w zastawu ni- 
gdie widblan nie sažati, a na wojnu 
byti im z nami pospołu gotowymi... A 
pryjechawszy wojewodic naszemu pier 
wogo dnia ku Witebsku, jemu ciełowa- 
ti krest z widblanom na tom, cztob bez 
praw ich nie kazniti“. 

I przed tem nieraz 
brzeg, ta witebska torpejska skala, 
była świadkiem innych okrucieństw. 
Tu Świdrygajło — warchoł i wichrzy- 
ciel — kazał zrzucić do Dźwiny z zam- 

ten wyniosły 

kowych murów Teodora Wesnę, na-. 
miestnika witebskiego. Ten sam Šwi- 
drygajło stracił tu książat Olszańskich 
stronników Zygmunta  Kiejstutowicza, 
jednego kazawszy zaszytego do wor- 
ka wrzucić do przerębli, drugiego zrzu- 
cić z góry zamkowej do Dźwiny. Tu 
też, niedaleko ślizgawki, pokazywano 
nad Dźwiną duży kamień, na którym 
podług podania spalony został przez 
Swidrygaiłę metropolita Harasim —też 
stronnik Zygmunta. 

Po bardzo szczegółowym opisie 
statków parowych „Atleta* i „Gigan- 
ta'* „Michaiła” į „Anny“ i wstrzasają- 
cem opowiadaniu o katastrofie statku 
na Dźwinie, autor „przedwojennego 
Witebska obojętnie załatwia się ze 
wspaniaiym zabytkiem historycznym 
Witebska, jakim był kościół farny, fun 
dowany przez ks. Witolda, oddany w 
1640 r. jezuitom przez Aleksandra Go- 
siewskiego wojewodę smoleńskiego, oj 
ca hetmana polnego. 

W „poteżnym soborze prawosław- 
nym św. Mikołaja" nie może sie autor 
„dopatrzyć byłego kościoła”... A właś- 
nie ziawiskiem nader charakterystycz- 
nem dla Witebska, jako gubernjalne- 
go miasta, zabranego kraiu, był styl 
wszystkich iedenastu cerkwi w śród- 
mieściu. Gotycki styl tych świątyń w 
żaden sposób nie dawał się zaokrąglić 
bizantyjskiemi kopułami, ani zatrzeć 
się zieloną farbą. 

Stojąc w Witebsku na placu kate- 
dralnym przy kościele pojezuickim, 
trzymało sie ręke na historycznym pul- 
sie kraju. Cały bowiem rozkwit cywi- 
lizacii, nauki i gospodarstwa obu są- 
siadujących województw Witebskiego 
i Połockiego, tu wynik pracy jezuitów, 
którzy się z Kollegjaty Połockiej, zało- 
żonej i hoinie przez Batorego zaopa- 
trzonej, w bardzo prędkim czasie na 
plan pierwszy ponad inne klasztory 
swego zgromadzenia wybili. Z pod 
światłewo kierownictwa jezuitów wy- 
szła cała generacia ludzi a typie Kor- 
saków, Chrapowickich, Szczyttów, Sza 
durskich, którzy cnotami i przywiaza- 
niem do kraju przyświecali tei kreso- 
wej dzielnicy Polski. To też każdy. kto 
chciał za czasów caratu z ksiegi histo- 
rycznej Witebska należyte wnioski wy- 
ciaonąć, a treść kraju zrozumieć, mu- 
siał narówni z Witebskiem poznać i 
dzieje Połockiego  Kollegigm. Dzieje 
te wykazują, jak szerokie kręgi obejmo 
wały wpływy jezuitów, nie ogranicza- 
jąc się tylko społeczeństwem polskiem, 
lecz roztaczając je i na społeczeństwo 
rosyjskie, które jezuitom chętnie powie 
rzało wychowanie swych synów. Temu 
wysokiemu stanowisku moralnemu za- 
wdzięczaią jezuici fakt, iż przy ponar- 
ciu rosyjskiego ministra oświaty Razu- 
nowskięco, ukazem Aleksandra I zosta 
ła w Połocku otwarta akademia, która 

KG W. © 

Nieprzejednane stanowisko Japonji 
PARYŻ. PAT. — Dzień wczorajszy ne A otać kę z rėžnemi 

nie przyniósł nic nowego w obradach wałcz obejmując catość VEB SOS 
toż » й i administracyjnego nstwa. 

Rady „Ligi Narodów, gdyż Japonia po „Prawie do wiadomości tej dodejł że istot 
zostaje nieprzejednana co do ustalenia nym celem planów japońskich jest aneksja 
daty ewakuacji oraz co do działań Mandżurji. 

Przeciwko bandytom, które chce prze  srRąTY WOJSK JAPOŃSKICH 
prowadzić nawet w strefie neutralnej de 
poza kontrolą obserwatorów Ligi Naro , TOKJO. PAT. — Wedle danych minister 
dów. Trudno jest przypuszczać, by Ja stwa wojny, od początku akcji w Mandžurji 
ponja zmieniła swe stanowisko. Wobęc Japończycy stracili 210 żołnierzy, w tej licz 
tego uwaga skoncentrowana jest na bie 12 oficerów, zabitych, oraz 473 żołnie- 

Tokio, skąd oczekuje się wiadomości. rzy, w tej liczbie 27 cficerów, rannych. 

Również Chiny nie zawiadomity dotych 
czas, iż spełnily przyjęte zobowiązania 
co do ewakuacji tej okolicy, co do 
której dali przyrzeczenie. 

JAPONJA DĄŻY DO ANEKSJI 
MANDŻURII 

MOSKWA. PAT. Prasa sowiecka podaje, 
że w japońskich kołach wojskowych dysku . 
towane są różne formy organizacji Mandżu- 
rji Rada wojenna wypowiedzieć się miała 
rzekomo za stworzeniem mandżurskiego ge 
nerał-gubernatorstwa i podporządkowaniem 
mu wszystkich miejscowych organów ja 

GROŻNA SYTUACJA 
W POŁUDNIOWEJ MANDŻURII 
TOKJO. PAT. — Według donie- 

sień prasy japońskiej, w południowo- 
wschodniej Mandżurji, ostatnio ewa- 
kuowanej przez wojska japońskie, sy- 
tuacja staje się coraz bardziej groźną 
w związku z propozycją Rady Ligi Na 
rodów utworzenia strefy . neutralnej. 
Wycofywanie wójsk japońskich uwa- 
żane jest za zrak słabości. Chińczycy 
rozpowszechniaią pogłoski, że wojska 

skich. Według projektu, przy AE japońskie zostały pobite. 

— — PO 

Skujeneks na czele rządu totewskiego 
RYGA. PAT. O godzinie 21 min. 

30 p. Skujeneks odczytał dekla- 
rację rządową omawiającą spra- 
wy gospodarcze. Teki w nowym 
gsbinecie zostały podzielone w 
sposób następujący: premjer, mi- 
nister spraw wewnętrznych I 
czasowo p. 0. ministra finansów 
—Skujeneks, minister wojny— 

gen. Balodis, kierownik minister- 
Stwa Sprawiedliwości I minister 
oświaty Koeninsz, minister Spraw 
zagranicznych — Zarninsz, mini. 
ster komunikacji —K :rsits, mini- 
ster opleni społeczne| -R.guls i 
minister rolnictwa Gulbis. Do 
późneg » wieczora trwała jeszcze 
debata nad expose. 

Afera bankowa na Litwie 
KOWNO. PAT. — Frekurator pociągnął 

do odpowiedzialności karnej 8 wybitnych o- 
bywateli m. Kowna, wrmieszanych w aferę 
Banku dla Handlu i Przemysiu. Mędzy in- 
nemi pociągnięci zostali do odpowiedzialno- 

šci: Jezas, Dubkiewiczius, Grigonis, Prusa i 
inni. 

KOWNO. PAT. — Dyrektor banku Uki- 
ninku Sażjungi w Wiłkowiszkach Dobryła zo 
stał aresztowany pod zarzutem sprzeniewie- 
rzenia 100 tysięcy litów. 

  

GANDHI WYSTĄPI Z MOWĄ W PARYŻU 
PARYŻ. (Pat). W drodze po wrot- 

tej z Londynu, gdzie brał udział w 
k. nferencji Okrągł go Stołu, szermierz 
niepodległości Indyj Gandhi zatrzy- 
ma się na kilka dni-w Paryżu, gdze 
wygłosi m. in. juiro wieczorem mowę 
na wielkim wiecu, zorganizowanym 
przez paryske środowiska indyjskie. 

Przedstawi on sytuację w indjach, 
która według niego, jest bardzo proż 
na, zwłaszcza wobec ostrych repre- 
syj. zarządzonych przez wł.d/e an- 
gelkie“ a które nie odpowiadają 
wcale oficjalnvm ošwiadc/eni m o 
chęci nadania Iidjom  niep>diegłości. 

Katastrofa agrarna w H szpanji 
MADRYT, (Pat. Premjer Azana 

oświadczył przedstawicielowi londyń- 
skiej agencji prasowej, że najtrud iiej- 
szym proble.nem republiki hiszpań 
skiej jest kwestja agraraa. P.ltycy 
repunlikańscy obiecali za dużo pro- 
letarjatowi rolnemu prowincji Aada- 
luzji i Esttamadury, teraz zsŚ rząd 
znalazł się wvoec niewykonalnych 

prawie przesz<ói w wypełnieniu tych 
obietnic. J:żel r forma agrarna nie 
zostanie szynko i zadawalająco wy- 
konana, redublkę może spotkić ka- 
tastrofa. Wszystkieinne problemy no- 
wego ustr ju, włącznie z problem m 
koscioła, nie przedstawiają dla repu- 
Ы! @ hiszpańskiej węcszych  trud- 
ności. 

POŻAR SZYBU NAFTOWEGO 
LWÓW. PAT. — Prasa donosi, że one- 

gdaj pastwą płomieni padł szyb naftowy ma 
łopolskiej grupy towarzystw nnitowych w 
Bóbrce obok Krosna. Ogień wybuchł wsku 
tek nieostrożności jednego z robotników, któ 

ESRTARAU TATSIA DEDIŁ 

w przeciągu lat ośmiu (1812 — 1820) 
kształciła na trzech  fakultetach około 
500 studentów, wychowanków. gimma- 
zjów jezuickich: Połockiego, Witebskie 
go,  Orszanskiego,  Mohylowskiego, 
Mšcistawskiego į Dyneburskiego. Aka- 
demja posiadała własną drukarnię — a 
co jeszcze ważniejsze — miała powic- 
rzoną sobie cenzurę diukowanych 
ksiąg. 

Hojny w zachwytach dla dóbr ma- 

ry rozgrzewając rurę, zaświecił zapałkę, przy 
czem zapalił się gaz ziemny, powodując wy 
buch, a następuie pożar. Robotnik ten ud- 
niósł ciężkie poparzenia i odwieziony został 
do szpitała w Krasnem. 

  

prawie 60.000 mieszkańców, w roku 
zaś wybuchu wojny światowej prze- 
kroczył 70 tysięcy. 

