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Na czerwoną gwiazdkę 
Chciałbym postawić wszystkie 

kropki nad i. Gdy mnie się zapytują, 

czy jestem za pokojową politykę 
wobec Sowietów, czy za wojanną, 
chciałbym wyjaśnić, że jestem za po- 

lityką pokojową. 

Ale dlaczego? 

Otóż nie dlatego, abym był prze- 

ciwny międzynarodowej solidarności 

w zwalczaniu sowietów,  sowietyz- 
mu. Przeciwnie uważam, że jeśli Eu- 
ropa chce swą cywilizację, swój do- 
brobyt i swobodę myślenia, tworze- 

nia i uczenia zachować, musi 

przedsiewziąść dwie akcje obronne, — 

z których jedna powinna być zwró- 

cona przeciw Sowietom. 

Mimo tego przekonania, ošwiad- 

czam się za pokojową politykę 

Połski wobec Sowietów, a to dlate- 

go, że 

1) Niebezpieczeństwo sowietyzmu 

zagraża dziś bezpośrednio daleko 

więcej Anglji i Francji i wogóle pań- 

stwom ©0 posiadłościach azjatyckich 

niż Polsce 

2) Wojna z Sowietami dla Pol- 

ski jest zajęcism o wielei w sposób 

nie dający sią porównać bardziej ry- 

zykownem, niż dla reszty Europy 
to jest dla Anglji, Francji i Niemiec. 

Innemi słowy jeśli kiedykolwiek mia- 

ła by być jakakolwiek akcja za- 

czepna zwrócona przeciw Sowie- 
tom, nawet nie wojna, lecz wogóle jaka- 

kolwiek akcja zaczepna, to Polska może 
w niej wziąść udział nie pierwsza, 

iecz ostatnia. Tego od nas wyma- 

ga rozsądek i wymaga geograficzne 

położenie Polski. 
* 

Czerwona gwiazdka. „Echo de 
Paris* ogłosiło w dniu 22 grudnia 
treść traktatu franko-sowieckiego pod- 

pisanego w dniu 24 sierpnia 1931 r. 

pomiędzy p. Filipem Berthelot sekre- 

tarzem generalnym francuskiego min. 

spr. zagr., a p. Dowgalewskim amba- 

sadorem Z.S.S.R. w Paryżu o niena- 

padaniu na siebie nawzajem i nie po- 

magania napastnikowi, któryby na- 
padł na jedną ze stron, Po ogłosze- 

niu tego traktatu w tym poczytnym 

dzienniku katolickim francuskie min. 

spr. zagr. oświadczyło że ogłoszony 
tekst jest „nieścisły*. 

ё Otóż art. 3tego „nieścisłego trak- 
tatu* brzmi: 

Wykluścza się możliwość zawierania poro- 
zumueń z jakiemś trzeciem państwem w celu 
wstrzymywania się od zakupów lub sprzeda- 
ży towarów jednej ze stron. Każda strona 

podpisana nie będzie cofała się przed kupo- 
waniem u strony drugiej, albo też przed 

sprzedażą jej towarów własnych, 

W artykule tym Francja wyrzeka 
się jakiegokolwiek uczestnictwa w boj- 
kocie Sowietów i ich piatiletki, Prze- 
ciwnie mamy to pośrednie zobowią- 
zanie Francji do wzięcia udziału w 
realizacji piatiletki, Tak się stało, że 
traktat został ogłoszony w przeddzień 
Świąt Bożego Narodzenia. Niewie- 
rzący bolszewicy nie są więc w tym 

roku pozbawieni swej czerwonej 
gwiazdki, 

Art. 4 tych nieścisłości brzmi jak 

następuje: 
Obie strony obiecują sobie nawzajem nie 

rozpączynać propagandy, a także powstrzy- 

mać się od wszelkiej interwencji do spraw 

wewnętrznych innej strony, zdążającej do 
wywrócenia siłą zbrojną (par les armes) u- 

stroju tam panującego, Żadna organizacja 
pretendująca do suwerenności na terytorjum 
jednej ze stron, lub nad częścią takiego te- 
tytorjum, nie będzie przez drugą stronę cier- 
piana, 

Strasznie niebezpiecznie i nieroz- 
ważnie zredagowany artykuł! Chyba, 
że tutaj mieszczą te „nieścisłości* o 
których mówił komunikat franc. mini- 
sterstwa spr. zagr., —>bo inaczej lek- 
komyślność Francuzów, którzyby coś 
podobnego podpisali byłaby dopraw= 
dy zdumiewająca. Artykuł ten zupeł- 
nie nie zabezpiecza przed propagan- 
dą komunistyczną, Pozostawiamy oczy- 

wiście na stronie ten fakt, że wogóle 

żaden traktat, ani żadea podpis bol- 

szewicki nie gwarantuje nikogo przed 

agitacją bolszewicką, bo od czegoż 

jest „,niezależny komintern* od cze- 

goż „niezależne* od Moskwy krajo- 

we partje komunistyczne, od czegoż 

wreszcie nieliczenie się bolszewików 

z jakiemikolwiek obietnicami komukol- 

wiek danemi. Przechodząc więc do 

porządku dziennego nad temi wszy- 

stkiemi skrupułami, raz jeszcze po- 

wtórzymy, że omawiany artykuł 

traktatu francusko-sowieckiego, nawet 

gdyby był z całą dobrą wiarą przez 

bolszewików wykonywany — nie za- 

bszpiecza Francję przed agitacją bol- 

szewicką. Bo przecież agitacja bolsze- 

wicka nie koniecznie musi się ujaw- 

niać w kierunku wzywania do wywra- 

cania ustroju państwa siłą zbrojną! 

Bolszewicy mają więcej farb na swej 

palecie, z łatwością mogą wydać 

okólnik, aby ten rodza] agitacji był 

wyrzucony poza nawias, a przecież 

każdy rozumie, że agitacja bolszewic- 

ka nie stanie się przez to ani mniej 

rozkładowa, ani mniej groźna. 

Wyżej więc cytowany artykuł 4 

„nieścisłego”* traktatu franko-sowiec- 

kiego w niczem nie krępuje Sowie- 
tów. Natomiast krępuje Francję. Oczy- 

wistą jest rzeczą, że ten kto pisał wy- 

razy „agitacja za wywróceniem istnie- 

jącego ustroju;przez siłę zbrojną*, „or- 

ganizacje pretendujące do suwerenno- 
Ści na terytorjum, lub na części tery 

torjum* myślał nie o agentach komu- 

nistycznych pracujących we Francji 

ideowo lub za dolary, lecz o organi- 
zacjach takich, jak „związek byłych 

kombatantów—Rosjan* jak organiza- 

cje gruzińskie, ukraińskie i inne, ko- 

rzystające obecnie na ziemi francuskiej 
z prawa azylu. 

W każdym razie, chroń nas Boże, 

abyśmy podobnie [ednostronny 
pakt z Sowietami podpisać mieli, 
Nie znaczy to bynajmniej, abym tu 

przemawiał przeciw podpisywaniu 

przez Polskę paktu o nieagresji z 

Sowietami o innej redakcji. 

Niektórzy publicyści polscy pi- 

sząc o rewelacjach „Echo de Paris“ 

upatrują w pakcie ogłoszenia tego 

lekkomyślnego traktatu wzmocnie- 
nia poko!u w Europie. 

Publicyści ci oczywiście w do- 

brej wierze rozumują w sposób na- 

stępujący: Przez traktat o nieagresji 

pomiędzy Francją a Sowietami od- 

ciąga się jakby Sowiety od Niemiec, 

wyrywa się Niemcom ten atut „szan- 

tażu”: straszenia Europy polityką 

wspólnoty niemiecko-komunistycznej. 

(Atut ten, mówiąc między nami osła- 

bia każde zwycięstwo Hitlera w Niem- 

czech). — A ponieważ Niemcy są 

czynnikiem, który grozi Europie woj- 

ną, więc drogą finansowania piatilet- 

ki i prześladowania białychgwardzistów 
dochodzimy do wzmacniania po- 
koju. 

Całe to rozumowanie przypomina 
logikę człowieka, któryby widząc 
płonącą chatę na jednym końcu wsi 
zapalał inną chatę na drugim końcu 
i twierdził, że w ten sposób 
przeciwdziała ogólnemu pożarowi. 

Każde dziecko na całym obszarze 
Z. S. S. R. wie, že jeśli się realizuje 
piatiletka to nie dla pokoju, lecz dla 
wojny.  Piatiletka to Środek dia 
wzniecenia rewolucji globalnej — tak 
brzmi pierwszy kanon bolszewickiego 
katechizmu. 

Ci którzy mimo tego, uważają że 

Bolszewja może być użyta jako šro- 

  

W, Pani Irena Panenkowa, 
Szanowna Pani, 
Strasznie chciałbym się dowiedzieć, gdzie 

i kiedy wygłosłem te tezy oraz gdzie ; kiedy 
iwłypowiedziatem te myśli, z któremi łaskawie 

polemizuje Pani w przedświątecznym nume- 
rze gazety ABC, Cat. 

dek i narzędzie do wzmacniania po- 

koju opierają swe przekonania na 

niedocenlaniu entuzjazmu rewo- 

lucyjnego w Bolszewji. Są politycy, 
dyplomaci, publicyści, którzy sądzą, że 

te wszystkie hasła rewolucyjne to takie 

sobie ornamenta liturgji satanicznej, a 

naprawdę Bolszewja to poczciwe za 

cne państwo, które w potrzebie da się 

nawet użyć, aby niejednego złośliwego, 

a dokuczliwego sąsiada w Europie za- 
szachować. Otóż dlatego tak mnie cie- 

szyło, że różne matoły uważały moją 

„Myśl w obcęgach* za książkę pro-bol- 

szewicką, bo właśnie tam odmalowałem 

że całyten entuzjazm bolszewicki 
nie jest wytworem ani sztucznej rekla- 

my, ani przekupstwa, ani innej rzeczy 

niestrasznej, lecz że on istnieje na- 

prawdę i że jest realny, że jest straszny. 

Gdyby więcej osób w Europie zda: 

wało sobie na zimno z tego sprawę, 

toby nie uważano Bolszewji za  Вго- 

dek do utrzymywania w Europie po» 

koju. 
x * * 

Jestem najgorętszym zwolennikiem 

  

utrzymania w Europie pokoju. Już 

ostatnia wielka wojna była wielkiem 

 usiłowaniem samobójstwa ze strony 

Europy. Nowa wojna państw europej- 

skich między sobą byłaby samobój- 

stwem ostatecznem. Ale pokój w Eu- 

ropie da się utrzymać nie drogą przez 

finansowania piatiletki, lecz powie- 

* dzielibyśmy: 

drogą porozumienia francusko-nie" 

mieckiego, gdyby porozumienie to nie 

było już właściwie dokonane i gdy- 

byśmy nie wiedzieli, napewno że na 

tle tych stosunków nie powstanie w 

Europie żadna wojna. 

Oraz 

drogą porozumienia niemiecko-pol- 

skiego, któreby wstąpiło w miejsce 

dziś tak zajątrzonych stosunkow. 