I na wołowej skórze nie spisać te- 
go, co Witebsk widział i co przecier- 
piał... Wiadomo zamek na kresowym 
szlaku wojennym. Każdemu zaś, kto 
chce w swych sądach klucz do histo- 
rycznych dziejów tego drogiego ser- 
com Polskim miasta odnaleźć, dora- 
dzamy zastosowanie słusznej uwagi 

JAPOŃSKIE ARSEN ŁY BRONI 
MOSKWA, (Pot) Według doniesień 

korespondentów, Jap ńczycy urządzili 

jakoby w Cicikara swój arsenėl, w 
kterym posiadają około 5mi jonów ka 

rabinów maszynowych, wiel-ą |'<zbę 
granstów ręcznych, nabo,ów rewclw:- 

rowych. bomb gazowych oraz innych 

m.te'jałów wojennych K resgondenci 

sowieccy zwracają równie: uwagę na 
fa t, że w ciągu ostatniego tygodnia 
miano otworzyć w mieś le dużo skle 
pów |j-pońskich, przyczem k żay shiep 
zaopatrzony został w telefon, co w 
należy do luksusu 

Гаач ст алач | BIKE. O BIAACZÓC 

WAWEL 
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE! 
Wawel, dzieje i losy, którego są 

symbolem i minjaturą historji naszej, 
stanął w obliczu nowego niebezpieczeń 
stwa. Nie zaliczono odbudowy Zamku 
do konieczności państwowych, na. któ- 
rych nie wolno oszczędzać. Oszczędno- 
ści, i to gruntownych — dokonano. 
Niema mowy 0 dalszem odnawianiu 
Zamku, zabrakło pien'ędzy na zabez- 
pieczenie od ruiny części już wvrestat- 
rowanych. Po raz drugi zwracamy się 
do społeczeństwa o pomoc, by dzieło 
odbudowy naszego Akropolu prze- 
trwać mogło okres krytyczny, jak prze-- 
trwało podobny okres w latach 1921 
— 1924 dzięki wspaniałej of' arności na 
cegiełki wawelskie. Kto czuje, że spra- 
wa odbudowy Wawelu jest sprawą ho- 
noru naszego, kto rozporządza kapita- 
łem zaufania u współobywateli, kto 
chciałby pomóc nam w akcji ratowni- 
czej — niech zgłosi do mnie listownie, 
lub osobiście dla omówienia szczegó- 
10W. 

A. Szyszka — Bohusz 

WZROST WKŁADÓW OS7CZEDNOŚCIO- 
WYCH W P.R.O. W M-CU LISTOPADZIE 

1931 ROKU 
Wkłady oszczędnościowe w PKO wyka- 

zują w m-cu listopadzie b.r. dalszy bardzo 
znaczny wzrost zarówno pod względem kwo 
towym, iak i iiosciowym. 

W ciągu miesiąca I'stopada b.r. wkłady 
na książeczkach oszczędnoścowych w PKO 
wzrosły o kwotę 10,9 m/. zł osiągając na 
dzień 30-XI 1931 r. stan 275.9 milj. zł łacz 
nie zaś z wkiadami, pochodzącemi z walc- 
ryzacji — globainą kwotę 308 milj. zł. 

lednocześn' e ze wzrostem kapitału oszczęd 
nościowego, w ciągu miesiąca sprawozdaw- 
czego, wykazała PKO dalszy bardzo znacz- 
ny przyrost liczby oszczędzających. 

W miesącu Iistopadzie b.r. wydała PKO 
22,714 nowych książeczek  oszczędnościo- 
wych. Ogólna Fczba czynnych książeczek 
oszczędnoścowych PKO łącznie z książecz- 
kami pochodzącemi z. walorvzacji wyvnosła 
w dniu 30-XI 1931 r. — 749,474 sztuk. 

W WIRZE STOLICY 
DRAMAT W SLEEPINGU 

Jak Gęsia długa i szeroka — nie byłe 
przystojn ejszego dziewczęcia, jak panna Za 

za Feigenbawmówna, Nie ważyła więcej, jak 
80 k.lo, mie cały metr dwadzieścia obwodu 
w biuście, żyrafia szyja, lwia grzywa, so- 
wie oko. Do tych przyrodzonych wałorów 
łączyła rzadkie zalety mycia się przynaj - 
mnie dwa razy na tydzień i czesania się w 
miarę potrzeby. Manikur a diserćt.on. 

Cóż dziwnego, że takim powabom nikt 
oprzeć się ne mógł. Wszystkie M'etki, Beń- 

k: , Wicki i Zygi szałały za powiewną Za- 

zą. Rendez - vous i flircikom nie było kok 
ca — Ww przyzwoitych ramach — rzecz pro 

sta — bo miss Gęsia słynęła z cnotiiwych 
zasad i prowadzenia correct. To ostatnie 

podobało sę najmniej adoratorom. 
Rodzice radzili córeczce wyjść dobrze za 

mąż. Jednak nie tylko dobrze, ale wogóle 

jakkolwiek wyjść było niepodobna. Cały po 
sag cudnej Zazy stanowiły zaprotestowane 

weksle ojca. Było tego ze dwa kila — roz 
tropne Mietki i W'cki an. słyszeć nie chcia- 
ły o dozgonnych węzłach.. 

Innym był Salomonek Szwane — rudy, 
pełen ognia i temperamentu  kawaler. Ten 
ńdradzał gotowość do wszystkiego — па — 
wet najgorszego. Ale że nic nie miał, Fei 
genbaumowie wstrzymywali Zazę. 

Zdarzyło się, że stary, ciężki, szpetny i 

bogaty pan Samuel ujrzał chlubę Gęsiej uli 

cy. Wnet się zakochał po odstające uszy: 

„Czy zechcesz być moją?" — zapytał ją 
raz w tramwafu. — „„Choč natychmiast“— 

odpowiedz ało zażenowane dziewczę. 
Sprawa załatwiona. Pan Samuel dał na- 

rzeczonej pokaźną ilość gotówki, polecając 

kupić całą wyprawę j wogóle, co tylko po 

trzeba. Mimo niezaprzeczalnego zmysłu do , 

interesów, swma nie wystarczyła praktycznej 
Zazie — narzeczony dołożył raz i drugi. 

Wreszcie po uroczystym obrządku staro- 
młoda para wgramoliła się do słeepingu, 

gdyż miodowe tygodnie miano spędzić w 
Paryżu. Pan Samuel chciał pokazać światu, 

jąką też on ma połowicę. 

Jeszcze przed Sochaczewem, 

  

zmęczony 

° 

dawno niepraktykowanemi ćwiczeniami, za- * 

snąi pan Samuel. Ww lekkiej pyżam e wysu- 
nęła się pan: Zaza do sąsedniego prze- 

działu, gdzie dziwnym zbiegiem okoliczności 

znańdował się Salomonek. Skąd niemający 

nigdy na taksówkę młodzienec zdobył się 

na sleeping i to do Paryża — łatwo zrozu 
mieć — pan Samuel wvasygnował Zazie 

3000 zł. na drobne wydatki. 
Co byto w przedziale Sałomonka — nie 

wiadomo, ale cała stacja Kutno osłup'ała na 

widok mocno rozneglżowanego pana Szmue 

la, który wypadł ze sleepingu jak bumba i 
popędzł do telegrafu, gdzie nadał do pań- 

stwa Fajgenbaum, taką depeszę: 

Weźcie sobie moją żonę. Za wszy 
stko mam płacić? Za jej szmondaka 

tyż? Z szanowan'em.... 

Nie pomogły łzy ; !amenta i przeprosiny. 

Rabinat bez trudności udzielił rozwodu. K. 

ITT ZZOZ SEL ZE COTEOWPUCUECT KOMTOETJ OTEGARTEANOCA DZY RRAREZ ES YOSCASRR 

UŻYWAJ NOŻYK 

Nożyk Giiiette był 

i jest nadal pierw- 

szym nożykiem na 

świecie. 

terjalnych Witebska — poskąpił jed- Wincentego Pola, który twierdzi, iż „w 
nak rodzinnemu miastu p. Exodus — Rzeczypospolitej najwięksi ludzie na- 
mieszkańców, zmieniając ich ilość rów= dawali kierunek dziejom narodowym 

  

no o połowę, gdyż podaną przez niego 
cyirę 55000 przekroczył iuż Witebsk 
w 1870 r. W 1891 liczył Witebsk już 

pastorałem tylko i bulawą“. 
„ Michał Obiezierski 

Nożyk Gillette nowego typu nadaje się,„do wszystkich 

aparatów Gillette starego i nowego typu. 

  

Na tyłach chińskich 
w Mandżurli 

AUTENTYCZNE OBRAZKI 
Koło Taikaning na torze kolejo- 

"wym stoi kilkanaście wagonów, z któ 
rych dochodzą dzikie wrzaski i łomo- 
tanie. Wagony bydlęce mocno poza - 
mykane — wewnątrz są żołnierze, ja- 

‚ @асу na front. Broni nie mają, bo wia 
domo, jakiby z niej zrobili użytek — 
wystrzelaliby swych oficerów i uciek- 

- hi w głąb kraju. Karabiny otrzymają w 
ostatniej chwili — gdy już trzeba bę- 
dzie nacierać na Japończyków. 

Narazie obrońcy ojczyzny ryczą, bo 
są głodni i spragnieni — przez wąskie 

 zakratowane okienka podają im jakieś 
ochłapy i nieco wody w filiżankach, 
najmocniejst wewnątrz wszystko chwy 
tają, inni nic nie dostają — jest tego 
zresztą, tak mało. 

Ale oto drzwi jednego z wagonów 
pękły pod naporem. Wysypuis się pół 
setki żołnierzy i pędzi do wielk'ej pom 
py — chcą pić, pić za wszelką cenę. 

- Jedni pompują, drudzy chłepczą. 
Pocichutku zajechał samochód, u- 

zbrojony w dwa karabiny maszynowe. 
Stanął za pompą, oficer komenderuie: 

| — Szoen - go - u - tese! — czyli: 
siadać do wagonu! 

panuje w okolicy. nieprzegotowana 
woda jest bardzo niebezpieczna. 

— Paga! — woła oficer, —- chot- 
zepau — maszyna, ziejąca ogień za- 
czyna grać. Ta — ta — ta — ta, ten 
i ów pada, tryska krew, czerwienieje 
strumień, wypływający z pod pompy. 
W dzikim popłochu zgraja ucieka, gra 
moli się czem prędzej de wagonu. Za 
suwają znowu drzwi. W innych wago 
nach pokładają się ze śmiechu —- do- 
stali tamci za wodę! Spokój. Nikogo 
na torze, dziesiątek trupów rzuca się 
do rowu — no, ci przyjmniej nie um- 
ną na cholerę. Porządek wzorowy. 

— Sui, sui, — zaczynają znowu 
cicho stękać w wagonach, ale bardzo 
cichutko, bo groźne kulomioty są na- 
dal wyryciitowane a pociąg. 

W karczmie Spokoju Niebiańskie- 
zebrało się ze 40-stu chińskich żoł- 
nierzy i kilku podoficerów. Ich pułk 
maszerował do pierwszej linji, oni sta 
nowili szpicę, boczne czujki, tylną 
straż — dziwnym zbiegiem okoliczno- 
Ści wszyscy spotkali się w tej ustron- 
nej karczmie, a pułk lezie pewnie da- 
lej. Szczęść mu Boże! 4 

Żołnierze mają szare mundury, są 
dobrze obuci i w doskonałych humo- 
rach. Pysznie się udało, wypłacono im 
wczoraj żołd, wyszykowano 

Żołnierze piją dalej, a że cholera boju — cha, cha, cha, toż to nabrali 

grubego Mao-Se-Langa, pułkownika, 
co się kształcił zagranicą i wbrew do- 
świadczonym radom oficerów nieuków 
uparł się maszerować w szyku ubez- 
pieczonym. Kto widział, kazać się od 
dałać żołnierzom, byliby  kretynami, 
nie korzystając z takiej okazji! 

W Spokoju Niebiańskim znalazło 
się parę kobiet — wnet zostały anek- 
sowane: ta do tego,, tamta do owego 
należy. Z pokorą przyjęły nowych pa 
nów, kobieta nie może żyć sama, przy 
patrywały się tedy uważnie świeżym 
władcom — by nie poplątać ich z kim 
innym. Wyjdzie się po wodę i wróciw 
szy możnaby popełnić omyłkę. A przy 
zwoitość przedewszystkiem. 

Ktoś wyciąga kostki. Kto chce za- 
grać? Amatorów nie brak. Naprzód na 
wesoło, potem ten i ów zgrzyta zęba- 
mi, już się ma ku solidnej bójce, gdy 
-— trrrrach, łupnęło coś w dach kar- 
czmy. To szrapneł — na szczęście nie 
eksploduje. - 

— Ech, ci nasi artylerzyści! 
wzdycha sierżant — znowtt się pomy- 
lili, rychtując armatę, zamiast w Ja- 
pończyków — to w swoich walą. 

— Może to jednak Japończycy 
strzelają? 

— Nie, jak pocisk nie rozerwał się 
— to napewno nasz, nasze nigdy pra 

jak da wie się nie rozrywają. 
Poczciwa Europa przyczynia się, 

jak może do zmniejszenia grozy wojen 
nej. Sprzedaje Chińczykom zabrakowa 
ną amunicję — jeszcze z czasów woj- 
ny światowej. 