Słyszę głosy „Idź Pan do Hitlera 

z temi uwagami”, Istotnie całą winę, 

że te stosunki są tak złe ponoszą 

Niemcy. Oni stanowią stronę napada- 

jąca, my się tylko bronimyz To też z 

ochotą „poszedłbym do Hitlera z te- 

mi uwagami“, to znaczy posylatoym 

k 

artykuły do urzędu polskiej pokojo- 

wej propagandy na Niemcy. Nieste- 

ty, min. spr. zagr. tak hojne na róż- 

ne imprezy propogandowe w innych 

krajach, nie posiada w Niemczech te- 

go rodzaju instytucji. Ale w pewnej, 

oczywiście minimalnej części można 

się i w Polsce do sprawy pokoju 

przyczynić. Naprzykład ton naszej 

prasy. Oczywiście jest on przyzwoit. 

szy niż ciągłe napaści prasy niemiec= 

kiej na Polskę, lecz jest także swego 

rodzaju noblesse oblige, które tu nas 

obciąża. Oto wobec Nie niec Polska 

znajduje się w obozie zwyciężonych. 

Nam zwrócono terytorja, które od 

nich odebrano. Gdybym był Francu- 

zem i żył w epoce 1870 do 1914 r. 

byłbym prawdopodobnie rewanżystą. 

Lecz sam wielki Bismark chciał poro- 

zumienia z Francją po zwycięskiej woj- 

nie. Prasa polska dobrze robi, że pod- 

kreśla tę prawdę iż pod żadnym 

pozorem, ani warunkiem Polska 
nie odda swej ziemi, ale nasza 

godność narodowa bynajmniej nie па- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 28.12 (tel, własny), — 

Swięta w procesie Centrołewu jeszcze nie 
wygasły; na sali pusto. 

Dzi od rana przemawia adwokat Ujaz- 
dowski. Na ławie oskarżonych siedzą tylko 
Mastek i Kiernik a brak nawet Sawickiego, 
w którego imieniu obrońca wygłasza prze- 

Adwokat Ujaqdowski pierwszą część prze 
mówienia piświęcił czynnikom władzy, z któ 
rymi chłop się styka, Mówca twierdz;, że 
chłop odnosi się do policjanta nieufnie. Ze 
znania policji na Sądzie obrońca uważa za 
niemiarodajne. 

W dalszym ciągu :łdw, Ujazdowski, prze 
chodząc do bezpośredniej obrony posła Sawi 
ckiego, mówi o jego działalności politycznej. 
Kosy ; widły, według słów: obrońcy, jako śro 
dek do obalenia Rządu, istnieją w opowieści, 
Sawicki mówił o tem w prywatnej rozmowie 
w Sekretarjacie w Knyszynie w obecności 6 

= den 

włościan; gdyby nawet to mówił, nie moż- 
naby prywatnej rozmowy podciągnąć pod ża 

artykuł kodeksu karnego, : 
Z kolei przemawia drugi obrońca posła 

Sawickego adw. Czernicki. Na wstępie ad- 
wokat Czernicki stwierdza, że mamy zamiast 
sejmowładzwta rządowładztwo. Dalej stwier 
ldza, że teror panujący obecnie w kraju naj 
więcej uderzył w; stronnictwo chłopskie, Przy 
tacza następnie znane już zarzuty w sprawie 
łamania prawa i zapowiedz! łamania konsty 
tucji, Analizując zeznania Rataja i Brodackie 
go podkreśla, że chłopi są najwięcej zaintere 
sowani prawnym porządkiem w kraju, Oskar 
żeni zostali pociągnięci do odpowiedzalno- 
ści jedynie dlatego, że chcieli panowana pra 
wa. Ponieważ poseł Sawicki należał do stron 
nictwa oraz zdania z książki Jana Dąbskie- 
ważniejsze ustępy z programu tego stron- 
ncitwa oraz zjfania z książki jana Dąbskie- 
gi pod tytułem „Ideologja chłopska”, na do- 

Laval pojedzie do Londynu 
PARYŻ (PAT). Ageneia Hava- 

są donosi, że premjer Mac leno 
zeprosił premjera Lavala na naradę 
w sprawie podtyki reparacvjnej 
chu krajów. Narada ta umałaby 
się odbyć przed miedzysządową 
konferencja w sprawie planu Youn 

Gim grozi 
BOMBAY. PAT. — ył tu dziś 

Gandhi. 
BOMBAY. PAT. — Przemawiając 

publicznie wczoraj wieczorem Gandhi, 
zwracając się do słuchaczów, powie- 
dział: Jeśli walka stanie się nieuniknio- 

LONDYN (PAT). Jak duavosi a- 
3 gencja Reutera — jest fakie:n. że 

Mac Donald przed wyjazdem do 
Londynu wystosował pismo do 
1 avala. Niema jednak ieszcee wy- 
raźnego potwierdzenia lut: zaprze- 
czenia wiadomości, że Mac Donaid 
zaprosił do Londynu na naradę w 
sprawie odszkodowań. 

alkų czynra 
na, wzywam was, ažebyšcie byli g0- 
towi. Niemniej nie zaniecham usiłowań 
ocalenia narodu od tak ciężkiej próby, 
jeśli jednak nie będzie żadnej iskierki 
nadziei, nie zawaham się przed zażąda 
niem od was największych poświęceń. 

Prześladowania mniejszości 
litewskiej w Prusach 

KRÓLEWIEC, PAT, — Podobnie jak 
mniejszość polska jest uciskana w Prusach 
Wschodn'ch, tak samo 1 mniejszość litewska 
zamieszkująca północnowschodnią część Prus 
Wschodnich, jest na każdym kroku szyka- 
nowana, Niedola ludności litewskiej najbar- 
dziej objawia się w dziedzinie szkolnictwa. 
Na 70 tysięcy Litwinów, żyjących w: Prusach 

Wschodnich, niema ani jednej szkoły pań- 
stwowej z językiem wykładowym litewskim. 
Prośby mniejszości litewskiej o otwarcie 
szkół litewskch pozostają bez odpowiedzi, 
Istniejące szkoły litewskie prywatne nie za- 
spakajają wymagań kulturalnych mniejszości 
litewskiej, która coraz bardziej podlega wpły 
wowi germanizującemu, 

Niezwykła propaganda byłego oficera 
BERLIN (PAT). — Wczoraj za 

szedł w Hamburgu niezwykły wy- 
padek niemieckiej propagandy 
przeciw traktatowi wersalskiemu. 

Jeden z byłych oficerów niemiec- 
kiej marynarki wojennej wynajął 
dla siebie samolot pasażerski i w 
chwili przelotu nad centrum inia- 
sta począł rozrzucać ulotki prze- 
ciwko traktatowi wersalskiemu. Pi 
lot natychmiast zawrócił na loini- 

sko, gdzie pasażera aresztowano.— 
Okazał się nim dr. Wenberg, były 
oficer. prezes związku bylych 
członków marynarki wojennej. U- 
lotki wydrukowane były w jednej 
z hamburskich firm nakładowych. 
która podczas dochodzeń oświad- 
czyła, że była przekonana, iż u- 
lotki będą rozpowszechniane w Ba- 
zylei podczas obrad rzeczoznaw- 
ców finansowych. 

Uczniowie napadli na nauczyciela 
BERLIN. PAT. — Dwaj uczniowie gim- 

nazjalni w Naumburgu w Saksonji napadli 
na jednego z nauczyciel; celem zrabowania 
mau gotówki, Młodociani bandyci uczerni- 
li sobie twarze, by uniknąć poznania, Nauczy 
cie zdołał napastników spłoszyć. Zostali oni 

aresztowani w kilka godzin po napadzie w! 
restauracji dworcowej, gdzie podejrzenie 
przeciwko nim wzbudziły ślady nieodmytej 
sadzy na twarzy jednego z nich, Obaj aresz 
towani uczniowie mieli przy sobie broń pal- 
ną. 

wód, że dominującą cechą charakteru chło- 
pa jest gorąca miłość do ziemi, co wyklucza 
wszelkie instynkty twowe. Adw. 
Czernicki odrzuca zatem stanowczo skierowa 
ne przeciwko Sawickiemu zarzuty antypań- 
stwowości, Chłopi — jak zeznał w Sądzie 
marszałek Rataj — nigdy rewołucji nie za- 
czynają, ani nie kończą, lecz zawsze idą dro 

gą legalną; chłopi są potęgą, gdy chodzi o 
obronę własnej miedzy, Dlaczego — zapytu- 

je dalej adwokat Czernicki — pomięjtzy ty- 
mi wybitnymi ludźmi, których i pi 
dą do historji, znalazł się Adolf Sawicki? Ad 
wokat Czernicki znajduje bowiem, że poseł 
Sawicki ani razu nie reprezentował stronnic 
twa chłopskiego, jako misji porozumiewaw- 
czej Centrolewu, a na kongresie nie był. Da- 
lej charakteryzuje posła Sawickiego, jako nie 
zmordowanego działacza politycznego. Wresz. 
cie obrońca ojdpiera poszczególne zarzuty ak 
tu oskarżenia przeciwko posłowi Sawickiemu 
i kończy. „Wierzę głęboko w wyrok unie- 
winniający w stosunku do wszystkich oskar- 
żonych, bo jest to koniecznością państwową 
i prawną. Ligi czeka na ten wyrok z niesły- 
chaną uwagą dla nego bowiem będzie оп 
miał znaczenie historyczne, gdyż powie mu, 
czy zrealizowana została wielka idea niezawi 
A Sądu i prawo do obrony praworządno 

wielkie plany piatiletki 
SESJA CENTRALNEGO KOMITETU 

Z.S.S.R. 
MOSKWA. PAT. — Od tygodnia 

trwa w Moskwie sesja centralnego ko- 
mitetu wykonawczego ZSSR. Po Moło 
towie przemawiali Kujbyszew, Glinko 
oraz szereg delegatów. Kujbyszew w 
expose swem zaznaczył, że piatiletka 
jest planem walki klasowej i rozwoju 
ataku socjalizmu na kapitalizm. Głów- 
ny rezultat piatiletki wyraża się w tem, 
że 81 proc. życia gospodarczego jest 
już zsocjalizowane. Przy wykonywa- 
niu piatiletki zwrócono specjalną uwa- 
gę na forsowną rozbudowę ciężkiego 
przemysłu. Ideą przewodnią była tu 
chęć całkowitego uniezależnienia się 
od zagranicy, Nietylko uruchomiono no 
we zakłady i fabryki, ale stworzono no 
we gałęzie produkcji, nieznane dawniej 
w Rosji carskiej. Rok bieżący zaznacza 
się wypełnieniem planu rządowego w 
szeregu dziedzin życia gospodarczego, 
przedewszystkiem na polu kołektywiza 
cij oraz w przemyśle naftowym, trak- 
torowym i częściowo maszynowym. W 
niektórych jednak dzidzinach tegorocz 
ny plan wykonany nie będzie. 

Nie udało się również doprowadzić 
do spodziewanego poziomu wydajności 
pracy oraz zmniejszyć koszta własne 
zarówno w wytwórczości fabrycznej, 
jak i w budownictwie. Rok 1932 ma 
pochłonąć zgórą 21 miljardów rubli. Z 
sumy tej 10,700 miljonów pójdzie na 
przemysł, 4,370 miljonów na rolnictwo 
i 3,700 miljonów na różne rodzaje trans 
portów, a reszta na budownictwo. Plan 
roku przyszłego stawia sobie jako głów 
ne cele: 1) doproawdzenie kołektywi- 
zacji do 72 lub 75 proc. i przeprowa- 
dzenie całkowitej likwidacji kułaków 
jako klasy, 2) dalsza rozbudowa wiel 
kiego przemysłu i osiągnięcie zwiększe 
nia produkcji o 36 proc. Tazatasze © 

kazuje nam iść dalej, iść w kierunku 

antyniemieckich okrzyków, przeciwnie 

po całkowiiem zrealizowaniu swego 

wobec Niemiec programu terytorjalne- 

go powinniśmy wszystkiemi siłamy 

dązyć do porozumienia z tem  рай- 

stwem nie zrażając się żadnemi prze- 

ciwieństwami Cat. 

SILVA RERUM 
Czas w numerze świątecznym 

porusza niezmiernie ważną sprawę 
„nieobecnych, nieznanych. czyli 
akademików, studjujących poza u- 
niwersytetami i zjawiających się 
tylko na egzaminy. — / 

jest to pierwsze pokolenie, jakie wycho- 
wuje się poza murami un:wersytetu, jest to 
pierwsze pokolenie, o którem nie słyszymy, 
nie wiemy nic. Ich szczęśliwsi Koledzy wy- 
powiadają się na wiecach, mają organizacje 
ideowe j samopomocowe, w ostatecznym ra 
zie obnoszą się Z „zeloną wstąžeczką“. Ci 
nie zrobią nam niespodzianki. Ale tamci? Pro 
tesor powie: „padają przy minie". No 
dobrze, ale co potem? Na to już odpowie- 
dzi nie udziela nikt, Ы 

Akademik ..nieobecny“. (a ten 
typ. niestety, jest prawie regulą na 
niektórych wydziałach), pozbawio- 
ny oddziaływania tradycyj uniwer 

syteckich, idący luzem, nabiera swo 

istych cech. Pierwszą jest nieufność 
do haseł demokratycznych: * 

Patrje „Memokratyczne lewicy mają *co 

do uniwersytetu jeden dziś jeszcze postulat: 

zmesienie opłat, o „nieobecny: z 

że ten środek nie mu jeszcze pieni ze = 

  

odwraca się od klemokracji, która dała mu 
tylko półwyzwołenie, a dzieła swego nie pro- 

„Nieobecny zna po ь 
mnieį zdolnych, mnieį wartošciowych 

adam, may studja i karjerę zawdzięczają 

czej y adzowi. Taki „nieobecny* ma tylko pieni 
je, że ustrój jest zły, bo wy 

zywe jednostce, szkodę społeczeństwu, — 
Nieobecny tpiwszy w demokrację, a p0- 
tępiwszy ustrój oparty o Kapitalizm — staje 
i krok od komunizmu, 

Wstrzymuje go jedna cecha: wychowa- 
nie polskie, Młodzi wyroślśmy w tradycji wał 
ki niepodległościowej — w dume życia we 
własnem państwie, _W skład tej tradycji 
wszedł Radzymin i Budienny. To się pa- 
mięta. | Е 

Jaką przyszłość mają ..nieobec- 
„94 

nl -.... 

Dziesiatkowani przy egzaminach, do któ 
rych przygotować się nie mogą, tępieni gruźli 
cą nieobecni oczekują od społeczeństwa takiej 
reformy, która jm da możność rzetelnych stu- 
djów, 

O taką reformę jest jednak nie- 
zmiernie trudno „gdyż chodzi już nie 

o przebudowę wyższego  szkolni- 
ctwa. lecz o reorganizację całego 
życia społecznego. : 

Sprawę mlodego pokolenia pol- 
skiego i jego stosunku do starszych 
porusza Dzieri Polski: 

Dia migiego pokolenia polska rzeczywi- 

stošč pie się względnie szaro, Wy- 

nice zawierały się ongiś w duszach („O iłe 

miary Polski niepodległej, której idealne gra- 

polepszycie dusze wasze, o tyle pow'ększy- 

cie granice wasze" — głosił Mickiewicz), 

dziś wyznaczońe na map Europy, szarpanej 

przez kryzys j rozterki międzynarodowej po- 
lityki — czyż nie mogą się wydawać mizef- 

ne? Nowe pokolenie zwraca się nawet z ri- 

dzajem wyrzutu pod gidresem swych ojców i 

pyta: więc tak wygląda zrealzowana legen- 

da wolności, więc w spadku otrzymujemy 
Polskę bezrobotnych, Polskę szarej bezideo- 
wej pracy, Polskę osaczoną przez zewnętrz- 
nych, a rozsadzaną przez wewnętrznych wro 

gów. 

Jakież jest wy. > Jaką drogą 
trzeba iść naprzód? 

Polska dobrze urządzona i za- 
jdarowana, _ wzbudzająca szacunek 

wśród obcych, zapewniająca najdogodniejsze 

moralne i materjalne warunki rozwoju i by- 

tu swym obywatelom — oto nowy cel pracy 
i wysiłku całego narodu, 

Ideał mocarstwowości jra się winien my 
ślą przewodnią nowego olenia, 5 

© йе jetst ono zdolne do objęca roli pio- 
niera nowego ideału? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, należy zapoznać się z psychiką 
młodzieży polskiej, a zwłaszcza jej elity aka 
demick:ej, 

Trzeba stwierdzić, że młodzież ta zdaje 
twardy egzamin w szkole życia, a jednak 
'wstępuje w jego progi z niemałym zapałem, 
mimo def:cytu Sił j środków, Młodziez ta mu- 
si patrzeć trzeźwo w a przecież 
nie brak wśród niej objawów wzniosłych i 
szłachetnych porywów. Od tego jak wyzy- 
skany zostanie kapitał jej niezadowołenia, jej 
porywów serca—zależy, czy ideał Polski mo 
carstwowej otrzyma naprawdę wartościo- 

wych wykonawców, 

Oto droga została wskazana. 

Czy młodzież polska wejdzie właś- 
nie na tę drogę. pokaże przyszłość. 

Lector.
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Prezent dla Niemiec 
Niemcy otrzymały na gwiazd- 

kę prezent: obradujący od kilku 
tygodni komitet ekspertów finanso- 
wych w Bazylei uchwalił. & 
„Niemcy nie będą mogły wywią- 
zać się ze swych płatności”. 

© 
Sprawozdanie opracowane przez 

komitet dzieli się na cztery części: 
w części pierwszej zawarty jest 
pogląd, na położenie obecne. część 
druga omawia powody kryzysu о- 
becnego, część trzecia — zarządze- 
nia rządu niemieckiego, część czwar 
ta zawiera następujące wnioski: 
bezprzykładnie ciężki kryzys, nie- 
wspólmierny z rozmiarami depresji 
gospodarczej, będącej  podstaroą 
mworator jum Hoovera, musi sporoodo- 
mać, że Niemcy nie będą mogły się 
mymiązać ze swych płatności, prze- 
midzianych m planie Younga. Plan 
Younga oparty o pomyślną konjun- 
kturę gospodarczą śriata minien 
mskutek ostatnich rostrząsór gos- 
podarczych zostać dostosoroany do 
zmienionych warunków. Zamiły ten 
problem pominien być uregulomany 
mspólną akcją roszystkich zaintere- 
somwanych rządórw. W celu przyroró- 
cenia zaufania jest nieodzorone zna 
lezienie sposobu przystosowania 
mszelkich długów istniejących po- 
między poszczególnemi państwami 
do obecnej krytycznej sytuacji во- 
spodarki śmoiatorwej. W tym celu 
komitet zroraca się do mszystkich 
rządów z apelem, aby przez po- 
mzięcie szybkiej decyzji zapobiec 
dalszemu pogorszeniu i tak już kry- 
tycznego położenia. 

O ile raport ekspertów finan- 
sowych może być uważany w Niem 
czech za sympatyczny prezent 
gwiazdkowy — o tyle dla wierzy- 
cieli niemieckich jest on wcale nie 
miłą siurpryzą. Cóż bowiem ozna- 
cza to orzeczenie w praktyce? W 
praktyce raport ekspertów rozgrze- 
sza Niemcy na zapas przed płace- 
niem długów. zarówno z tytułu 
planu Younga, jak i zobowiązań 
krótkoterminowych, których cyfra 
przekracza 6 miljardów marek. 

O ile Niemcy zkolei zamrożą 
taką kolosalną sumę — rzecz jasna 
— że światowy kryzys gospodar- 
czy nie dozna wskutek tego odprę- 
żenia, tęmbardziej, że wierzyciel 
Europy — Stany Zjednoczone 

"na wiadomość o uchwale komitetu 
ekspertów wypowiedziały się, iż 0- 
rzeczenie to nie może mieć żadnego 
wpływu na terminową spłatę dłu- 
gów wojennych przez państwa eu- 
ropejskie względem Stanów Zjed- 
noczonych. 

Raport ekspertów Finansowych 
będzie niewątpliwie długo dyskon- 
towany przez politykę niemiecką i 
jego treść słusznie należy uważać 
za sukces niemiecki. Raport ten po- 
średnio stwierdza. że plan Younga 
może być tylko wykonywany w 
okresie pomyślnej konjunktury go-- 
spodarczej. a jeżeli tej konjunktury 
niema — to łatwo wyczytać między 
wierszami wniosek: — plan Younga 
stosowany być nie może. Drugą waż_ 
ną okolicznością, którą trzeba za.- 
pisać na rachunek sukcesu niemiec- 
kiego. jest to. 
skach nie wysunął żadnych propo- 
zycyj. mających na celu sanację 
gospodarki niemieckiej. czyli 
inaczej zaakceptował obecny 
stan rzeczy. wydając Świadectwo, 
iż Niemcy robią wszystko, co mogą. 
ale ciężkie brzemię kryzysu jest 
ponad ich siły. Ir. 

Reperacie 

MASZYN RDLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarn oraz motorów wszelkiego 
rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiejo 
Wilno, Zawalna 11-2 

WSPOMNIENIA 
NIEPOPULARNE 
Na tematy Bożenarodzeniowe moż 

na pisać dużo, a zawsze z łezką i opłat 
kiem. Istnieją już takie zawodowe 

wspomnienia świąteczne, w których 

autor jest zarazem bohaterem i bynaj 
mniej nie siedzi przy stole zastawio 
nym mlekiem migdałowem, rybką i sło 
dyczami, a gdzieś, hen wśród śnieżycy 
i koniecznie na obczyźnie. 

Lat temu 70 nieuniknioną atrakcją 
takiego wspomnienia były wilki. Tak 
jest. Las, zbłąkane sanie, spłoszone 
konie, zawieja i mróz (choć naprawdę 
rzadko chodzą w parze) stado bestyj.... 
a tam, o długie wiorsty odległy dwór 
ciepły, lampa naftowa i jeżeli nieko 
niecznie ogień na kominku, to w każ 
dym razie czeka z Wilją zaniepokojona 
rodzina. Dziś niema wiorst. bo od 
ległość mierzy się w kilometrach, a 
nieuniknionym motywem musi być woj 
na. Pikietą naprzykład, albo okopy, list 
od żony przy zimnym kulomiocie. Czę 
sto bardzo na obczyźnie, obcych tron 
tach, w obcych armjach. Obce armje 
cieszą się wogóle w naszej literaturze 
większą poczytnością, niż. swojskie. 
Taka to jest właśnie swojszczyzna tej 
literatury. 

Kto był na wojnie, a. było wielu, 
każdy oczywiście przeżywał różne Wi 
gilje, że się tak wyrażę: na koniu i pod 
koniem. Z tych najbardziej przykrą by 
ła zawsze w ciepłej gospodzie jakiejś 

że raport we wnio- , 

SŁOWO 

mach ma anbagadora japońskiego w Moskwie 
Wydaienie sekretarza poselstwa czechosłowackiego z Z.5 S.R. 
MOSKWA, 27 12. — W wie- 

czór wigilijny korespondenci zagra- 
niczni, a z nimi korpus dyplomaty - 
czny zaalarmowani zostali przez 
„Narkomindieł'* wiadomością o zde- 
maskowaniu przez GPU. próby za- 
machu na ambasadora japońskiego 
w Moskwie. W organizowaniu tego 
zamachu miał brać rzekomo udział 
członek jednej z misyj zagranicz- 
nych. 