* * * 

W Zun-Ma, ogromnej fermie boga- 
cza chińskiego Pa-Pa-Lo, wszystko 
idzie normalnym trybem: robotnicy 
pracują, gospodarz popędza, świnie 
wałęsają się po podwórzu. 

Lecz oto zbliża się jakiś oddział, 
cała ludność Zun - Ma zbiega się, by 
zobaczyć, co za jedni. To swoi, szare 
mundury, prowadzą kilkanaście zielo- 
nych, Japończycy, wzięci do niewoli. 

Tsas, tsas! — wołają robotni- 
cy, klaszcząc w dłonie, — tsas, tsas! 
— ©o Oznacza: wesoły poranek. 

Szare mundury proszą o jedzenie. 
Pa - Pa - Lo każe przynieść kilka mi 
sek ryżu, w mgnieniu oka wszystko 
znika. Jeszcze jedna porcja, na deser 
— pół kopy porządnie zgniłych jajek. 
Co za uczta! Szare mundury mlaskają 
z zadowolenia i nie wiedzą, jak dzię- 
kować! 

Pa-Pa-Lo jest dumny ze swej 
szczodrobliwości i przyjmuje należne 
nm pochwały. Gdy wreszcie każdy po 
wiedział, co wważał za stosowne, Pa - 
Pa-Lo też zabierał głos: 

— Niema ofiary, którejbym nie 
poniósł dla ukochanej armji, zwła- 
szcza dla tak walecznych jej przedsta 

wicieli. Cały mój majątek stoi dla nich 
otworem, co zapragną —— dostaną, 
lecz czy mężni rycerze nie sądzą, że 

wzamian za bezinteresowne ugoszcze- 

nie naležy mi się jakaś. pamiątka. Nie- 
wolnicy japońscy mają piękne, dobre 
mundury, naco one im? A moi robot- 
nicy chodzą w łachmanach. 

Nie sposób odmówić  gošcinnemu 
gospodarzowi. zresztą, w jakim celu? 
Przynagleni paru kopniakami Japończy 
cy rozebrali się czemprędzej, wyjąc z 
uciechy, robotnicy przyoblekli zielone 
mundury. 

Dowódca oddziału poskrobał się 
jednak w głowę: „Co powiedzą w ko- 

ścią strzelania. Nie sztuka trafić z 
trzech, metrów — odeszli na sta kro- 
ków, podnieśli broń do oka. 

— Paga! 
Huknęła salwa, druga, i trzecia. 

Jeden Japończyk zwalił się martwy, 
dwóch jest lekko rannych, reszta naj- 
zdrowsza ,„w świecie. Gorzej powiodło 
się wieprzowi, ca leżał w błocie opo- 
dal — dostał w same ryło. 

A to pech. Żołnierze nie mają już 
naboi — nigdy nie dają im dużo naraz 
bo — nuż zechcą się zbuntować. Te- 
raz niema, czem strzelać! 

Niewolników nie rżnie się nożem, 
niehonorowo! Co robić? Skuleni Ja- 

mendzie, zobaczywszy taką transforma pończycy w podartych łachach nie wy 
cję, gotowi być niezadowoleni i robić glądają groźnie — w oczach Chińczy- 
wymówki, albo poprostu powiesić. — ków żołnierzem jest tylko drab w mun 
Nie, nie można dalej prowadzić nieu- durze, ludzie, pozbawieni tej ozdoby 
mundurowanych Japończyków*. są zwykłymi cywilami. Najedzeni i we 

Pa-Pa-Lo poradził krótko: — to seli Chińczycy machnęli na Japończy- 
ich zastrzelić. ków ręką: idźcie sobie do djabła, i 

Tak, to jedyne rozsądne wyjście— tak już nie jesteście nam straszni. 
w komendzie powie się, że jeńcy rzu- Jeńcy przebrani za tubylców po- 
cili się do ucieczki, że trzeba było ich drałowali w stronę swoich. Jeśli nie 

zabić. „zdołają dobrnąć do nich, to będą chy- 

Na płocie jest wymalowane wiel- ba kpami. Konwojenci poszli do ko- 
kie:FU — oznaka szczęścia.. Doskona- mendy, parobcy Pa-Pa-Lo wzięli 
łe miejsce — ustawiają Japończyków się znowu do roboty. : 

pod płotem szeregiem, Chińczycy bio- Žas : 
rą karabiny do ręki. Gubernatorem w mieście Lifato był 

Zechciało im się jednak popisać Liaen, wykształcony pekińczyk, doktor 
przed mieszkańcami fermy umiejętno- filozofji. Doskonale rządził miastem
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LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 4 grudnia 1931 roku. 
Cźśn'ente średnie 762. 
Temperatura średnia —8. 

Temperatura najwyższa —6. 

Temperatura najniższa —lt. 

Opad w mm. — 

Wiatr: Południowy. 
Tendencja: silny spadek. 
Uwagi. pogodnie, wietrzno. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt dr. Wysockiego. Sekcja kultu- 

rałno-oświatowa Rodziny woskowej zawia- 
damia n'niejszym, iż p. dr. Waciaw Wyso- 
cki wygłosi trzecią część odczytu pt. „Hy- 

giena kobiety", w niedzielę, 6 grudnia, o 

godzinie 12 w połudae, w sali sekretarjatu 

Rodz. Wojsk., Mickiewicza 13. Wstęp wol- 
ny. 
ża Wileńskie Koło Polskiego Tow. Filolog. 

zaprasza członków i sympatyków na zebra- 
nie naukowe, jakie © odbędzie w sobotę, 
5 bm. o godzinie 18, w sali gimn. Słowa- 
ckiego z następującym mrogramem: 1) dr. 
] Safarewicz — „Komunikaiy naukowe, 2) 
wolne wnioski. 

— Zebranie Koła Polonistów. W niedzie- 
ię, dn. 6 bm. w Seminarjum Polonistycznem, 
o godzinie 11 rano, odbędzie się Zebran e 
Sekcji Literatury Wspołczesnej Koła Poloni- 
stów. Na porządku dziennym: Referat pt. 
„Wieść o tych, którzy usżii z zyciem”. (Dro 
ga Powrcina* Remarque'a) wygł. kol. E. Ro 
dziewicz. Po referacie dyskusja. Goście bar 
dzo mile widziani. A 

— Komun'kat Związku Pań Domu. Dnia 
10 b.m. o godz. 8 wiečzorem w sali gimna- 
zjum Lelewela przy Placu Luk'skim odbędzie 
się H zebranie Związku Pań Domu. 

Program zebrania następujący: 

1) Słowo wstępne wygłosi p. Helena 
* Staromiejska, 2) odczyt p.t. „Jak należy or- 
ganizować s'ę gospodarczo w chwli obec- 
nej; na marginese zamierzeń Związku Pań 
Domu", wygłosi dyr. W. Mazurkiewicz, 3) 
sprawozdanie z I ogólnego zjazdu oddziałów 
w Warszawie, 4) pokazy materja.ów na suk 
nie, płaszcze i t.d. z Wileńskiej Spółdzielni 
Tkackiej. 

— Z „Sokoła*. Zarząd T-wa Gimnastycz 
nego „Sokół" w Wilnie zawiadamia swych 
członków i ich rodziny, że dnia 8 grudnia o 
godz. 18 p. dr. Władysław Prażmowski z 
ramienia Komitetu Rozpowszechn ania Hig'e- 
ny przy Wił. Tow. Przeciwgruźliczem wy- 
głosi odczyt na temat: „Gruźlica i jej zwal- 
czanie" z przezroczami. 

Wstęp wszystkim wolny. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę d. 5 bm., 

o godznie 13, w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędą sę promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujacy osób: 

1) Michlewskiej Wandy Haliny, 2) Ce- 
brzyńskiej Marty Elżbiety, 3) Sehenia Ro- 
mualda Anatola, 4) Kesela Szołoma, 5) Ми- 
rza-Murzicówny Helenv, 6) Niechaia Wacła- 
wa-Zygmunta, 7) Habera Michała, 8) O- 
strowsk'ej Marjanny, 9) Tomaszew'czówny 
Jadwigi, 10) Rubinsztejna Józefa, 11) Pod- 
haiskie; z Junikowskich Aleksandry, 12) Za- 
sztowta joanna (Janusza), 13) Wejsowa z 
Baraców Zofia. 

Wstęp wolny. х 
POCZTOWA 

— Naprawa sieci telefonicznej. Z powo- 
du naprawy sieci kablowej, telefony, zain- 
stałowane w rejon'e ulic: Antokolskiej, Ko- 
ściuszki, Zygmuntowskiej, a ponadto wszy- 
stkich dzielnic ż prawej strony Wilji (rp. w 
rejonie ulic Kalwaryjskiej i Wiłkomierskiej) 
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+» nie należały. Liaen rozumiał, 
je dzie pod sąd i do więzienia. 

DO ZWALCZANIA 

TYFUSUPLAMISTEGO 
poleca sę proszek japcńsi KATO 1; 

który radykalnie tępi WSZY, pchły, plu- 
Skwy, prusaki, karaluchy, Tyfus przeważ- 

nie tam sięrozwiia, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactvo, » szcze- 

gólni- przez WSZY ODZIEŻOWE. | 
Katol sprzedaje się w skłasa.h aptecznych 

i aptekach. 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz 

Wilno, Kalwaryiska 21. 

„Abba AAB) OWE 
RABSTA TOWZKINNEKH CRC TORO ЧЕОач 

przez parę łat i nagle — okazało się, 
że jesi bankrutem i w dodatku winien 
państwu kilka miljonów, ściągniętych 
za podatki. : 

Wszystkiemu winna jego tai - tai, 
vel żona, urocza Tchang, szalenie roz 
rzutna kobieta. Na siroje i klejnoty 
Wycyganila od męża sumy, które doń 

i że pój- 

      

    

Niewiele myśląc, zebrał policję, 
straż miejską i oŚwiadczył im: „— 
przestajemy od dziś być urzędnikami 
państwowymi, stajemy się bandytami: 
Zamiast gubernatora Liaena tytułowa 
no hersztem — to cała różnica; mia- 
sto pod rządami 

prosperowało, jak za. prawowi 
dzy. 

Przeklęta wojna wznieciła w Lifa- 

tej wła- 

to zamęt. Generałowie coraz to doma * 
gają się od miasta kontrybucji, stra- 
sząc Liaena, że jeśli ich nie zaspokoi, 

to. oni go przepędzą, — rozkazów w 
tej mierze wydał rząd parę tuzinów, zawsze brakło wykonawoów. Obecnie 
wojska, zgrupowane przeciw Japon- 
czykom, mogłyby to łacno uskutecznić, 
biedny Liaen oddaje, co ma, i gnębi mieszkańców. L 

Lifato i jego herszt. wyszli najgo- 
rzej na całej wojnie, Karol. 
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i osłoną bandytów - 

zostaną wyłączone w nocy z soboty na nie- 
dzielę, tj. z dnia 5 na 6 grudnia br, przy- 
puszczalnie na czas od godziny 22 w so- 
botę do godziny 10 w niedz.elę 6 grudnia br. 

RÓŻNE 
— Nowe drogi podmiejskie. W dniu 4 

bm. w imieniu pp. ministra robót pubł:cz- 
nych w zastępstwie n.eobecnego p. woje- 
wody p. wicewojewoda Jankowski dokonał 
otwarcia dwa nowych dróg, zbudowanych 
na terenie wielkiego W Ina przez wojsko- 
wość. Są to drogi: Markucie-Góry i Krzy- 
we Koło-Subocz. 

Drogi te zbudowane zostały według wy 
"rogów najbardziej nowoczesnej techniki dro 
gowe; . tworzą nadzwyczaj dogodne arterje 
komun'kacyjne dla ludności. Droga Marku- 
cie - Góry ma długości 1750 m. i jest sze- 
roka na 8 m. Droga, wiodąca od ul.cy Krzy 
we Koło do ul. Subocz ma długość 1200 m., 
jest szeroka na 11 m. 

— Poświęcenie nowej siedziby Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet. Dnia 5 bm., o 
godzinie 7 wieczorem odbędzie się uroczy- 
ste poświęcenie siedziby Związku Pracy О- 
bywatelsk.ej Kobiet, przy ulicy Jagiellońskiej 
Nr 3-5 m, 3. 

Wszystkie członkinie Związku 
sę 6 przybycie. 

— Towarzystwa św. Wincentego a Pauio 
opiekujące się biednymi, spełniają obecn.e 
niezmiernie doniosłe zadane w Wilne. We- 
diug ostatnich sp'sów z 15 Istopada br., 21 
oddziałów Stowarzyszenia Pań M/łosierdz'a 
opiekuje się 2046 biednym.; w tej liczbie 
jest 687 dzieci, którym z największymi wy- 
siłkami ułatwiają Panie uczęszczanie do 
szkół. Konferencje meskie św. Wincentego 

la Paulo, w Iczbie dziesęciu : przy 98 człon 
kach czynnych, mają w swej opiece 856 ubo 

gich, w tej Fczbie znowu 442 młodzieży 
szkolnej. Wobec ogroninej i ciągle wzrasta- 
jącej ilości ubogich proszą Towarzystwa św. 

Wincentego o pomoc wszelk ego  rodza'u, 
czy w pożywieniu, czy w odzieży, b'eliźn.e 

lub obuwiu. Nędza jest wszędzie sprawdzo- 
na i kontrolowana przez osobiste odw edza- 

nie, przeto żadna jałmużna nie idz'e na mar- 

ne. W każdej kancelarji oarafja'nej udzielą 

bliższych objaśnień w sprawie pomocy dla 
Towarzystw św. W'rcentego. Koncert n'e- 
dzielny o godzinie 7 wieczorem w auli gim- 
nazium Lelewela ma też 'przysporzyć fundu- 

szów Paniom Miłosierdzia na rzecz biedy 
wileńskiej, a zwłaszcza biednej młodzieży 
szkolnej. 

— Zarząd żeńskiej A 
im. Św. Józefa w W'lnie zawiadamia < 

turientki, że obchód 10-lecia istnenia Szkoły 

odbędzie się dnia 6 b. m. na co złoży się: 

Msza św. o godzine 11 w Ostrej Bramie, 
mkademia o godzinie 12, w lokalu szkoły, po 
czem nastąpi otwarcie pokazu prac uczenic. 

Pokaz można zwiedzać od dnia 6 do 8 
b. m. włączn'e, od godz. y do 7 wieczór. W 

dniu otwarcia od 2 godz. * 

Dnia 8 bm. o godznie 4, odbędzie 
przedstawienie. 

— Bratnie Pomoce Gimnazium im. ]. Le- 
tewela i Seminarjum Nauczycielskiego im. 
Król. Jadwigi projektują wystawić tradycyj 
ne „|Jasełka” w dniach 9, 10, 16 t 17 stycz- 

ma 1932 roku, w sali Gimnazńum im. Lelewe 
la. Próby w toku. 

7 TFATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. Rewia War- 

szawska. Dzś w sobotę dnia 5 grudnia, o 
godzinie 8 wiecz. oabędzie się drugi, poże- 
gnalny występ niezrównanej pary. tanecznej: 
Zizi Halama — Feliks Parnell, w otoczeniu 
zespołu Rewji Warszawskiej. Bogaty pro- 
gram oraz osoby wykonawców gwarantują 
wysoki poziom artystyczny widowiska. Ceny 
specjalne. Jutro o g. 8 „Pan poseł i Julja“. 

— Teatr Miejski na Pohulance. — Dziś, 
w sobotę, dnia 5 grudnia, e godzin'e 8 w. 
ukaże sę po raz drugi frapuiąca sztuka Mi- 

proszone 

Szkoły Zawodowej 
abi- 

  

   

sę 

kołaja Jewreinowa „Teatr Wiecznej Woinv*, „ 
która odniosła wielki sukces na wczorajszej 
premierze. N'ezwykle żywotne zagadnienie 
sztukł, współczesność ujęcia. skup ona, pel- 
na wyrazu gra całego zespołu oraz wn kli- 
wa reżyserja Stanisławy Wysockej sprawia- 
ja, ze widowisko to śczyć należy do naj- 
bardziej udanych w bieżącym sezonie. 

Jutro, o godzinie 8 w. „Teatr - wiecznei 
wojny”, : 

Popoudniówki: 

  

sobotę. dnia 5-go grudnia oraz w n'edz'elę 
dnia 6-go grudnia, o godzinie 4-ei pp. uka- 
że. se nieodwołalnie po raz ostatni w sezo- 
nie, kiasyczna komedja Fredry „Par Geld- 
krab" po cenach propagandowych. 

— „Lalka* na Pohulance. Jutro, w nie- 
dzielę, 6 grudnia, o godzinie 4 pp. odbędzie 
się, po cenach zniżonych, przedstawienie 
„Lalki* Aurana, arcywesolej operetki w re- 
syrefi Waciawa Radulskiego. 

— św. Mkołai obdarza dzieci podarun- 
kami. Dzieci wileńskie będa m*afy niebawem 
wielką ucieche: oto św. Mkołaj przyjdzie 
do nich, obładowany podarunkami. Dobry 
święty obiecał zjawić sę jutro, w niedzielę, 
dn. 6 grudnia o godziwe 12 w poł. na przed 
stawieniu „Kopciuszka”* w» Teatrze Lutnia. 
Rodziców, którzy chcą dzeciom swoim spra 
wić n'espodziankę i obdarować je za pośred- 
uictwem św. Mikotaja, zechcą przy zakup- 
nie biłetów składać w kasie zaadresowane i 
dobrze opakowane podarunki. Zostaną one w 
czasie przedstawienia wręczone przez Św. 
Mikołaja uradowanym dzieciom. i 

— Koncert. Dnia 5 bm., w lokalu gimn. 
Zygmunta Augusta, odpęazie się koncert na 
wpsu dla n'ezamożnych. Program wypełnią 
pp. Aleksandrowiczowa (ciotka Ałbnowa), 
W. Biszewska (śpiew), Z. Brotkiewicz-Wy- 
leżyńska (śpiew), Т. Marecka (dekl.), ]. 
Wokulska-Piotrowiczowa _ (fortepian), Ż. 
Rewkowski (śp'ew), ]. Wasilewski (dekla- 
macja), K. Wynwicz_W:ichrowski (rzeczy 
wesołe). Chór rewellersėw pod dyrekcją p. 
]. Świętochowskiego. Początek o godzinie 
8-ej. ty w. cenie od 5 zi. do 50 groszy 
przy wejściu, a wcześniej w kancelarii gimn. 

— Teatr Kolejowy. W niedziele nadcho- 
dzącą 6 b.m. o godzinie 7 wieczorem Set__ 
cja Dramatyczna Ogniska Kolejowego (Ko- 
leiowa 19) wystawia pełną  staropolsk ego 
humoru barwną sztukę z powieści Henryka 

Sienkiewicza „Pani Wołodyjowska”* urozma- 
icona śpiewam: i tańcami. 

_, Przedstawienie to poprzedzone prelekcją 
literacką p. WŁ Arcimowicza, będzie hotdem 
złożonym przez Ognisko — W'elkiemu Twór 
cy. Trylogį: z okazji 15-lecia Jego zgonu. 

Ceny miejsc od 30 groszy do 1,50 ет. ° 

Kaukukuki AA LAA 
Trleury MAROTTa 

Wialnie WICHTERLEGO 
DREVERA I „UNIA* 

Żmijki krajowe i zagraniczne, 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wlino, Zawalna 11-a. 

6000006680605 
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Przesunięcia na stanowiskach w policji @ 
WILNO. Na skutek decyzji władz 

centralnych przeniesieni zostaii 

z Wilna: kierownik I kom. P. P. 
kom. Dowoyno, kierownik 2 kom. 
PP. kom. Gruszczyński I komen- 

dant Rezerwy P.P. m. Wilna kom. 
Matysewicz. 

Kom. Dswoyno odjeżdża na 
Pomorze, kom Gruszczyński—do 
Poznańskiego, zaś kom. Matyse- 
wicz--do Kalisza. 

Na miejsce przeniesionych po- 
wołani zostali na stanowiska w 
Wilnie z centralnych województw: 
Kom. Herr, kom. Woźnicki i pod 
kom. Jaskorzyński. 

1 

Jednocześnie, |2К się dowia- 

dujemy, kierownik 3 komisarjatu 
P. P. kom. Szmielow obejmie 2 

komisarjat (po kom. G'uszczyń- 

skim), zaś do3kom'sarjatu prze- 

chodzi kom. Herr, który w Swo- 

im czasie był na tem stanowisku. 
Zawieszenie w czynnościach nad- 
kom. Dąbrowskiego zostało cof- 

nięte i został on przydzielony do 

dyspozycji głównej komendy po- 

licji. W tym charakterze nadkom 

Dąbrowski oczekiwać będzie wy- 

ników prowadzonych przeciwko 

niemu dochodzeń dyscypilnar- 

nych. 

  

Samosąd nad podpalaczem 
WILNO. We wsi Osuły pod 

Drusk'enikami - wybuchł nocy 
przedwczoraiszej pożar w zabu 
d.'waniach M>»rcina Adamowicza 
i ogień przy sprzyjającym wle- 
trze przerzucił się momentalnie 
na sąsiednie budowie. 

Pastwą płomieni padło 9 do- 
mów mieszkalnych i 12 budyn- 
ków gospoderczych. 

W jednym z dcmów Spalił się 
95 I: tni J. Grynkiewicz. 

Pożar jak się potem okazało 
powstał z podrai+na i dopuścił 
się tego Jan Wiszlajtis mieszka- 

— W niedzielę, 6 grudnia, w sali gm- 
nazjum im. 1. Lelewela, staraniem Tow. Pań 
Miłosierdzia Św. Wancentego a Paula odbę- 
dzie sę koncert na rzecz najbiedniejszych 
przy łaskawym udziale 

niec tej samej wsi, który w ten 
sposób zemścił się na Adamo- 
wiczu za pobicie. 

Mieszkańcy ws! ruszy'i całą 
gromadą pod mieszkanie Wiszia|- 
tisa, a gdy oSaszony po uprzed- 
niem zebarykadowaniu się w 
mieszkaniu usiłował  Stawieć 
opór chłepi siłą wdarli się do 
środka, wywieki podpalacza na 
ulicę i tem dokonail na nim sa- 
mosądu. Wisziajtis został zebity 
kijz mi. 

Poiicja zatrzymała uczestni- 
ków samosądu. 

Z SĄDÓW. 
  

astystów p. hrab. SENSACYJNY PROCES O NADUŻYCIA 
P. Dun'n-Borkowskiego, p. Ireny Niezaby- PRZY BUDOWIE FORTÓW WOJENNYCH 
towsk.ej, p. l. Sumorowej, p. l. Wokulskiej 
Piotrow.czowej i p. M. Wyrzykowskiego. 
Akompan:'ament prof. Władysława 
Szczepańskiego. 

Dołęgi- 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy iw 

Wilnie przystąpł do rozpoznania sprawy inż. 
Stanisława Miecznikowskiego, b. k'erownika 

Początek punktualnie o godz. 7 wieczo- robót przy budow.e fortów wojennych 'w Mo 
rem. 

HARCERSKA 
— Dziestęciołecie „Czarnej Trzynastki“. 

W nedzielę, ата 6 grudnia br. odbędzie się 
w Wilnie obchód dziesięciolecia „Czarnej 
Trzynastki“ 
pującym programem: 

Godz. 9,30 — Msza św., którą łaskawie 
odprawić raczy j.E. Ks. Bisk. W, Bandurski 
w swej prywatnej kaplicy 
Rzeczy pospoł.tej). 

Wil. Drużyny Harcerzy z nastę- bec braku kredytów nastąpiła przerwa. 

łodecznie i Wilnie. 

Roboty te zakrojone na większą skalę 

zostały rozpoczęte w roku 1922. Część tych 

robót wykonano, poczem w roku 1924 wa- 

Po 
dwuletnej przerwie roboty wznowiono. 