Wydany w tej sprawie komuni- 
kat nie wskazywał dokładnie, o 
którą misję chodzi. Podejrzenia 
'zwracały się przeciwko wszystkim* 
przedstawicielstwom dyplomatycz - 
nym i dziennikarze kolejno atako- 
wali poszczególne placówki zagrani- 
czne, domagając się wiadomości. 

Szereg placówek uczuło się do- 
tkniętemi tego rodzaju podejrzenia- 
mi i zwróciło się do dziekana kor-- 
pusu z prośbą o interwencję u 
władz miarodajnych. 

Dopiero wieczorem w pierw- 
szy dzień świąt stało się publiczną 
tajemnicą, że o zorganizowanie spi 
sku posądzony został dr. Vanek* z 
misji czeskosłowackiej. 

Dr. Vanek dnia 24 bm. opuścił 
Moskwę, udając się przez Warsza- 
wę do Pragi. 

Prasa sowiecka podaje, że na- 
tychmiast po wykryciu spisku Ka- 
rachan poinformował o wszystkiem 
ambasadora japońskiego Hirotę. za- 
pewniając go w imieniu rządu 50- 
wieckiego, że władze zarządzily 
wszelkie środki ostrożności, celem 
ochrony osoby szefa placówki ja- 
pońskiej. Ambasador Hirota miał 
w odpowiedzi wyrazić swe wielkie 
zadowolenie z wykrycia na skutek 
starań GPU. spisku. dodając przy-- 
tem, że nie zamierza opuszczać swe,- 

go stanowiska i polega całkowicie 
na środkach, szczerze zastosowanych 
przez rząd sowiecki. Przeciwko 
członkowi misji zagranicznej, za-- 

mieszanemu w sprawę spisku, Ja- 
ponja nie zamierza występować. 
Również władze japońskie nie 
przypuszczają. aby w organizacji 
spisku brały udział czynniki chiń- 
skie. 

SENSACYJNE TŁO 

RYGA, 27. 12. — Z Moskwy do 
noszą: sensacyjne tło nagłego wyda 
lenia dyplomaty czeskiego — we- 
dług wersji sowieckiej — jest na- 
stępujące: 

Sekretarz legacy jny Vanek miał 
organizować zamach na ambasado- 
ra japońskiego w Moskwie, Hirotę i 
namawiał urzędnika  komisarjatu 
komunikacji Gorina o wykonania 
komunikacji Gorina do wykonaiia 
misarjat spraw zagranicznych za- 
żądał natychmiastowego wyjazdu 
Vaneka z Moskwy. oraz zwrócił 
się o wyjaśnienia do charge d'affai- 
res Czechosłowacji. 

Vanek wyjechał niezwłocznie 
do Pragi. 

Włade sowieckie nie wydały w 
tej sensacyjnej sprawie komunikatu 
urzędowego. 

Gorin został aresztowany i osa- 
dzony w więzieniu GPU. 

W Moskwie krążą na ten temat 
najrozmaitsze pogłoski, których nie 
można sprawdzić. Dziś rano rozesz- 
ła się pogłoska о zamordowaniu 
charge d'affaires Czechosłowacji. 
Pogłoska ta nie odpowiada praw.- 
dzie. 

MIN. BENESZ_ ZARZĄDZIŁ 
DOCHODZENIE 

PRAGA, 27. 12. — Minister Be- 
nesz zarządził przeprowadzenie do- 
chodzenia w sprawie d-ra УапеКа 
celem ustalenia, czy zarzuty — 50- 
wieckie o rzekomo planowanym 
zamachu na ambasadora japońskie 
go odpowiadają prawdzie. Docho- 
dzenie ma również na celu wyjaśnie 

Balkon zawalił się w kinie 
LUBLIN, PAT, — W jednym z kinotea- 

trów w Chełmnie Lubelskiem poldczas przed 
stawienia zawalił się balkon, wypełniony pu- 

blicznością. 10.0sób zostało ranionych. Z te- 
go cztery przewieziono w stanie beznadziej 
nym do szpitala, 

Straszna katastrofa samochodowa 
KATOWICc. PAT. — Jak donoszą psma 

ze Śląska Opolskiego, pod Nowym Targiem 
na Dolnym Śląsku wydarzyła się w czasie 
świąt straszna katastrofa autobusowa. Samo- 

chód osobowy z 8 pasażerami spadł wskutek” 

zepsucia się 'motoru do rowu głębokości kil-- 

ku metrów, 4 osoby, w: tem 2 kobiety, ponio 

sły śmierć na miejscu, dwie zaś odniosły cęż 

kie rany, 

Wielka powódź w Lublinie 
LUBLIN. PAT. — Z powodu odwiłży i 

roztopów w nocy z 27 na 28 bm, wezbrały 

; rozlały rzeki Wieprz i Bystrzyca, Na Wie- 

przu wezbrane wody zerwały i uniosły most 
pqd Sernikami. W Lublinie wyłały Bystrzy- 

ca, Czernijówka i Czechówka,  zalewając 

część przedmieść Tatary i Bronowicze. Oko- 
ło 40 domów mieszkalnych zalanych zostało 
wodą, Pozatem zalane są wielkie przestrze- 

nie pól i łąk podmiejskich, Mieszkańców zala 

nych domów ewakuowano. Akcję ratunko- 

wą prowadzi miejska straż ogniowa. 
  

  

GDANSK. PAT. — W czasie 
świąt Bożego Narodzenia nad Bał- 
tykiem szalały gwałtowne burze—- 
Kilka okrętów szukało schronienia 
w porcie gdańskim. 4 okręty. zdąża 
jące do Gdańska, względnie będą- 
ce w drodze z Gdańska z ładun-- 
kiem. uległy poważnym  katastro- 
fom. Statek łotewski ..Bartava', pły 
nący z ładunkiem węgla do Liba- 
wy. został rzueony przez morze na 
mieliznę w odległości kilkunastu 
mil od Libawy. Drugi statek łotew 
ski ..Livonia* wyrzucony został na 

„Koła Polek“ czy Y.M.C.A., chociażby 
z tej przyczyny, iż nastręczająca naj 
mniej wspomnień, a biały tatun Śnież 
nej zawiej na froncie zawsze jest bar 
dziej poetycznym od „grona kolegów, 
w dzień ten pijanych, nudnych i spot 
niałych. 

Zupełnie więc nie - szablonowym 
traiem przypominają mi się takie dnie 
świąteczne Bożego Narodzenia kiedy 
to... To było w owe lata, o których 
część ludzi mówi: „stare, dobre czasy, 
a stuprocentowa większość pisze: „cza 
sy niewoli i ucisku**! Otóż właśnie w 
te czasy ucisku, widome znakį i 
bezpośredni tego ucisku wykonawcy, 
stali rok rocznie, tradycyjnie, zawsze w 
kuchni, zawsze pokornie, z czapkami 
w rękach, czekając na „pogalownawo 
rubla'. Służąca przychodzi i mówi: 
„gardawyje przyszli**, Potem dostawali 
„na czaj“; („napiwek“ to wpływ po 

lonizacji kraju) wszyscy trzej, czarni, 
przy szablach i rewołwerach, bez cza 
pek kłanialj się nisko i życzyli Weso 
łych Świąt, i mogłeś sobie w salonie 
grać od ucha „Boże coś Polskę“, až 
fortepian trzeszczał i garnki w kuchni 
odbijały echem, kłaniali się nisko j wy 
chodzili. Na „Nowyj God'* przyjdzie 
jeszcze okołodocznyj, ten już frontowe 
mi drzwiami i czekać będzie w przed 
pokoju. Trudno — taka ranga. Czeka 
jąc, uprzejmie zerka na widniejący w 
salonie jakiś zakazanie patrjotyczny 
obraz, dostaje trzy ruble, koniecznie 
papierkiem, bo to subtelniej. Jak dziś 
pamiętam jego postać solidnie idącą 

  

GWAŁTOWNA BURZA НА BAŁTYKU 
kamienistą mieliznę na północ od 
Windawy i prawdopodobnie ulegnie 
zupełnemu żniszczeniu. Załoga zo- 
stała uratowana przez okręt pomoe- 
niczy łotewski. Jedynie kapitan 
statku pozostał na tonącym okręcie, 
odmawiając opuszczenia go. Trzeci 
statek łotewski „Evermont*, zdąza- 
jący z ładunkem do Gdańska. zo- 
stał na morzu Północnem również 
wyrzucony na mieliznę, Wreszcie 
czwarty statek, wiozący ładunek 
z Gdańska do Genui. osiadł ua 
mieliźnie w Bełt. : 

po przedwojennym śniegu, szabelka 
sterczała niby kołek na strasznie otyłej 
szyneli, lakierowane buty, opuszczone 
na cholewy spodnie, furażka. To był 
dygnitarz V cyrkułu.... Ho, ho! 

Wot kak! 
Choinka też inaczej wyglądała. By 

ła przedewszystkiem większa i nie kry 
zysowa. Miała tyle cudnych zabawek, 
o jakich się nie śniło dzieciom, których 

  

ojcowie czytają Remarqua. Importowa 
ne z Niemiec, często via Petersburg, 

niezrównane w pomysłowości świecideł 
ka i zabawki nie mogły nas dzieci, prze 
konać do ludowych, swojskich, pol 
skich czy regjonalnych wyrobów. Re 
gjonalny! Ktoby coś słyszał w one cza 
Sy o takiem pojęciu. Też nowe naw 
skroś słowo. A wieleż słów ji pojęć 

nie zagadkowych okoliczności afe- 
ry. 

W kołach politycznych wyraża- 
ją przypuszczenie, że dr. Vanek 
stał się ofiarą prowokacji. | 

PRAGA. 27. 12. — Czeskosłowa 
ckie Biuro Prasowe dowiaduje się. 
że we wtorek przybędzie z Moskwy 
do Pragi sekretarz legacyjny Va- 
nek. który przywiezie ze sobą pi- 
semny raport, dotyczący niejasnych 
dotychczas pogłosek. ю 
DR. VANEK W PRZEJEŻDZIE 

PRZEZ WARSZAWĘ 
W niedzielę wieczorem  pocią- 

giem moskiewskim przybył na dwo 
rzec Główny w Warszawie dr. Va- 

nek. sekretarz czechosłowackiej mi- 
sji dyplomatycznej w Moskwie. 
wydalony z granic ZSSR. 

_ Dr. Vanek. chcąc widocznie u- 
niknąć wszelkich rozmów z polskimi 

dziennikarzami i korespondentami 
zagranicznymi, natychmiast po 

przybyciu pociągu do Warszawy 
znikł z wagonu. pozostawiając w 

nim swój bagaż. Dopiero w mo- 

mencie ruszenia pociągu w dalszą 

drogę do Berlina wskoczył on z 

powrotem do wagonu. 