Podczas jednej z rewizyj «nin sterjalnych 

(Pałac  Reprez. wykryto pewne niedokładności w wykona- 

niu bzudynków i to dało asumpt do dalszej re 

Godzina 10,30 — Poranek „Czarnej Trzy wizji, wynik której był rewelacyjny. 
nastki" w sali Gimnazjum im. A. Muckiewi- 
cza. 

God: 

Wykryto brak sum p'enężnych w wyso- 

  

й 

й 

Pocztowa Kata 
P.K. O. 

Centrala — Wa 
Oddziały: Poznań, Katowice, 

rszawa, Jasna 9. 
Kraków, Wiino, Łódź, Lwów. 

PRZY J MU 3 E: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od i zł. począwszy, płatne 
na każde żądanie bez ograniczenia 
wysok ści sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

g'ania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 
odbywających się co kwartał, 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

" 1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożcnych pieniędzy. 

3. solidne oprocentowanie 

4. tsjemnice wkładów oszczędno- 
šciowych. | 

GWARANTUJE 
kwotą zł. około 500 miljanów w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 

29-ma olbrzymiemi nieruchomościami, 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 

kach począwszy od 3 zł miesięcznie z * 

wypłatą ubezpieczosego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIĄ 

POSAGOWE 
w. razle śmierci ubezpieczonego 

spowodowanej wypedkien PKO 

wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czenia. 

a в 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 

1. zasilają  wszystxie dziedziny 
Życia gospodarczego. 

2. przyczyniaą się do zmniejszenia 
bezrobocia. 

3. prowadzą do wzrostu ogólnego 
dobrzbytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 
datków można je składeć i podejmo- 
wać w każdym urzędzie poczto 
wym na terenie Rzeczy pospol tej bez 
względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. O. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego Jest bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 
ncšciowych P. K. O, to najlepszy dowód zaułan a 
społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

ściowej 

  

w Polsce, 

Z ZA CZERWONEGO KORDONU 
SOWIECKIE 

* Zamierzam wesoły list napisać, — 
zina 12 — Otwascie Wóstdwy prad kości 827,000 zł. Pozatem firmy wykonują- Będzie to paradoks: z Rosji sowieckiej 

pam.ątek drużyny i św.etlicy d-ny (W. Po- ce roboty dawały zamiast określone przez -— list wesoły? 
hutanka 32—2). 

Godzina 19 — Wieczornica harcerska w 
sali Gimn. im. A. Mickiewicza (utca Domi- 
nikańska 3). 

wstęp wolny. 
Trzynastacy proszą serdecznie wszystkie p. in. Mieczn kowski 

władze materjały budowlane, gorsze, co 

spowodowało iw wielu wypadkach rozłażenie 
się ścian i opuszczanie sufitów. ` 

W konkluzji przeprowadzonego šledztwa 

jako człowiek odpo- 

Druhny i Druhów, oraz Przyjaciół i Sympa- wiedzialny za wszystko, został pociągnięty 
tyków o wzięcie udziału w tym obchodz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Hai Tang 

Kino Miejskie — Z nędzy do pieniędzy. 
— Casino — On, albo ja 

Pan: Siedem dni szczęścia. 
Hollywood — Powiot uo życia 

Światowid — Bicz Boży. 
Stylowy — Legjon walecznych, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. — Za 

czas od 9 rano 3 bm. do 9 rano 4 bin. zano 
towano w Wilnie ogółem 37 różnych wypad 
ków. W tej Lczbie kiacz.eży było 8. 

Zaczadzenie. Czacdem wydostającym 

— „Pan Geidhab“ w Lutni. — Dziś, w Się od zbytmo napalonego p.eca zatru się 
dość ciężko Herman Leciwer (żawalna 58). 
Ulokowano go w szpitalu Żydowskim. 

— wywiedieme  imięuzydrcodowe- 

go złodzieja. Notowaliśmy już o ujęciu 
w Wiime międzynarodowego ziodzieja 
przybyiego z Galacu, niejakiego Jose- 
la trabinowicza. Starostwo Grodzkie 
po porozumieniu się z odnośnymi wła- 
dzami postanowiło wydać zatrzymane- 
go w ręce władz rumuńskich. 

Eksplozja w teatrze 
na Pohulance. Wczoraj w 
dzień podczas prób z moždzierzem 

z 

teatralnym w teatrze na Pohuiance u- 
legi poranieniu monter Józef Żak (Wiel 
ka 25). 

Poszwankowanego odwieziono do 
kliniki ch surgicznei. 

Możdzierz używany jest do wywo- 
ływania eiektów wybuchowych, co by- 
ło w programie wczorajszej premjety. 

Zak zawcześnie przysączył Kkon- 
takt elektryczny do substancji wybu- 
chowej co było powodem pzrzedwczes- 
nej eksplozji, siła której poszła w od- 
wrotnym kierunku, 

Zak uległ rozdarciu ramienia i in- 
nym obrażeniom ciała. 

— Złodzieje mieszkaniowi, Nieznani zło- 
dzieje zapomocą debranego klucza dostali 
sę do mieszkania przy ulicy Ostrobramskiei S 

ugasić, ę Żukowskiego H 
ryka + Muchlado rza garderobę mę- 
ską oraz bieliznę wartości 530 zł. 

— Guńskiej Annie (Warszawski 13) z 
ž niezamkniętego mieszkania skradziono 54 
zł. 

Nr. Q i skradli n       

   
   

‚ — Nagły zgon. W dniu 3 bm. w swem 
mieszkaniu przy ulicy Chelmskiej 74, zmarł 
nagle Dąbrowski Konstanty, lat 66. Przyczy 
na śmierci nie ustalona. Zwłoki zabezpieczo 
no do decyzji władz prokuratorskich. 

— Fatalty upadek. Krengiel Rocha (Ko- 
zia 25), przechodząc w dniu 3 bm. przez 
rynsztok, upadła i złamała lewą nogę poni- 
żej kolana. Pogotowie Ratunkowe odwiozfo 
Krengiel Rochę do szpitala Żydowskiego. 

MOŁODECZNO. 
„— Dzieciobóczyni. W Rakowie za- 

trzymano Olimpję Nackiewiczównę, lat 
19, która udusiła swe nieślubne dziec- 
ko i trupa zakopała w polu. 

— Spałtła się suszarnia, W dniu 27 ub.m. 
we ws; Sielewce, gm. gródeckiej, wskutek 
nadmiernego napalenia w piecu podczas su- 
szenia Inu spaliła się suszarnia ze lnem na 

  

«©. do. odpowiedziainości karnej. 
Podczas wczorajszego przewodu został 

odczytany tylko akt oskarżenia i wysłucha- 
no wyjaśneń oskarżonego. 

W dniu dzisiejszym zostaną  zbadani 

świadkowie w liczbie 28, biegli oraz przemó 

wienie stron, poczem spodziewany jest wy 
rok. 

Powództwo cywilne z ramienia Skarbu 
Państwa popierają: radca prokurz 
raśnej Zdanowcz i Zwierko. Obronę wno- 

szą: adw. K. Petrusewicz i H. -Zasztowtt- 

Sukiennicka. 

Inż. Miecznikowski odpowiada z wolnej 
stopy. ` 

   ri gene- mi gene 

  

N-jwięcej żądana 
na rynkach światowych 

x HERBATA 
LYONS'A 
już ze świeżych zbiorów 

jest do nabvcia w handlach kolonjalnych 
Przedst. K. Abła mowicz na Wilno: 

ul. Kasztanowa 7.       

szkadę Kozła Szymona. Straty wynoszą 300 
złotych, 

DZISNA 
— Pożar. W dn'u 24 ub. m, we wsi 

Psuja, gm. prozórock'e, na szkodę Mow- 
czuna Włodzimierza spalił się chlew oraz 
połowa domu mieszkalnego. Straty wynsszą 
3000 z!. 

DUKSZTY 
— Wybuch maszynki i poparzenie. 

W Duksztach w mieszkaniu Władysła- 
wa Bilińskiego, podczas rozpalania ma 
szynki spirytusowej wybuchi pożar, spo 
wodowany eksplozją butli ze spirytu- 
sem. Od ognia zajęło się ubranie na 
żonie Bilińskiege, a następnie na cór- 
ce, którą pośpieszyła matce z pomocą. 
Podczas akcji ratunkowej uległ popa- 
rzeniu jeden z sąsiadów. Obie kobiety 
skierowano de szpitala. Pożar przed- 
miotów w mieszkaniu zdołano wczas 

WILNO - TROKI 
— Symulowany napad. Z nieznanych bli 

żej powodów oskarżyja swych trzech są- 
siadów o napad na mieszkanie i rabunek 
Lenarda Tomaszewiczówna  (zaśc. Zynyda, 
gm. niemenczyńskiej). Połicja stwierdziła sy 
mulację. 

— Wypadek na przejeździe. — 
Pod Kieną przejeżdżający pociąg wpadł na 
przejeździe na furmanke Stefanii Kukułowi- 
czowej z kolonji Miedniki, gm. szumskiej. 

. Z POGRANICZA 
— Konferencja graniczna. Na odcinku 

Maniewicze (Mołodeczno) odbyła się kon- 
ferencia z bolszewikami w sprawie wydania 
3 strażników sowieckich, którzy podczas 
onegdajszej burzy zbłądziłi na nasz teren. 
Strażnicy sowieccy: zostali wydani. 

— Zatrzymanie podejrzanych. W 
czasie przekradania się na teren Polski 

* 

zatrzymano w pobliżu granicy litew- 
skiej dwóch osobników podejrzanych 
o akcie wywiadowczą na rzecz Litwy. 
Dochodzenie prowadzi się w trybie do- 
raźnym. 

Czemużby nie. Są podobno weseli 
warjaci na Świecie: w bajkach często 
Spotkać się można z opowiadaniem, 
jak śmierć tańczy, jak wisielec radoś- 
nie się huśta. 

Można więc i z Rosji sowieckiej pi- 
sać na wesoło... 

p * * * 

. Podobno w krajach kapitalistycz- 
nych na łeb na szyję lecą, spadają w 
cenie produkty i wszelkie towary. 
„Burżuazyjne* strony ubożeją hanieb- 
ше — głoszą kanony agitaeyjnych prze 
mówień przywódców  proletarjackich. 
— Cieszcie się towarzysze... jesteśmy 
górą. U nas towary i produkty nie spa- 
dają w cenie: naodwrót — rosną z 
dnia na dzień. 

‚ Ot, taki sobie skromniuteńki obiad 
w stołówce mińskiej kosztuje od 6 do 
10 rubli, (rzecz prosta, że bez czerwo- 
nej monopolki....), szklanka kawy z 
cykorją — rubla, para butów juchto- 
wych 200 rubli, metr płótna fabryczne- 
go — 20 rubli, kilogram mydła z do- 
mieszką dziegciu do prania — 32 rub- 
le (toaletowego nawet na wystawie 
nie zobaczysz), kłębek nici 200 yar- 
dowy — 3 ruble, palto. jesienne z ma- 
terjału kocowego 200 rubli, z materja- 
łu lepszego — 1000 rubli... 

— Dobry Boże. — Czyż takie ceny 
można sobie wyobrazić w najbardziej 
luksusowych magazynach paryskich? 
— Może w miljarderskich sklepach w 
New Yorku? — może w Berlinie, Wied 
mu — czy jakiejkolwiek stolicy zbyt- 
ku i luksusu? 

igdzie. Wołam triumfalnie: — 
Nigdzie... Możliwe to tyłke u nas, w 
państwie preletarjackiem, o, marni pa- 
rjasi... burżuje. — Czyż to nie powód, 
byścic u siebie zaraz, natychmiast 
wprowadzili komunę?... || 

— Ceny, które podałem — istnieją 
tylko w handlu prywatnym, ostatnio 
w Rosji sowieckiej bardzo  rozpow- 
szechnionym. Nie oznacza to, by istniał 
handeł prywatny: poprostu fabryki i 
składy uruchamiają sklepy dła sprze- 
daży prywatnej i na tem koniec. Spo- 
sób ten praktykuje się w związku z 
„Samowystarczalnością' wszelkich fa- 
bryk i zakładów przemysłowych. * Aby 
być samowystarczalnym, każdy zakład 
musi swe wyroby zbywać prywatnie 
za cenę daleko wyższą, niż ustalona 
jest przez władzę. Władze sowieckie, 
aby ratować swój przemysł — nie 
sprzeciwiają się temu, by fabryki i za- 
kłady zamiast oddawać swe wyroby do 
kooperatyw — sprzedawały je prywat- 
nie. 