    

Walerjan Charktewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 

I Blałorus!szkice historyczne zł. 6.— 

Placyd Jankowski (John ot Dyczlp)— 
życie i twórczość „2182 

Bez steru ! busoli (Sylweika 

x prot. Michała Bobrowskiegc) — ®— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 

plesklego w Wilnie 0.56 

„Żyrowice—łask krynice 6.86 

Pierwsze trudy ! walki w! 
leńskich kolejarzy 1.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

Na Dalekim Wschodzie 
JAK FORMUJE SIĘ „ARMJE ZBAWIENIA" 

W SZANGHAJU 
Dwa tysiące oficerów i żołnierzy - ochot 

ników składało w tych dniach przysięgę 

wierności nowo-zorganizowanej chińskiej na 

rodowej „armji zbawienia", Uroczystemu ak- 

towi przysięgi przypatrywało sę około 1000 
widzów, którzy z wielkiem zainteresowaniem 

śledzili przebieg ceremonji. Niebawem cały 
stadjon, na którym odbywała się uroczystość, 

zapełniony został przez tłum w szarych mun 

durach, Gdzieniegdzie wśród tej szarej masy 

można było zobaczyć grupy członków Czer- 
ża w białych mundurach. 

Publiczność cośkolwiek zaskoczona zosta 

ła rozkazem, który niespodziewanie rozległ 

się z wzniesienia: „Do broni"! gdyż żołnie 

rze żadnej broni nie posiadal. Ale nieporo- 
zumienie zostało natychmiast _ wyświetlone, 
jak tylko oficer rozkaz swój uzupełnił, do- 
dawszy: „Duszą i sercem'; 

Wszyscy ochotnicy podzieleni zostali na 
specjalne pułki po 360 ludzi. Do każdego 
pułku przydzielono ośmiu oficerów, Kilku wy 
bitnych działaczy publicznych wygłosiło na- 
stępnie entuzjastyczne przemówienia, w 
których krytykowali politykę „biernego opo- 
ru“. 

Rota przysięgi złożonej przez wszystkich 
żołnierzy „armji zbawienia* brzmi: „My ofi- 
cerowie i żołnierze uroczyście przysięgatiy, 
że zastosujemy się do przepisów pariji G0- 
mindan, że bronić będziemy ustaw i porząjd- 
ku j że wykonywać będziemy wszystke roz- 
kazy władz nączelnych, Ściśle wykonywać 
będziemy swój obowiązek ochrony narodu 
i że przy spełnianiu naszych zadań nie ulęk 
niemy się żadnego niebezpieczeństwa. Zga- 
dzamy sę z tem, aby karano nas jaknaj- 
ostrzej, gdybyśmy naruszył: złożoną przysię- 

  

„Ajrmję zbawienia” formuje Związek obro 
ny narodowej, Według. opracowanego planu 
„armja zbawienia” ma składać się z 100 put 
ków. | 

Wszyscy żołnierze mogą wystąpić z for- 
macji, jeśli ich służba trwała najmniej czte- 
ry miesiące, Centralrty rząd chiński dotych- 
czas nie wydał nowo-utworzonym oddziałom 
„armji zbawienia* żadnej broni, ale ' przy- 
puszczać należy, że Związkowi obrony naro 
dowej uda się wzyskać przydział broni dla 
swej armji. 

wówczas tak namacalnych 
dziś istnieć dla nas. 

Pamiętam taką herbatę w 
wieczór pod wielkim abażurem  nafto 
wej lampy. Wtykałem właśnie buter 
brod z olbrzymiej „hamburki* (kajzer 
ki) kiedy ktoś powiedział: „a wiecie, 
w Krakowie podobno buterbrody nazy 
wają kanapkami“. Ha, ha! Jakie to 
wydawało się wówczas nieskończenie 

przestało 

zimny 

л7 оаа 

śmieszne! Kanapka — mój Boże! Coś 
podobnie głupiego i ....nieapetycznego. 
Symbol zakurzonego gobelina i starej 
ciotki, Prawda, że czasy się zmieniły? 
Byliśmy dziećmi w owe czasy. Pomię 
dzy ówczesnem pojęciem kanapki, a 
dzisiejszem jest taka przepaść jak 
„Stowkami“. łacińskiemi 3 klasy gimna 
zjalnej, a „słówkami* Boya, któregoś 

Używanie nożyków 

Giilette oszczędza 

czas i pieniądze. 

  

Nożyk Glilette nowego typu nadaje się do wszystkioR 

aparatów Gillette starego i nowego typu. 
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Rzut oka na przeszte Święta 
O Świętach możemy dziś już mó- 

wić jako o czemś co było, a... spłyło z 
potokami deszczu. 

Pozostały tylko wspomnienia, no i 
choinki, a raczej szczątki choinek, po- 
rozrzucanych na wszystkich ulicach i 
placach, gdzie były one sprzedawane. 

Silnie odczuwany brak „obrotowej 
gotówki spowodował nadmierną podaż 
choinek. 

Włościanie wieźli je całemi dziesiąt- 
kami, bezrobotni wyłapywali w pobliz 
kich lasach i nieśli do Wilna, licząc na 
kilkuzłotowy bodaj zarobek. W rezulta- 
cie znaczna ich część została niesprze 
dana. 

Przekupnie rozgniewani niepowo- 
dzeniem i nie chcąc, aby dostały się 0- 
ne zadarmo w ręce „konsumenta po- 
rąbali na kawałki. 

Nie chcecie płacić — nie dostanie- 
cie darmo. 

Któż miał się troszczyć o nie teraz? 
Nikt. 

Pozostawili je sprzedawcy, nie 
Sprząinęli stróże, nie zatroszczyła się 
policja. 

Leżały; przyprószone odrobiną Śnie 
gu w pierwszy dzień świąt i płukane 
przez deszcz w pozostałe, 

Leżą jeszcze czekając na zmiłowa- 
nie lub na wóz magistracki. 

Święta, jak się tego należało spo- 
dziewać, przeszły pod znakiem kryzy- 
su. Zakupów robiono mało i to tylko 
w ostatniej niemal chwili. 

Panie-gospodynie czekały, czeka- 
ły. Odgrażały się początkowo, że „,...nic 
nie będę kupowała, takie ciężkie cza- 
sy..." „..pójdziemy z wizytą, a pienią 
dze przydadzą się na podzelówki dla 
Kazia...“, w ostatnim jednak dniu, ser- 
ce, które — nie kamień, zrobiły run na 
sklepy. 

Orzeszków po ćwierć kila, daktyli 
10 deka, trochę pierników, małą butel- 
kę czystej i trochę wina... krajowego, 
taniego. Potem jeszcze trochę maku i 
rybek kilka, 

Kupcy radowali się, że choć trochę 
ruszyło, a personel wprost upadał ze 
zmęczenia. Tyle roboty. Multum pa- 
czek, paczeczek. 

Pierwszy dzień cicho było na uli- 
cach.  Rzadki przechodzień, jeszcze 
rzadsze sanki. Dopiero na drugi dzień 
— w niedzielę trochę się ożywiło, zwła 
szcza w kinach. Pogotowie miało też 
więcej roboty. 

Kilka ran tłuczonych i ciętych, kil- 
ka nadużyć alkoholu (denaturat też był 
w robocie), kilka zawiedzionych (sła 

tam z rzędu nakładu. 

Nikt nie rozumiał co to za potrawa 
„parówki* i dlaczego radyski nazywają 
gdzieś rzodkiewkami. 

Teraz baszłyk. Od wstępnej klasy 
nieodrodny towarzysz wszelkich mani 
pulacyj ubraniowych, od listopada do 
marca włącznie. Starego stylu oczywi 
ście, starego stylu panowie. 

Baszłyk był takim atrybutem codzien 
ności, jak dziś niepłacony weksel na- 
przykład. Jakże prędko © nim zapom- 
nieliśmy. Nosili go wszyscy. Były ryże 
i białe. Takie białe ze złotemi lamowa- 
niami nosili je kozacy gwardji i pa- 
nienki do gimnazjum. Sam miałem kie- 
dyś we wstępnej klasie biały baszłyk, 
co moją męską godność narażało na 
szwank. Od klasy pierwszej oddałem 
baszłyk biały siostrze, a dostałem ry- 
ży. Na paltach kroju szynelu prezento 
wał się bardzo dobrze. Nosili go wszy 
scy: żołnierze i oficerowie, policja i zło 
dzieje, uczniaki i studenci, ludność cy- 
wilna, mężczyźni i kobiety. W Wilnie 

tak samo i w Warszawie miał ponoć 
baszłyk popyt wielki. Przecież coś w 
nim musiało być wygodnego, że go 
tak wszyscy lubili. Robił z szyi najbar- 

dziej „ujutną'* część ludzkiego ciała. 
Ciepły baszłyk! Nieodzowny rekwizyt 
sybirskich _' obrazów powstańczych. 
Gdzie on teraz? Czy jaki Frliczka, Jabł 
kowski, czy inny Dom Towarowy z ga 
lanterją wie wogóle jak baszłyk wyglą- 
da! Na oczy go nikt nie widzi teraz, a 
wiele się ich kiedyś sprzedawało na u- 
licy Niemieckiej! Tam właśnie, gdzie 

by rozczyn esencji octowej), słowem 
to, co zawsze, tylko w świątecznej do- 
zie. (t) 

Święta, jeśli chodzi o wypadki, minęły 
we względnym spokoju, Raporty policyjne 
nic nie mówią o poważniejszych kradzie- 
żach lub włamaniach, 

Komuna, mimo nakazu, ne demonstrowa 
ła swych niechęci do świętowania Bożego 
Narodzenia, wiedząc, że wyjście na ulcę mo 
że się źle skończyć. 

Tak liczne podczas świąt okazje nadaży- 
cia alkoholu, kończyły się zwykle róTnem: 
nieprzyjemnemi przygodami. 

Podczas zaszłych w mieście 29 bójek, po 
licja 'nterwenjowaia w ©) wypadkach, w 
szpitaiu ulokowano 6 osób, pomocy lekar- 
skiej w Pogotowiu udzielono 37 pobitym ! 
poszkodowanym, Poważniejszą bataiję stoczy 
ła połkcja likwidując zajście przy ulicy Lipo- 
wej 5, Pięciu policjantów szturmowało przez 
kwadrans mieszkanie St.  Porudomińskiego, 
gdzie za zabarykadowanemi drzwiami wrzał 
zacięty bój wśród zebranej licznie elity to- 
warzyskiej z „nowostrojki*. Uczestnków a- 
wantury w liczbie 7 osób po nałożeniu epa- 
trunków osadzońo w areszcie. 
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D.-H. K.Rymkiewicz 
ul. Mickiewicza 9. Tel. 15—80. 

Poleca w wielkim wyborze kalosze 
i Śniegowce najnowszych fasonów z 
fabryk krajowych i zagranicznych po 
cenach najniższych. 

Cerata stołowa i meblowa. 
Łinoleum zagraniczny i krajowy. 
Chodniki i dywany z linoleum. 
Chodniki materjałowe i kokosowe. 
Rzeczy podróżne. 
Zabawki dziecinne w wielkim wyborze. 

Na wszystkie towary ceny 
znacznie zniżone. 

© 

ŁUŻUY 
Najtaniej i największy wykór 

w firmie Ss. H. KULESZA 

Wilno, telefon 
Zamkowa 14-06 

Si i a AAS 

ŻĄDAJCIE 5 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
KANON "Tm 

  

  

      

w tych czasach biyszczały sammowaro- 
wym odblaskiem pancerze kirasjerów 
gwardji i gdzie się kupowało gimnazjał 
ną czapkę „miachki fason*. 

Dużo takich szczegółów naszego ży 
cia, jakże codziennego, odeszło bezpo 
wrotnie, Naturalnie czekoladę „Żorż 
Borman“ zastąpić można inną. Lan- 
drynki też są wyrobu krajowego, ale 
dworzec kolejowy bez wielkiego dzwo 
nu, kiedy. po trzecim dzwonku opano- 
wywał cię „Reisefieber*, przez długie 
lata wyglądał niesamowicie pusty. — 
Szczegóły i szczególiki. Możnaby je set 
kami wyłaniać z pamięci lat dziecin- 
nych, takie naturalne, konieczne, dziś 
zapomniane i niepotrzebne, jak podrę- 
cznik geografji Iwanowa. 

Pamiętam czas, kiedy poraz pierw- 
szy można było sprzedawać papiero- 
wych żołnierzy polskich. Cóż to była 
za frajda! W kąt poszły bohomazowe 
Turki, Niemcy, Japończycy, a nawet 
pięknie rozmalowane kawalergardy i 
zdegradowane do roli „nieprzyjaciół*. 
Aż wreszcie przyszły czasy... 

Nie było natomiast w tamtejszym 
naszym słowniku wielu wyrazów, w 
atmosferze których urastają dziś na- 
sze dzieci. Jak się nazywał wówczas 
komornik? Któż odgadnie! albo se- 
kwestrator? Jakże się wszystko 
zmieniło! Nawet tak; pan, który pa- 
miętam na własne uszy mówił: „na 
majom urokie po polski nie razgawa- 
rywat'* — nosi dziś na piersiach zdaje 
mi się... Polonia Restituta. х m.
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SPOSYRZEŻENIA ZAKLADU METEORJ- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 28 grudna 1931 r. . 

Ciśnienie średnie 739. 
Temperatura średnia --4, 

Temperatura najwyższa --5. 

Temperatura najniższa --1, 

Opad w mm.: 9. 

Watr: połud,-zachodni. 

Tendencja: spadek, 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

URZĘDOWA 
— Wojewoda Beczkowicz wyjechał do 

Druskienik, Pan Wojewoda Beczkowicz wy- 
jechał na kilka dni do Druskienk. Jednocze- 

Śnie nadmienić należy, że obecnie bawią w 

Drusk-enikach prezesi Sądówi: Apelacyjnego 
p. Wacław Wyszyński i Okręgowego p. Mi- 
chał Kaduszkiewicz, (t) 

— Kemisarz Herr obejmuje urzędowanie, 
W dmiu wczorajszym rozpoczął przyjmować 
urzędowane nowomianowany zastępca ko- 
mendanta policji m, Wilna p. kom. Herr. 

Jak wiadomo kom, Herr był swego cza 
su kierownikiem III komisarjatu, a następne 
przeniesiony był do inrczo okręgu. Ostat- 
nia był w Częstochow e. (t) 

   

MIEJSKA 
— Świadectwa przemysłowe, Wszyscy wła 

ściciele sklepów i przeds'ębiorstw, winni do 
-dnia 1 stycznia nabyć Świadectwa przemy- 
słowe. 

Po tym termnie żadne podanią nie będą 
uwzgledn ane, 

— Podatkowa komisja poborowa, — W 
dniu 20 stycąznia zbiera się komisja poboro 
wa (Bazyljańska 2) dla tych, którzy nie 
mają uregulowanego stosunku do wojskowo- 

— Zezwołenia na kolędowanie. Do Sta- 
rostwia Grodzkiego wpłynęło już około 60 po 
dań © zezwoleni na domokrążne kołędo- 
wanie w dzień Trzech Króli, 

— Stan bezrobocia. W ub. tygodniu za 
notowano na terenie wojew. wileńskiego 
5760 bezrobotnych, w tem 1985 kobiet, Ža 
siłki otrzymuje 3500 osób (870 pracowników 
umystowych, 

— Frekwencja w Teatrach, Według ze 
stawień m ejskiej komisji teatralnej, frekwen 
cja wi teatrach spadła w ostatnich trzech 
miesiącach do rozmiarów dotychczas nieno 

towanych, 
Z danych liczbowych widać, że średnio 

frekwencja waha się od 30 @0 40 proc. 
kompletu, 

— Spisy poborowych. — Od 1 do 15 sty 
cznia w mijejskim referac'e włojskowym będą 
wyłożone do przeglądu spisy poborowych 
rocznika 1911. 

— Samochód dia Pogotowia Ratunkowe- 
gi. — Wróciła z Warszawy z remontu trze- 
ca karetka Pogotowia, 

W związku z przetrzymaniem samocho 
du przez remontującą firmę magistrat złożył 
skargę sądową, 

Chodzi tu o firmę samochodową „Tatra”, 
któr wbrew: umowie nie chciała przyjąć na 
siebie kosztów transpirtu wozu z Warszawy 
do Wilna, ‚ 

— Lczne zasłabnięcia na odrę. — W u- 

biegłym tygodniu zanotowano w mieście 38 

zasłabnięć na odrę, na tyfus 4, zaś na šwin- 

kę 39, z ogólnej liczby 122 
choroby zakaźną. 

— Zakłady rzemieślnicze, Ostatnio prze- 
prowadzona inspekcja warsztatówi rzem eślni 
czych stwierdziła, że przeszło 2 tysiące za- 
kładów nie może wykazać się kartami rze- 
mżeślniczemi Ociągającym się w załatwieniu 
tych formalności grozi likwidacja ich warszta 
tów pracy, 

zastabnięć na 

R=©:Z4NSE 
— Pogłoski, Krążą uporczywe pogłoski, 

że b. starosta grodzki lIszora ma zostać pre- 
zydentem miasta na miejsce mec. Folejew= 

skiego, który odchodzi do sądownictwa, 

Ponadto słyszeliśmy, że p. Iszora ma być 

mianowany wice-wojewodą pomorskim, zaś 

w magistrace zasiądzie komisarz rządowy, 

Rada Miejska w tym wypadku byłaby rozwią 

zana, 

Pogłoski te notujemy z obowiązku dzien- 

nikarsk'ego. 

— W Wilnie powstanie wytwórnia 
szybowców. — Aeroklub wileński о- 
trzymał pozwolenie na produkowanie 

na miejscu aparatów szybowcowych do 
użytku prywatnego. 

Budowa warsztatów rozpocznie się 
w najbliższej przyszłości. Wyproduko- 
wane w Wilnie maszyny mają być tań- 
sze od aparatów innych wytwórni kra- 
jowych. 

Otwarta ma być również specjalna 
szkoła pilotażu. 

T-wo Muzyczno-Śpiewacze „Chór 
Ś-to Janski“ przy ulicy Ś-to Janskiej 12 
m. 2, pojwiadamia zainteresowanych, że przyj 
muje w! dalszym (cągu zapisy członków czyn 
nych i wspierających we wtorki i piątki, o 
godzinie 7—8 wieczorem, 

— Artyści wiłeńscy w Kownie, Tuż przed 

świętami uzyskali zezwolenie na wyjazd do 

Kowna artysta-malarz Kajruksztis i rzeź- 

miarz Jachfmowicz. Zamierzają oni zorgani- 

zować w Kownie wystawę swych dz'eł. 

— Pocztowcy — bezrobotnym. — Pccz- 
towy Komitet Pomocy Bezrobotnym Okręgu 
Wileńsk'ej Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 
Wiłnie zebrał w miesiącu grudniu r. b, na 
rzecz bezrobotnych z dobrowolnych składek 
pracowników 2673 zł. 80 gr. 

TOWARZYSKA 
— W dniu wczorajszym odbył sę ślub 

profesora USB dr Jana Weyssenhoffa z p. 
Haliną Talko-Porzecką, 

Państwo Weyssenhoff wyjechali na kilku 
tygodniowy pobyt do Krynicy. 

SPORTOWA 
— Bezpłatny wstęp na ślizgawkę 

dla młodzieży szkół powszechnych. 
Aby dać możność korzystania ze śliz 
gawki młodzieży szkół powszechnych 
w Wilnie, kierownictwo Parku Sporto 
wego Młodzieży Szkolnej im. gen. Że 
ligowskiego, podaje do wiadomości pp. 
kierowników szkół powszechnych pu- 
blicznych, iż od dnia 8 stycznia 1932 
r. codziennie (prócz dni świątecznych) 
od 8 do 11 rano udziela bezpłatny 
wstęp na ślizgawkę z korzystaniem 20 
par łyżew dla grup młodzieży wp 

dzanych pod opieką nauczyciela —ki 
danej szkoły. 

Podczasj ćwiczeń 
radjo koncerty. 

  

będą nadawane 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo 

bywa kobiety", Dziś we wtorek dnia 29 bm, 
o godzinie 8 ukaże się po raz 7-y arcydzielo 

  

Sensacyjny proces majora-dypl. Zygmunta 
- Szeligi-Szafrańskiego 

Pierwszy dzień rozpraw. —Ferowanie aktu 
oskarżenia. 

Wczoraj na wokandzie Sądu Okręgowe- 
go, po wielokrotnem odraczaniu, znalazła się 
sprawa majora Zygmunta Szeligi-Szatrańskie 
go, Oraz jego teściowej Aliny Zdrojewskiej, 
oskarżonych o nadużycie, polegające na sprze 
daniu, przy pomocy podrobionych dokumen- 
tów, drzewostanu majątków, należących do 
krewnego p. Zdrojewskiej — Dominika Kor- 

saka, 
Meritum sprawy jest następujące: 
W październiku 1928 r. Szairański sprze- 

dał dwóm kupcom leśnym z Warszawy A. 
Patasznikowi i L. Brodtow', całkowity drze- 
wostan w maj, „Równe Połe* i „Olehówka”, 
znajdujcych się w gminie Duniłowickiej, pow, 
dziśnieńskiego, Przy sporządzeniu aktu — 
sprzedaży, Szafrański przedstawił plenipoten 
cję wydaną na jego imię, przez Aline Zdro- 
jewską, rzekomą właścicielkę majątków. Wy 
jaśnił przytem, że dokumenty, stwierdzające 
prawo własności do wyżej wspomn'antych ma 
jątków zostały wywiezione w swoim czasie 
do Rosji, gdzie i zaginęły. 

Pomimo tego Szatrański zobowiązał się 
dostarczyć pismo starostwa  dzišnienskiego, 
„stwierdzające prawo własności Zdrojewskiej. 
Pismo to zostało złożonem przez oskarżone- 
go w dniu zawierania umowy kupna-sprzeda 
ży. 

Pozatem Szairański przedstawił Pataszni- 
kowi Brodtowi plan zatytułowany „Plan maj, 
„Równe Pole", pow, dziśnieńskiego wł, Ali- 
ny z Korsaków Zdrojewskiej, podpisany przez 
'geometrę i zaopatrzony w podpis i pieczęć 
urzędową przysięgłego mierniczego, inż, Cy- 
wińskiego. 

Po sporządzeniu umowy przez  rejenta 
Hołownię, przeprowadzającego tę tranzak- 
cję, Szafrański otrzymał tytułem zapłaty 2500 
adolarów w gotówce i 2500 dolarów w wek 
slach terminowych. 