Kooperatywy więc stoją pustkami. 
Robotnik, urzędnik, czy kołchoznik — 
może nabyć potrzebne mu produkty 
tylko w kooperatywach za kartkami. 
©czywiście, płaci w kooperatywach 
daleko niższe ceny. A że w kooperaty- 
wach jak powiedziałem — nic niema, 
więc siłą rzeczy, każdy musi się uciec 
do kupna w drodże prywatnej. 

Tymczasem, robotnik zarabia od 
półtora do trzech rubli dziennie. Z te- 
go, zaopatrując się prywatnie — nie 

PARADOKSY 

starczy mu na czarny chleb i krupy 
na obiad. — Czyż może być moża o 
ubraniu się? — o najedzeniu do syta? 

Więc robotnik obdarty i głodny, 
rzuca fabryki i ucieka na wieś. Taka 
fabryka jak „Krasnyj Profintern* w 
Bieżycy — literalnie staje z braku ro- 
botników. 

Ostatnio rozeszła się pogłoska. że 
kolektywy będą musiały obowiązkowo 
dostarczać do fabryk pewien kontygens 
robotników, 

Aby odstraszyć ludzi od ucieczki: 
na wieś, ostatnio władze sowieckie po-- 
częły stosować niesłychany rygor w 
stosunku do kolektywów, które nie do- 
starczają, względnie nie mogą dostar- 
czyć w całości wyznaczonego konty- 
gensu ziemiopłodów. Kolektyw „Raz- 
swiet“ w starynkowskim  siełsowiecie 
stanął teraz przed sądem, za to, że za- 
miast 550 centnarów kontygensu kar- 
tofli — oddał władzom tylko 46 i pół 
centnarów. 

Mimo to, wolą kudziska być na wsi. 
Łacniej nawet coś ukraść do pożarcia, 
skręcić z kontygensu, utkać z Inu, lub. 
wełny na okrycie grzbietu. Niejeden 
woli najedzony stanąć przed sądem, 
niż o głodzie i chłodzie na dobrotliwą 
śmierć poczekać... 

Ot i na zakończenie — zepsuł mi 
się mój złoty humor... Wasz. 
Mińsk w listopadzie 1931 r. 

  

_ Rodzice! Jeśli drogiem wam jest zdrowie 
dzieci, nie żałujcie grosza na wałkę z gru- 
żlicą, pamiętajcie, że 30 proc. młodzieży 
szkoinej jest zarażoną. Czyż mamy czekać i 
pozwolić, aż pozostale 70 proc. ulegnie za- 
każeniu! Do walki z tą plagą wszyscy do 
szeregów: Niech nikogo nie zbraknie, aby 
nie załowąć potem, Popierajcie budowę sa- 

natorjue na Wileńszczyźnie!  Popierajcie 
„Dni  przeciwgrużi:cze*. Kupujcie nalepki 

SPORT 
PING - PONG 

„ Ping - pong, a mówiąc po polsku, te- 
n's stołowy zdobywa coraz więcej zwołen- 
ników. 

Niemal wszystkie kluby, posiadające włas 
ne lokale, nabyły już stoły i członkowie ich 
w wolnych od trenmgów chwilach zamiast 
wałęsać się z kąta w kąt, grają zawz ęcie. 
Początkowo podżartowywano sobie z „teni- 

sistūwi“ — „ping - pongistów, stopniowo 
jednak ten i ów poprobował i stał się za- 
palonym amatorem tego — napozór — 

dziec nnego sportu.. , 
Ognisko i ŽAKS pierwsze zajęły się ping 

pongiem poważniej. Organizowano spotka -- 
nia międzykłubowe. 

Obecnie przystąpiono do realizacji. projek 
tu stworzenią Okręgowego Zwiazku Tenisu 
Stołowiego. Odbyło się już kilka konfereicyj 
— a nawet wyłoniono komisję, która pod 
przewodnictwem Komendanta Ośrodka WF. 
por. Herholda, opracuje materjał do zebra- 
nia konstytucyjnego. Będziemy więc meeli 
Szereg klubów, względnie sekcyj, zjednoczo 
nych w Związku, a następnie „тртегу . ри- 
bliczne. Dobrze się stalo, bo — doprawdy 
— sport ten zasługuje na poparcie. 

Każda szkoła powinna mieć (gdzieś w 
rogu sali gimnastycznej bodaj) stół, a wów 
czas niejeden ze sztubaków zamiast wrze- 
szczeć па korytarzach będzie się trenować, 
podczas pauz. 

Jest to pozatem sport, niewymagający 
wielkich nakładów. Zwykły stół z desek sos 
nowych, kilka rak'etek, piłeczki po 20 «gr. 
sztuka, ot i wszystko. A uciechy będzie du- 

żo. (t). 
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Szanowny Panie Redaktorze. 3 kad PRA 5 GRUDNIA 0 use NE MIEJSKIE |„Dwa lądy, dwa kraje, jedno Serce, jedna dusza". „Nasza praca na morzu”. 
2 гга1 lzby Rzemieślniczej w Wilnie 

uprzejmie prosi Pana R'dakt ra o umiesz 
czenie spr.stowan'a mylnych wiadom ści 
pod:w.nych w „Fx>resie Wileńskim" z dnia 
30 1st p-da, 1, 213 grutria r. b, oraz 
„Dzienniau Wieńscim* z dnia 4 grudnia r. 
b., dotyczących Izb” Rzemieśln czej, a za- 
mieszczanvch ood różnemi tytułami ze szko 
dą dla tej l/by, gdyż: 

1. — „ieprawdą jest jakoby Wileńska 
Izba R eneślnicza posiad:ła deficyt budze- 
tosy w r. b. w sumie 31.000 złotych. w/ględ 
nie jak w innym numerze podano 33.:(0 ,1 

SALA MIEJSKA 
Ostrebramsko 5 

12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 
14,10 Program dzienny. 
14,15 Muzyka z płyt gramofonowych. 
15,15 Wiadomości wojskowe z Warsza- 

у " nek a 56 
mi. Redaktorowie — Jens Teddy. Godz. 6, 8i 10 w. „Pleśń wiosenna dramat w, 10 aktach, Nid prog-am wescła kr medja. 

Koncer!. orki-stra nd hatu'a m M Salnickiego. Ceny meisc halkor 3! 60 K. 4 <zyrna ody. 55 do 10 w 

Anna May Wong Hal TANG 
Tragiczna pieśń mił Ś i egzotycznej kochanki rosyjskiego cficera. Realizacja słynnego reżysera Ryszerda Hei hberga 
Prze.udue picse ki. Egzotyczna mu'yka T-fńce ros: įskie, Pocz o godz 4,6 8i'015. Na l-szy seans сепу zniżone. 

Wkrótce przebój s*zonu: Tajemnica Cyt:deli Warszaws-le] w g oowi-ś i Gabrieli Zapołsiiej. 

=: POWRÓT DO ŻYCIA 

vertei 

MIN. PIERACKI PRZED MIKROFONEM 
POLSKIEGO RADJA Dźwiękowy 

W pątek 4 grudnia b.r. o godz. 19 min. KINO-TEATR 
40 p, minister spraw wewnętrznych Broni- „HELIO $“ 
sław Pieracki wygłosił przed mikrofonem ai WILEŃSKA 38. 
Polskiego Radja przemówienie w związku Tal 926 

  

My. Dziš! Genjalna 
gwiazda «g'otyczna 

: w słynnym rekord wym 

15,25 Przegląd wydawnictw perjodycz- Are kilmė аНЕка О 
nych z Warszawy. 

15,45 Koncert życzeń (płyty). 
16,20 „Drugi Powszechny Spis Ludności 

w Rzpltej* — odczyt wyglosi prof. M. Gut ze sp sem. 
kowski. . Pozatem 6 grudnia r.b. w niedzielę o go- 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. dzinie 9 min. 45 zostanie wygłoszony w ra- 

  

  

Dzwiękowe kino oszałami:, zachwyca i 

ad natomi+st prawdą jest, że rok bieżący, ks Hassa Aż (Płyty). iż = odczyt o => r woda = „KOLLYWOOD- ‚ olšniewa widza tematem 
udžetowy zamknięty zostanie w-g obecnie , „Iransmsja nabożeństwa z kapłicy mularze spisowe. Dnia 8 grudnia b.r. o godz. я i wyst : 

obliczonych dainych n'dw+žką iš dzeń 1 w Ostrej Bramie w Wilnie. 17 mn, 15 p. dyrektor Głównego Urzędu | Mieklewicza 22. Ry Janet Gayncr i Cha rles Farrel W rol gł. Królewska para kochinków 
Nad piogran; Kro ika M r'a Polskiego oraz atrakcje dźwiękowe. 

Na 1-szy seans cenv. od6' gr. Pocz o g +, 6, 8 i 10.30 w dnie świąt or. ?-el 

Dz Śl wieiki rewelacyjuy dzwiękowie ! 

„O ALBO A** 
W rol. gł: Harry Plei | Hans Junkerman. Film ten jest n jwsnanial zą krea'ją Harry Piela 

Film, któ y niemvał w :rzes.ł Ś.i równego sobie. Pocz.o g. 4,6,8 i '0.30, w dnie świąt o g. 2 

Nad pr: gram. Dodatek dźwiękowy. Na pierwszy Seans ceny zniżone 

ję 1932 r. w sumie ok.ło 10.000 zło- tel 1826 
ych; 

2. — nieprawdą jest, że zebrani w Izbie 
w dniu 28.IX- 931 r. — przedstawici*le Ce- 
chów Wilensk .h wypowiedzieli się pr ecw- 
ko zryczałtowaniu podatku obrotow &› @а 
rzemiosł, — n tomiast rrawdą jest, że ohec- 
ni na zebraniu tem przedstawi.i+le Cechów, 
wypowiedzieli się za z yczałtowani*'m tego 
podatku, podn sząc dodatnie znaczenie oma« 
wisi go projektu; 

3. — nieprawdą jest, że wWszyscy rze- 
mieślni y mają pokryć rzekomy deficyt lyby 
na r. b, — natomiast prawdą jest, że oma- 
wianą rvła na Plenarnem Zerraniu Dpbv w 
dniu 1.X I-31 r. możliwość pok ycia deficytu 
Ib , jaki prawdopodobnie powstać będ ie 
musiił, z przyczyn niezale”nych od Zarzą- 
du Ivby w roru budżetowym 1932, przez 
opcdatk wanie «gółu rzemieśloików Wcjew. 
Wileńskiego, na og Inq sumę około 30.000 
złot ch; 

4. — nieprawdą 

Transmisja na całą Polskę. 
18,05 Audycja 

Warszawy. 
1850 Komainikat rolniczy Tow. Org. i 

Kół. Roln. 

Statystycznego udzieli przed mikrofonem wy 
wiadu o II Powszechnym Spisie Ludności. 

19,00 Tygodnik litewski. 0 f i 8 r Vv 
19,20 Kwadrans akademicki. Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. Maryn- 
19,35 Program na niedzielę i rozmaitości. ki Kijakowskiej z Kiiakowa Karviostwo Mi- 
20,00 Feljeton z cyklu „Na widnokręgu” chałscy składają na Chieb Dzieciom zł. 10. 

Noi O AA Na Ka o R 

Ogłoszenie A 
Kino-Teatr 

EDYKT LICYTACYJNY. 6Ё 
W Sądzie grodzkim w Krośnie (VMałpolska) do Lecz. E. IV. 3217/29 odbędzie „PA N 

się w dniu 27 kwietnia 1932 r. o godz. 930 przed poł. w biurze Nr. 14, licytacja ul. Wielka 42. 