= Po Pisa tranzakcji Brodt udał się 

majątku w obejrzenia lasu i przystą 
pienia do eksploatacji, Jakież było jego zdzi- 
wienie, gdy służba leśna wzbroniła mu wstę 
pu, oświadczając, że las należy do Dominika 
Korsaka ; nigdy do Zdrojewskiej nie należał, 
Nademiar zlego Brodta  odprowadzono do 
P.P., gdzie przodownik zabierając mu doku 
ment starostwa dziśnieńskiego oświadczył, że 
dokument ten jest sfałszowanym, 

_ Wówtczas zwrócił się Brodt do Szafrań- 
skiego z prośbą o wyjaśnienie, 
„ „Przez dłuższy czas Szafrański dawał wy- 
mijające odpowiedzi, aż wreszcie przyparty 
do muru zaproponował ugodowe załatwienie 
sprawy. Przez dłuższy czas trwały pertrak- 

tacje, aż wreszcie zniecierpliwieni nabywcy 
skierąwali sprawę do władz prokuratorsk'ch, 
skąd przekazano ją Sądowi, 

Na rozprawie zarówno oskarżony jak i 
jego teściowa A, Zdrojewska do winy się 
nie przyznają i wyjaśniają, że sprzedali drze 
wostan majątku, działając w najlepszej wie- 
rze, gdyż części należące do Dominka Kor- 
saka, brata p, Zdrojewskiej, przeszły do nich, 
a to z tytułu należności 186,000,000 marek, 
pożyczonych w roku 1920—22 przez D, Kor- 
saką u mjr. Szeligi-Szairańskiego. 

Po wysłuchaniu oskarżonych obrońca zgła 
sza wniosek o sprowadzeniu w charakterze 
świadków pisarza hipotecznego p. S, Sumo 
roka i p, Zaręby, zastępcy notarjusza Mokrze 
ckiego, Pozatem obrońca prosi o n'edopusz- 
czenie powoda cywilnego, gdyż uważa, że po 
wództwo jest przedwczesne. 

Następują repliki stron, poczem Sąd od- 
dała się na naradę, skutkiem której jest po- 
stanowienie zbadania świadków wskazanych 
przez obronę w pozostałej zaś części wnio- 
sek obrony oddalono. Następuje przerwa do 
godziny 5 m, 30. 

Po przerwie zbadano poszkodowanego w 
danej spawie p, Patasznika, fabrykanta tryko 
tarzy w Warszawie, który podtwierdza swe 
zeznanie, złożone w śledztwie, Naogół zezna 
nia te są dla oskarżonego bardzo niekorzyst 
ne, 

Z kolei zeznaje wspólnik poszkodowane- 
go p. Brodt. Świadek zeznaje, że został za- 
proszony przez p, Patasznika, jako fachowiec 
w sprawach leśnych, Cała tranzakcja została 
przeprowadzona wyłącznie przez świadka za 
pośrednictwem maklera Szklarewicza. O 
tem, że majątek nie należał do oskarżonego 
Drodt dowiedział się dopiero podczas oglę- 

sobach załatwiania spraw przez p. Szafrań- 
skiego, jako charakterystyczny wypadek przy 
tacza p, Brodt rozmowę, jaka sę toczyła 
między nim a oskarżonym przy końcu 1930 r. 
Otóż Brodt został zawezwany przez majora 
do Wilna w celu ostatecznego uregulowania 

: „ przyczem oskarżony zobowiązał 
Się wypłacić pobrane od poszkodowanych 
5000 dolarów. Wypłata ta jednakże nie nastą 
piła, gdyż stanęła temu na przeszkodzie mał 
żonka oskarżonego, 

W międzyczasie oskarżony zwrócł się do 
przewodniczącego, p. Okulicza, z prośbą © 
Pe rozprawy, gdyż czuje sę bardzo 

"Dalszy ciąg sprawy dzisiaj o. dziewiątej 
zrana, 

SŁOWO 

Przesunięcie uroczystości 
obchodu 25-lecia sakry J.E. Ks. biskupa 

Władysława Bandurskiego 
W związku z niedomaganiem 

Jubilata i niedogodną porą zimową. 
Komitet Obchodowy Wileński po- 
stanowił przesunąć projektowane 
uroczystości obchodowe w Wilnie 
z dnia 10 stycznia 1932 r. na czas 
wiosenny. 

Niezależnie od tego. mogą być 
urządzane uroczystości w całym 
kraju i poza granicą (akademje. 
odczyty ku czci Jubilata) od dnia 

rocznicy święceń biskupich. t. j. od 
31. XII — 31 r. 

Termin zakończenia akcji zbiór- 
ki na fundusz, który ma być złożo- 
ny do dyspozycji Najczcigodniej- 
szego jubilata. pozatem składanie 
podpisów do adresu hołdowniczego. 
jak również rozsprzedaży broszu- 
ту: „Ks. Biskup Bandurski — 
25-lecie Sakry Biskupiej** przesuwa 
się do dnia 1 marca 1932 roku. 

    
  

  
  

humoru francuskiego — „Tak się zdobywa 

kobiety“ L. Verneuila. Dowcipna  komedja 

ta w reżyserji Karola Wyrwicza zdobyła w 

Wilnie rekordowe powodzenie dz ęki świetnej 

grze obsady z pp. Brenoczy, Detkowską, Lu- 
bowską, Bieleckim, Jaśkiewiczem, Wyrwicz- 

Wichrowskim oraz Wyłłejką na czele, Nie- 
zwykle oryginalne dekoracje W. Makojnfka 
wywołują ogólny pokłask, 

” Jutro i dni następnych „Tak sę zdobywa 
kobiety". 

— Teftr Miejski na Pohulance, „Logika 
Baltazara*, — Dziś, we wtorek, dnia 

29 bm,, o godzinie 8 *wi,, ujrzymy jedną z naj 
lepszych komedji współczesnych — „Logikę 
pana Baltazara" Leopolda Marchanda, w re 
żyserji Wacława Radulskiego. Obsadę stano 
wią: najwyb tniejsze siły zespołu z pp. Ka- 

mińską, Szpakiewiczową, Budzyńskim, Cie- 
cierskim, Glińskim, Łubiakowskim oraz Za- 
strzeżyńskim na czełe. 

Jutro i dni następnych „Logika pana Bal 
tazara“. 

— Nowa Rewja Sylwestrowa w Teatrze 
na Pohulance. We czwartek dnia 31 bm., 0 
godzinie 11,45 wiecz,, zespół Teatrów Miej- 
skich w Wilnie uczci nadchodzący Nowy Rok 
arcywesolą Rewją Sylwestrową, która zapo- 
wiada się wprost rewelacyjnie. Udział b'e- 
rze cały zespół Teatrów Miejskich w szere 
gu oryginalnych numerów tanecznych, muzy 
cznych, skeczów itp, Wystąpi zespół uro- 
czych „Po-Ziomek-Girls*. Wielką atrakcją 
będą zapewne produkcje muzyczne na dwóch 
fortepianach w wykonaniu pp, j., Świętochow 
skiego i $. Stefańskiego, w opracowaniu mu 
zycznem Jerzega etochowskiego, Režyse- 
rja spoczywa w rękach Karola Wyrwicza- 
Wichrowskiego (który zarazem będzie kon- 
feransjerem) oraz Wacława  Radulskiego, 
Przystępne ceny pozwolą Р. Т. Publiczności 
doznać wieikiej przyjemności małym kosztem, 

— Koncert D. Smirnowa w Konserwato- 
rlum. Znakomity artysta operowy o sławie 
wszechświatowej Dymitry Smirnow, wystą- 
pi w Wilnie raz jeden tyłko w: sali Konser- 
watorjum muzycznego. (Wielka 47), w sobo 
tę najbliższą, 2 stycznia 1932 r,, o godzinie 8 
wiecz. W programie arje z oper: „Rigoletto“, 
„Don Juan“, „Carmen“, „Tosca“, „Cyrulik 
Sewilski“, „Manon“, Žydėwka“, „Polawiacze 
perel“, „Pajace“, „Traviata“, „Dama piko- 
wa“, „Aida“, oraz szereg pieśni i romansów 
rosyjskich. Zapowiedź koncertu D, Smirno- 
wa — wywolala wielkie zainteresowanie, Bi- 
lety nabywać można w biurze podróży „Or- 
bis” — 9—7 w. bez przerwy. 

    

   

  

  

marki 

„BECHER" 
Idealna bieli na datnska 

3 E ; mMi!lanese'' oraz 
> elastyczna maco i wełna, 

Żądzć wszędzie. 
m ITIL 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino — Obława w Paryżu, 
Stylowy — Syn bogów, 
Kino Mieskie — Cyrk Wolisona, 
Hollywood — Nad ranem, 
Helios — Wielkomiejskie ulice. 
Pan — Noce marokańskie, 

WYPADKA | KRADZIEŻE 
— 77 różnych wypadków 

zantowano w mieście podczas ubie- 
głych 3 dni. 

— Złodzieje uśpili swą ofiarę? — 
Przedwczoraj do mieszkania Jadwigi 
Czaplińskiej (Mostowa 3) dostali się 
złodzieje, którzy najprawdopodobniej 
po uśpieniu Czaplińskiej, dokonali ra- 
bunku co cenniejszych przedmiotów. 

Okradziona zbudziła się z twarde 

go snu dopnero w południe i wówczas 
stwierdziła, że dzieją się z nią jakieś 
niesamowite rzeczy. Gdy wezwano le- 
karza, okazało się, że Czaplińska ule- 
gła zatruciu jakimś nasennym narko- 
tykiem. й 

° — Zatruty alkoholem. Wskutek nadužy- 
cia alkohołu upadł na ulicy Piłsudskiego nieja 
k; Bol, S'enkiewicz (mejsce zameszkania nie- 

wiadome). 

Zatrutego ulokowano w szpitalu Żydow- 
skim. 

    

    

— Miły pasierb. — Skwart- 
czyńskiemu Tomaszowi (Ponarska 23) 
w dniu 25 bm. z niezamkniętego miesz 
kania skradziono 4000 zł. Ustalono, że 
kradzieży tej dokonali pasierb meldują- 
cego jaczun Antoni (Ponarska 23), 
Groncki Mieczysław (Kijowska 4) i Mi 
kołajewicz Michał (Sadowa 7), którzy 
po kradzieży zbiegli. oszukiwania za- 
rządzono. 

— Ruble i papier w rękach 
złodziei, Proniewiczowej Stefanji (Niemie 
cka 3) z niezamkniętego meszkania nieznani 
sprawcy skradli 150 rubli w złocie. 

— Kleckinowi Borysowį (Kwaszelnia 23) 
nieznani sprawcy w czasie od 17 do 24 bm, | 
skradli ze składziku papieru na sumę 1445 
złotych. 

— Zatargį w świecie podziemnytn. 
W wyniku dalszych dochodzeń prowa- 
dzonych w sprawie znanych zatargów 

Na podarunki świąteczne 
dla młodzieży 

Wydawnictwa 
ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 

URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomli z ilustrecjami 
Andriollego | 5 х ь gr. 50 
GAWENDY i PIOSENKI WI: dysła- 
wa Syrokomli zdobi! Jerzy Hoppen zł. i 
NAJPIĘKNIEJSZE B2JKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen „||| M zł] 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

w Wilnie i na prowincji, 
  

Śwink 
Parę minionych tygodni przeszło 

pod znakiem epidemji tyfusu bruszne 
go i świnki. Na szczęście tyfus po kil 
kunastu wypadkach począł wygasać, 
świnka zaś nie zakreśliła większego 
kręgu. 