Fabryki Firmy „Zakłady Przędzalniczo Tkackie“ S. A. w Krośnie, obj. whl. 442, 
739, 927 990i .085ks gr. gn. kat. Krośno, obejmujących teren fabryczny przęczalni z 
bud nkami fabrycznemi, administracyjnemi i kompletaem urządzeniem przędzalni, w szcze- 

t koncert dla dzicd z 
  

  

DŹWIĘKOWA KiGO 

C8/INS 
WIELSA 47. tal. ti=śi 

jest to arcyprzeb jowa 
awantura sensac.-erotyczna 

  

  

  

Dziś! R kordowa cperetka komiczna Ž U D Bi $ Ł€ ZEŠ £ sĄ* & 

sntav tilm, rozg-ywajacy się na te žvci4 Paryža i prrepieknej Wenecji. W rola h gł Rogen Treville, 

de Guize oraz EA A Oop-ry *Metiepeht in House“ w Ne -Jorku Joseph Smith. Nad program: 

Dodatek dźwiękowy F xa i dodatek Pathe. Uwage: Prosimy zwrócić u«:gę na nasze aperaty dźwiękowe „Klang- 

film“ (A. E. G), stóre przewyższają w szelkn inną aparaturę syym matu alnym i łg dnym dźwięwiem. 
Poczatek © g dz. 4ej, w dnie Śsiąte zne о ро 17 2 е1 Сеп\у od 4 gr. 

  

jest, że -rzemieślnicy, wkrót.el przepiękny, dźwiękowy fiim p odukcji „Sowkino** p. t. 

  

  

  
posiadając 5 lat praktyki i samodzielnie pro- gółn Ści: a) grinta o obszarze 8 ha, 71 a 61 m2 w oóległoś.i około 20) m. od dworca e” w g E BE i E G R Z E € EE Y O aan EO po A r, kolejowego w Krośnie, — b) budynki: fabryczne o ku»aturze przeszło 20,000 m3, maga- 66 : 
аННЕ poda Ras, K a do zyny o kubaturze 2,400 m3, mieszkalne i adm nistracyjne o kubaturze przeszło 2.500 m3, PAN Drarrat erotyczny, ma'ący za tł> stosunki rodz nne w rosyjskiej wsi. | 

skie obowiąruią każdego rzemieślnika, który WSZYStki zbudowane w r. 1922 — ©) maszyny: kotły, maszyny parowe, pęd ie, kompletne 93 WI rolieh SP>ageh syn mdyż i Latin Sidvala, T 
posiadając kartę rzemiešiniczą zamicrza trzy- maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion pochodzenia angielskiego fabryki James M.kie й * 

Ш'СБ' Ew" afty B Šios B Belfort, zmont wane w r. 1923, gotowe do uruchomienia, kompletne urządzenia technicz= Dźwiękowy Р, & Najnowsza bezkorkirercyjna 1C0 proc. ćżwiękowa svpersensscja po r.z pierwszy w Wilnie ч 

P. Oa dowi sida dymisję a s. ne, instalacje gazowe i el-ktry zn:. Fabryka położona jest w mieś is Krośnie w Mało- Kino-Teatr LEGJOŃ WA LEC ZNYCH Re AWAY, niet: wci SA niku dystusji nad rzekomem delintem I by Polsce, w zagłębiu nattowem i gazów ziemnych. W odległości 12 klm. od fabryki znajduje STYLOWY” й S Es ISA W A a Taa inas 
—natomi+si prawdą jst, że p. Łazarewicz, się Okręg wa elestrownia z której labryka može pobierač prąd elektryczny i gaz ziemay. * > „| Lasa Nad ROS Sr Aa losowo cio A E aina w i0 akt. Ry Pó. gł Sally O'N='l i M. Gregor. złozył dymisję, wyshodząc z założenia. iż war'ość tych nieruchomości wedle sądowego protokułu oszacowania z dnia 29 Wielka 36 Baki Pa A ANIE, ® 
trudno jest p acować giy ludzie, którym   

włościsie po inno był. zależeć na powadze CE EYE WYDOSE 
nozna WG wi 

  

                  

lzby Rzemieś niczej, ro'myśl i- kclport' ją 
po mieście wiadomości dotyczące Izby 'nie- 
g dne z prawdą, a tem samem d.iałają na 
Jej szkodę; 

6 — nieprawdą jest, iż Zebranie Izby 
wyra iło votum zaułan'e Zarządowi, — giyż 
sprawa ta nie była zovpełnie poruszana, —na- 
tomiast prawdą jest, iż Dyrektor  Lozare- 
wicz cof ął swoją rezygnację na skute: proś- 
by Plenum Izby. które uznają pa.ę Jego 
za owocną i dla rzemiosła pozyteczną wyra- 
ziło Mu zupeł e za fanie. 

I:ba Rzemieślnicza w Wilnie: 
Prezydeni Władysła« Szumański. 

S k et:rz Jan Lar-rewicz, 

Praca Komisarzy Spisowych jest honoro- 
wym i ciężkim obowiązkiem, pamiętaj o tem 

i ułatwiaj tę pracę komisarzom spisowym w 
dniu 9 grudnia. 

EH DROŻDŻE 
DLA ŻYCIA LUDZKIEGO! 

Do wypieku bułek 

Do zaczynu chleba żytniego 73 

| iako środek odż 

Jako żródło witamin 

_|lako środek leczniczy ——y 
Ё 

„Kto był mordercą? 
Muszę przyznać się szczerze, że 

przeżyłam dwie bardzo przykre godzi 
ny, zanim znalazłam się na lądzie, po 
przekonaniu się , że nikogo na statku 
nie aresztowano. Dopiero wtedy zau- 
ważyłam, że dzień jest piękny i że 
chce mi się jeść. Klara zabrała mnie 
do hotelu. 

Po śniadaniu długo zachwycałam 
się pięknym pejzażem „przed oknami. 
Okno mego pokoju (obok pokoju Kla 
„ry) wychodzi na góry. Klara zajęta by 
ła odnalezieniem jakiegoś kremu, przy 
wiezionego z Paryża. Dopiero po od- 
sżukaniu tego upragnionego kosmety- 
ku i wysmarowaniu nim rąk i twarzy, 
zgodziła się mnie wysłuchać. Opowie- 
działam o ostatnich wydarzeniach i 
wspólnie zdecydowałyśmy zaczekać 
na dalsze wypadki, zanim  ułożymy 
plan działania i ostatecznej bitwy. O 
I1-ej zjawili się znajomi Klary i za- 
brali ją na śniadanie. 

Obeszłam samotnie miasto, zalane 
potokami światła i wróciłam o czwar- 
tej do hotelu, gdzie znalazłam kartkę 
od dyrektora muzeum. : 

W spisie pasażerów „Kilmorden 
Castle'* wyczytał nazwisko córki zmar 
łego prof. Beddingfelda, którego znał 
osobiście i przed którego zdobyczami 
na polu naukowem chylił głowę. 

Pragnęliby więc oboje z żoną przy 
jać mnie u siebie w Musenbergn. W 
liście podane były. szczegółowe wyjaś 
nienia, dotyczące drogi. i 

Miło: mi było zobaczyć kogoś, 

  

      
Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

  

"łam, że popełniłam straszny błąd: 

Z0D ° z sześć pensów 
*kim mogłam pomówić o biednym mo- film, żułam tabliczkę czekolady mlecz 
im ojcu. Czułam się, w obowiązku, 

grunta i budynki — — — — — — — — ZL 781.557.80 

  

  

  

przynależności (maszyny, urządzenia tabryczne 1 & р.) , 1,213.452 05 i 

razem — — — Zł. 1995.019.85 
najniżsta z»$ ole'ta, poniżej której nieruchomość : 

nie zostanie s>rzedaną, wynosi — — — — 71. 997,574,92 

ТНО 2оАе ЛОЙИ ЕКИЧЙ 
%, ;iszsęój 

WEZWANIE Brwiame tę przyclemnia KaBRĄ 

Do Pana Alperowicza Dyrektora Wileńskiego Oddziału (reguluje. Maqzitiaga. 

POZNZŃSKO-W RSZAWSKIEGO T-wa Ubezp. | Cabinet ° 
Wobec niewypłacenia nam dotychczas Adiada aa Cediń 

według nas ej deklaracji zgody, wzywamy W. Pana dokonać 

wypłacenia. Dajemy W. P, termin do dnia [0 grudnia r. b. 
Sz. Warranc. 

SĄ NIEZBĘDNE 

I. Hrymiewiczewej, 
ui. WIELKA A 18 m5, 

-11 4-7     
  

  

= ° B mp i ciast ` 
proszki do pieczywa jako niamiastki nie za- 
stępują drożdży, ponieważ nie czynią pie- 
czywa požywnem i lekkostrawnem. mi 

  chleb żytni wypieczony ma drożdżach jest 
pulchny, bez zakalca, w miarę kwaśny i ła- 
twostrawny. 

ywzy , 
dzięki swej fekkostrawności i bogatej -za- 
wartości białka należy je stosować do zup, 
jarzyn i sosów. 

% 

droższe są bogatem i dostępnem dla wszy- 
stkich źródłem witamin. 

    
  

LABORATORIUM 
CHEM. 

Po krzywicy, furunkulozie, djabetes 
tp. 

  

W mroźny dzień 
nie wyobrażam sobie spaceru bez 

podjedwabnych wełnianych pończoch 

z Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
  

ięłaj 

tylko. | 
= Plidiomentol 

APTEKARZA 
we LWOWIE, Testyńs*a 16. Ho KOS ROEE im "TTT ITT TE TAS 

Sensacja oniał 

„LWÓW: w WILNIE? 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

znakomite i niedoścignionej jakOŚci рофеса 

+ 

ŚL T. || ||| 
EKSPORTOWE (jasne) 
BAWARSKIE (ciemne) 

PORTER IMPERJAL (czarne) 

Żądajcie » przekonacie si! 

Reprezentacj:; ul. Jgi Jlcńska 9. 

i. 

Zamkowa 9, tei. 6-46. 
  

  

© jest wedle zdania znakomitych leka 
rzy najlepszem dotychczas znanem 

naciersniem prie iw nerwobólom, 

reumatyzmowi, gośćcowi i t. p. do- 

legliwościom. Jedna próba wystarczy, 
aby się przekonać o wartości tego 

środka 

ehliomenio) 
jest wszędzie do rabycia 

po 3 zł. za flakon. 

Głowny s»4.u wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

Mra. Szymona Edelmana 

ki 
LEKAPZE! 

Dr. Kenigsberg 
choroby skėrne, wene- 
£yc-ne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 

Choroby „nerek, 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. 

p 

  

[Kariai 

AKUSZE = A 

ŠMIALOWSKA 
pr eprowadziła się oi 
Zamkowz 3 m. 3. Ga 
binet kosmetyczny, ® 
suwa zmarszczki, piegi 
wągry, łupież, brodaw 
ki, kurzajki, wypadanie 

włosów 

l 
KOSMETYKŁ |] 
BRUMBAK 

GABINET 
Racjonalnej 

kosmetyki 
leczniczej 

WILNO, 

tel. 5-44. 

  

Urodę 
nali,: odświeża, nsuwa 

tel. 10-90. 
Od 9—12 1 

   ny, wyszczuplający (pa- 

Dr. Med. nie). Natryski „Hormo 
na* według proł. Spuh- 

Em.Cholem la. Wypadanie włosów. 
Urolog łupież. Indywidualne 

dobieranie kosmetyków 
do każdej cery Ostet- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 

Pę- 

  

  

LINOTYP 
chcemy nabyć. 

Chętnie używany, lecz w dobrym 
stanie Wiadomość w Administracji 

„SŁOWA* 

# 
  

przez szacunek dla pamięci zmarłego coś podobnego przydarzyć mogło. Te- dział, że moi przyjaciele wiedzą, gdzie żyłach, ale dalszy ciąg zdania uspo 
ojca, odwiedzić muzeum i złożyć hołd raz wpadłam w identyczną prawie pu- 
prehistorycznym szczątkom ludzkim. łapkę. Było to o wiele mniej przyjem- 

Włożyłam więc najładniejszy mój ne, niż sobie wyobrażałam! Na ekra- 
kapelusz (dawną własność Klary) i nie to całkiem inna sprawa! Tam wia 
najmniej wygniecioną w kufrze suknię domo, że będzie jeszcze epizod 4-ty. 
i wsiadłam do pociągu, idącego do A w rzeczywistości nie można było 
Musenbergu. Po upływie pół godziny wcale przewidzieć czy Anna Awantur- 
znalazłam się na miejscu. Było to ślicz nica dożyje końca epizodu, aby w na- 
ne miasteczko. Bez trudu znalazłam stępnym tygodniu rozpocząć dalszą se 
willę stojącą na uboczu, u podnóża rję przygód!. 
gór. Czarnoskóry tubylec otworzył mi 
drzwi. ‚ Wszystkie przestrogi Riborne'a za- 

— Pani Raffini? — zapytałam. dźwięczały mi w uszach. On radził mó 
W milczeniu wpuścił mnie do do- wić prawdę. Cóż to może pomóc? 

mu i otworzył drzwi, w głębi przed- Nikt nie uwierzy, że udałam się w po- 
pokoju. Na progu zatrzymałam się nie dróż dlatego tylko, że przypadkowo 
zdecydowana. Ogarnął mnie instynk- znaleziona kartka pachła naftaliną. Co 
towny strach. Ale przełamałam się i za głupstwo! Przeklinałam w tej chwi 
weszłam do pokoju. Drzwi: zatrzasnę- li swoją nieopatrzną żądzę przygód i 
ły się głucho ża memi plecami. oddałabym wszystko za możliwość po 

Człowiek, siedzący przy biurku, wrotu do cichej nudnej wsi. 
wstał i podszedł do mnie, z wyciągnię _ Te wszystkie myśli przemknęły, 
tą ręką: jak błyskawica przez mój mózg. Cof- 

— (Cieszę się bardzo, że panią wi nęłam się instynktownie. Człowiek z 
dzę, miss Beddingfeld. rudą brodą uśmiechnął się: 

Był wysoki i miał dużą rudą bro = — Nie, już będzie pani musiała 
dę, — „Pewnie Holender* — pomyś- zostać tutaj. 
latam. Postać jego nie miała, zdawało — Zaproszona jestem do dyrekto- 
się, nic wspólnego z wygladem dyrek- ra muzeum historycznego w Kapsztad 
tora muzeum. W tej chwili zrozumia- cie. Jeżeli się omyliłam.... 

— Omyliła się pani? O, tak, pani 
się bardzo omyliła! 

Roześmiał się: i 
— |]akiem prawem pan mnie za- 

W PUŁAPCE *wrzymuje? Ia zwrócę się do policji? 
Wszystko to przypominało mi epi- — Do Boga wysoko, do policji da 

zod trzeci z „Przygód Pamelli*. Sie leko! 
działim na balkonie —— miejsce za 

—- pożerałam oczyma cej nie mogę powiedzieć! 
— Doprawdy?! 

Byłam w rękach wrogów. 

ROZDZIAŁ XIX. 

nej i pragnęłam całą duszą, by mi się 

  

— Ale chciałabym, żeby pan wie- 

pojechałam i że, jeżeli nie wrócę do 
wieczora, zaczną mnie szukać. Rozu- 
mie pan? 

— Ach, tak, pani przyjaciele wie- 
dzą, dokąd pani pojechała?- Jacyż to 
przyjaciele pani? Czy można wie- 
dzieć? 

W myślach przejrzałam całą listę. 
Nazwać sir Eustachego? Był poważną 
osobistością i nazwisko jego nie mog- 

Tak więc znalazłam się w pułapce. ło nie wywrzeć wrażenia. Ale jeśli ci pionkiem w czyichś 
ludzie mieli stosunki z Pedgettem, 
mogli sprawdzić, że skłamałam. Nie, 
byłoby to zbyt ryzykowne. 

— Pani Bler, — odpowiedziałam, 
—-moja przyjaciółka, z którą zamiesz- 
kałam w hotelu Nelsona. 
— W jaki sposób mogła się dowie 

dzieć, gdzie pani idzie, skoro od 11-ej 
nie było jej w domu? 

— Pan jest zbyt dobrze poinformo 
wany, mój panie! Ale pan zapomina, 
że istnieje pożyteczny wynalazek, któ 
ry się nazywa telefonem. Pani Bler te 
lefonawała do mnie i ja powiedziałam 
jej, gdzie jadę. 

Ku swemu zdumieniu zauważyłam, 
że cios był dobrze wymierzony. Oni 
nie przewidzieli możliwości porozumie 
nia się Klary ze mną przez telefon. 
Jakże żałowałam, że ona tego nie u- 
czyniła! 

— Dosyć tej gadaniny! 
rwał, zmieniając nagle ton. 

— Co pan chce ze mną zrobić? 

— Pozbawić panią możności szko 

— prze- 

й 

rzeczywiście zjawili się i chcieli z na- 
mi walczyć... 

Na chwilę. krew, zlodowaciała mi 

  

koił mnie. 
— Jutro pomówimy z panią i od 

odpowiedzi pani zależeć będzie jej dal 
szy los. Jedna tylko proszę sobie za- 
pamiętać: nie takim ptaszkom umieli- 

śmy rozwiązać języczki!. 
Nie było to przyjemne, ale przynaj 

mniej miałam trochę czasu do namys- 
łu. Miałam cały dzień przed sobą. 
Człowiek z rudą brodą był widocznie 

rękach. Czy nie 
Pedgetta? 

Wezwał dwóch służących — murzy 
nów. Zaprowadzili mnie na drugie pię 
tra i mimo rozpaczliwych prób prote- 
stowania, wepchnęli do zakurzonej 
mansardy, zawiązując ręce i nogi. Ho- 
lender złożył drwiący ukłon i odszedł. 

Czułam się zupełnie bezbronną. 
Sznury były związane tak mocno, że 
nie mogłam się uwolnić z więzów, u- 
sta miałam zakneblowane tak silnie, 
że nietylko nie byłam w stanie wydo- 
być głosu, ale oddychałam z trudno 
ścią. Zresztą, nawet gdyby udało mi 
się krzyknąć, nikby tego 
willi” nie posłyszał. Do drogi było da- 
leko. Siyszałam  trzaśnięcie drzwiami 
na dole: mój „Holender* wyszedł 
gdzieś zapewne. 3 

Straszną jest Świadomość, że nie 
można nic przedsięwziąć ku swe! 0- 
bronie. Napróżno wytężałam ramiona, 
musiałam się wyrzec wszelkich na- 
dziej. 
Nie wiem, czy w końcu zasnęłam, czy 
też straciłam przytomność, ale gdy się 

n 

— Pan jest warjatem — nic wię dzenia nam. A gdyby przyjaciele pani obudziłam, był już wieczór i księżyc 
stał wysoko na niebie. Całe ciało ścier 

pło mi nieznośnie, odczuwałam ból 
przy każdym oddechu. 

ZZ BYTOBĘPWGCT W: 

poszukuje 

1encje u administracii 
m. Chichotów, 
Derewn:, powiat stoł 
pecki, 

--— z elektrycznością Mo- 

2.2.18 
wszelkiemi е 
nowoczesnemi, wanns Lombard Bi kupia 4 tel, 
na miejscu do wyna- 14—10 sprzedaje (od 

Mickiewicza 31—4 suche, ciepłe i jasne 
kobiecą pokoje i salon duży. 
konserwu- Dow. 3—5. 
je, dosko- 16 — 17. 

jej skazy i braki, Masaż Trzy pokojowe mie- 
kosmetyczny twarvy. szkanie z kuchnią i wy- 
Masaż ciała, elektrycz- g dami. Pańska 4 — 1. 

dyplomowana w Pary- rzeczy 

Codziennie od g.10—8 ży udziela lekcji frzn- domowego. 
W. Z. P. 43. cyskiego, ma jeszczeniec Dzielna 30 m. 1, 

   

      

  

   
        

   

Ogrodnik 

EUPNO 
ISPRZEDAŻ 

posady od 
| lutego 1932 r Rete- 

OKAZYJNIE 
40 sprzedania natych= 
miast z powodu wy* 
Jazdu rentowna, ładna, 
niedekreiowa kamieni- 
ca w Wilnie 11 proc. 
rocznie czystego do- 
chodu, Żeby kus:ć, wy= 
sterczy posi -dać 8000— 
7000 dularów. Szcze- 
góły: ul. Z«walna 10, 
m. 12 od 5: pół do 
7-e1 wiecz. Pu średni- 
ctwo wykluczone 

OKAZYJNIE. 

poczta 

  

"TEEZERE | 
i Lokale [ 
RRT 

Do wynajęcia © 

dwa pokoje 

stowa 5 m 8. 

2 mieszkania 
i 4 pokoi ze 

wygodami 

  

jęcia Wilno, ul. Sło-9 ej do 2 p.p., od 5-ej 
wackiego 17. do 7 w.) palta zimowe 
a ann dam kie I męskie, fut- 

ra, skórki, ubrania, je 
dwabie, bielizna, swet- 
ry, pianina, tortepjany, 
motory elektryczne, bry 
lanty i wiele innych 

„pozostałych z licytacji 
fantów. 

1 lub 2 

Zarzecze 

  

Do sprzedania 
umeblowa ie pokcju ja- 
dalnego. biurko, łóżka, 
zała, rowery damski i 

męski, radjo 5 |ampko- 
we, aparat anodowy, 
głosnik  Filipsz. Ko- 
S'jumy i palta męskie, 

NAUCZYCIELKA kwiaty dsże i różne 
gospodarstwa 

Zwierzy- 

RÓŻNE 

  

  

parę godzia wolnych. od 12 —6. 

z Mont„iłłowski zaułek re 

La 
      

    

ZGUBY    GOTÓWKA 
na pr: centy 

Domy, majątki 
ziemskie, działki, 
place, m'es: kania 

wolne. 
Jom H.-K „7achę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9 05 

   
Zgubioną 4 

leg tymację Nr. 16'4 na 
rok akad. '930—31 na 
nazw. stud. prawa — 
U S.B Wiktora Mal- 
disa unieważnia się. 
——— 

  

Nagle dostrzegłam nieduży kawa- 
łek szkła w rogu pokoju. Promień księ 
życa odbijał się w nim i to zwróciło 
nań moją uwagę. W duszy mojej zbu- 
dziła się nowa nadzieja. : 

Nogi i ręce miałam związane, ale | 
mogłam toczyć się po podłodze całem 
ciałem. Odwróciłam się wolno na pra 
wy bok, każdy ruch sprawiał mi nie- 
znośny ból. Twarzą co chwila ociera- 
łam się o zakurzoną podłogę. Po wie 
iu wysiłkach i trudnościach  dopelz- 
łam wre$zcie do upragnionego szkła. 
Schwyciłam związanemi rękami owe 
zbawcze narzędzie. 

Minęło sporo czasu, zanim udało 
mi się ulokować szkło przy ścianie tak 
— by ostrym końcem móc spiłować 
sznury. 

Męcząca ta czynność trwała tak 
długo, że zaczęłam wpadać w rozpacz, 
gdy wreszcie sznur, wiążący moje dło 
nie pękł. Najważniejsze. dzieła zosta- 
ło dokonane. Ręce miałam wolne. Resz 
ta była już tylko kwestją czasu. Silny 
masaż unormował obieg krwi; usta, z 
których wyjęłam knebel. mogły oddy 
chać swobodnie, poczułam się więc | 
pełna sił i energij. Rak 

Kiedy rozwiązałam ostatni węzeł, 
wstałam chwiejąc się i po wykonaniu 
kilkunastu ruchów _ gimnastycznych, 
odzyskałam zwykłą sprężystość i zręcz 
ność ruchów. Wreszcie podeszłam do 
drzwi. Okazało się, że nie były one 
zamknięte. KZ 

W domu całym panowałą cisza. 
Księżyc oświecał przez okna zakurzor 
ne schody. Wyszłam cicho z pokoju. 
Do uszu mych doleciały słowa głoś- 
nej rozmowy. Zamarłam "nieruchomo. 
Zegar wybił północ. 

Redaktor w. z. Witeld Tatarzyśctę,