Zebranie danych statystycznych o 
zachorowaniu na świnkę jest o tyle 
utrudnione, iż — - jak poinformował nas 
wojewódzki Urząd Zdrowia Publiczne 
go, lekarze nie są obowiązani meido 

wać o poszczególnych wypadkach tej 
choroby. Że jednak choroba ta szerzy 
się, dowodzi fakt zgłoszonych do przy 
chodni wypadków. Szczególnie Jotkli 
wie rozszerza się świnka wśród mło 
dzieży szkolnej. Jako choroba zakaźna, 
udziela się świnka w większych sku 
pieniach, a znajdując podatny grunt w 
osłabionym przez przeziębienie lub zwy 
kły katar organizmie, przechodzi z jed 
nego domu do drugiego. Znane są okre 
sy większego nasilenia pewnych cho 
rób. 

Tak np. w roku ubiegłym grasowa 
ła grypa, obejmując tysiące wypadków. 
Świnka, jako choroba lżejsza znacznie, 
mija bez takiego wielkiego echa, tem 
niemniej wszakże należy się jej wystrze 
gać. Zachorowanie na Świnkę życiu nie 
zagraża. Wyrażając się fachowo, śmier 
telność tej choroby równa się zeru. Są 
natomiast inne niebezpieczeństwa wy 
nikające z komplikacyj po _ przejściu 
świnki. Wbrew mniemaniu wielu osób, 
na świnkę zapadać mogą nietylko dzie 
Ci, lecz także i starsi. U tych ostatnich 
świnka może wywołać objawy zgoła 
niemiłe, w postaci zapalenia jąder u 
mężczyzn, lub jajników u kobiet. Nie 
winna napozór choroba może w ten 
sposób skończyć się fatalnie. U dzieci 
mniej zachodzi możliwości podobnych 
komplikacyj, wszakże nie należy dopu 
ścić, aby świnką została przeziębiona, 
gdyż może to pociągnąć za sobą wyżej 
wymienione skutki. Tem łatwiej jest 
ustrzec się czego podobnego, że prze 
bieg choroby właściwej jest krótki i ła 
twy. Trwa ona zazwyczaj parę dni za 
ledwie, objawiając się w  opuchliznie 
gruczołów przyusznych, bólu gardła, 
głowy i w podniesieniu temperatury. 
Po dwóch, trzech dniach objawy te 
ustępują. Jak ustrzec się świnki? Na 
pytanie to nie można dać ścisłej odpo 

wiedzi, gdyż zarazek świnki nie jest 
znany. Przestrzegać należy stale wska 
zań higjeny ogólnej, a w szczególności 
bdać o czystość jamy ustnej, stosując 
płukanie. й 

Okres wyłęgania t. zw. rozwoju 
zarazku w organizmie trwa około 3 ty 
godni. Zarazek może przez ten czas 
istnieć w organizmie nie dając żadnych 
objawów. Dopiero, gdy występuje opu 
chlina na szyi, koło uszu — choroba 
zostaje dostrzeżona. lważa się pow 
szechnie opuchline za początek świnki, 
podczas, gdy jest to raczej jej wynik i 
stadjum końcowe. Zdarzają się wypad 
ki wśród młodzieży szkolnej, iż chory 
bierze opuchlinę za objaw bolącego zę 
ba. Należy chorego odosabniać, gdyż 
świnka łatwo się udziela przez kontakt, 

a osoby pielęgnujące, winny zachować 
najdalej idącą higienę. — Ferje Bożego 
Narodzenia dodatnio wpłyną na zniniej 
szenie się zakażeń, młodzież szkolna 
bowiem nie będzie miała tyle okazji do 
styczności z chorymi. — Nazwa choro 
by — świnka — jest potoczna. Powsta 
ła prawdopodobnie stąd, iż szyja puch 
nąc staje się podobna do karku dobrze 
utuczonego prosiaka. Przez anałogję— 
nazwa, ale — comparatio non est ratio. 

Т. ©. 
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poleca 

frma „UBniroopął” 
ZAMKOWA 18, tel. 17-90   

  

pomiędzy b. „Brudertereinem* i „Zło- 
tym Sztandarem* wyjaśniła się spra- 
wa granatów podrzuconych przywód- 
cy „Złotego Sztandaru*  Wojciukowi 
przed trzema miesiącanii. 

Granaty te podrzucił znany policji 
rzezimieszek Kirjanow, za co miał otrzy 
mać 100 złotych. nicjatorami tej pro- 
wokacji byli czterej członkowie osła- 
wionego „,Bruderfereinu", których are- 
sztowano. 

— Subjekt — złodziejem,  Rugie Kazi- 
mierz (Mickiewicza 19), subjekt firmy „Cha 

rytonowicz i S-ka", mieszczącej się przy uli 

cy Mickiewicza 7, dopuszczał się systematy- 

cznej kradzieży perfum, ogólnej wartości 500 

zł., na szkodę właściciela Charytonowicza Wi 

ktora, Podczas rewizji w mieszkaniu Rugie 

  

CZESŁAW 

O posryższem powiadamiają 

  

KOZŁO*SKI 
URZĘDNIK PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO 

po długi h i cięzkich cierpieniach zmarł w dn. 25 grudnia r. b. i pochowany 

został w dn. 28 grudnia r. b. na Cmentarzu po-Berna dyńskim w Wilnie. 

Państwowego Banku Rolnego Oddział w Wilnie 
Dyrekcja i pracownicy 

   

Uriop zdrowotny z Łukiszek 
Komunistka zbiegła do Sowietów 

WILNO. — W czerwcu roku bież. otrzy 
mała 6-mieqieczny urlop zdrowotny z więze 
nia 22-letni Estera Rajchel, skazana w 
swoim czasie za działalność komunistyczną 
na 4 1, c, w. + 

Prośbę © urlop wymieniona Rajchel mo 
tywowała potrzebą poratowania zdrowia z0- 
bow'azujac się cały czas przebywać w ro- 
dzinnym Ostrowcu, 

Jak sę cbecnie okazuje, Rajchel prosząc 
© urlop myślała jedynie wydostać się z 
murów więziennych, by następnie zbiec. 

Gdy w terminie do więzienia nie przybyła 
zgłosiła się do jej mieszkania policja. Poszu 
kiwaneį nie znaleziono i jak krążą wersje 
Rajchel już przed miesiącem uciekla do S0- 
wietow. 

Trzy ofiary zabaw wioskcwych 
OSZMIANA. — W dniu 27 bm. w za- 

Ścianku Zacisze, gminy hołszańskiej, na tle 
nieporozumien osobistych wynikła bójka mię 
dzy Józefem Żyzniewskim a Michałem Dani- 
lenko. Obaj pochodzą ze ws:  Wiertniki tej 
samej gminy, W bójce Danilenko doznał tak 
silnych potłuczeń od uderzeń pałką, iż nieba 
wem zmarł w czasie, kiedy go przewożono 
do lekarza rejonowego. 

WILEJKA, — 19-letni Stan'sław Burce- 
wicz ze ws: Stańczynięta, gminy wiszniew- 

AKAALAG Bełkkki 

skiej, wskutek n'eporozumień osobistych ugo 
dził Mieczysława Szesoła z tejże wsi dwu- 
krotnie nożem, Szesoł po pół godzinie zmar.. 
Sprawcę zabójstwa zatrzymano. 

WILNO. — W czasie zabawy we ws Ki- 
fiszki u Bronisława Czerniawskiego zabity 
został na tle zemsty Bronisław Dadelło przez 
Jana Belcewicza, Bałcewicz uderzył Dadeło 
kamiś twardem narzędziem w głowę. Spraw 
cę zatrzymano, 

Akk. AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA, . 
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z opłatą prenumeraty, a 

pisemne przypomnienia, 

  

Radjo wileńskie 
Wtorek, dnia 29 grudnia 1931 r. 

11,58 Sygnał czasu. 
14,10 Program dzienny. 
14,15 Muzyka z płyt, 
15,15 Kom. i aud, dła naucz, muzyki z 

Warszawy. 
15,10 Aud. dla dzieci z Warszawy j ze 

Liwjowa. 
16,35 „Młidy romantyk“ Ed- 

ward Odyniec) — odczyt, ; 
"16,55 Codzienny odc'nek powieściowy, 
17,05 Muzyka lekka z płyt, 
71,10 „O kolekcjonerstwie* — odczyt ze 

Lwowa, wygł. Z. Pawłowski. 
17,38 Koncert z Warszawy. 
18,50 Radjowa gazetka rzemieś!nicza, 
19,00 „Przegląd litewski”, . 
19,20 „Zasięg detektorowy stacji wileń- 

skiej, a lasy" — pogad, wygł. Mieczysław 
Galski. 

19,40 Prigram na środę. 
19,45 Pras. dzien, radj, z Warszawy. 
20,00 „Fredro” — feljj z Warszawy 

wygł. J. A. Hertz, 
20,15 Koncert z Warszawy, 
21,55 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22,10 Koncert solisty ze Lwowa, 
22,40 Kom, z Warszawy. 
23,00 Koncert symioniczny (płyty). 

(Antoni 

E YTYTYVYYVYYYYYYVYYYYYYYYYTYYYYVYYYYY 

Dweje dzieci 
2 przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok naucza tia 

z francuskim 

Wiwulskiego 15, m. 2. 
Wz AA aaa 

skradzione przedmioty odnaleziono, a spraw 
kradzieży zatrzymano. 

Zatrzymanie Złodzieja, — W toku 
przeprowadzonego dochodzenia w sprawie 
kradzieży 9 metrów krepy wartości 400 zł. ze 
sklepu przy ulicy Mickiewicza Nr ł, na szko 
dę Szumańskiej Ewy, ustalono, iż kradzieży 
tej dokonał Hłasko Bronisław (Nowośw'ecka 
Nr 9), u którego w czasie rewizji krepę od- 
naleziono ; zrwójcono poszkodowanej, Spraw 
cę kradzieży zatrzymano, 

— Scyzorykiem w pierś. W pierw- 
szy dzień świąt, w Święcianach, 23- 
letni Adolit Czaps usiłował zastrzelić 
swą narzeczoną, 17-letnią Genowefę 
Pietkiewiczównę. 

Będąc w mieszkaniu dziewczyny 
Czapo wydobył niespodziewanie rewoł 
wer i oddał w kierunku Pietkiewiczów- 
ny 6 strzałów, raniąc ją w rękę j ra- 
mię. Sprawcę usiłowanego zabójstwa 
po krótkim pościgu ujęto i oddano w rę 
ce policji. 

Po przeprowadzeniu wstępnego do 
chodzenia Czapsa skierowano do Słą- 
du Grodzkiego. : 

W chwili, gdy aresztant znalazt się 
w kancelarji, zdołał pochwycić łeżący 
na stole scyzoryk i nim eskortujący po 
licjant mógł zareagować wbił go sobie 
w pierś. 

Rannego przewieziono do szpitala. 

BRASŁAW 
— Pożar, We wsj Koleśniki, gminy prze- 

brodzkiej, spałł się dom Kazimierza Ażgina 
wraz ze sprzętami domowemi, wozem i zapa 
sami, Straty wynoszą 3000 zł. 

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 13 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z gruź 
licy! Wyobraź sobie ogrom tej klęski ipo- 
pieraj walkę z nią! Kupujcie nalepki prze- 
ciwgruźlicze Popierajcie „Dni Przeciwgruż- 
licze"! Popierajcie budowę sanatorjum pod 
Wilnem! 
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Od Administracji 
Wszystkim na-zym Sz. Sz. Prenumeratorom, kiór:y zalegają 

którzy nie zaieagowali na nasze 

zmuszeni wstrzymać będziemy 

YTYYTYYYYVYYVY 

  

bezwzględnie przesyłanie pisma z dniem I stycznia 1932 r. 

i 
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SPORT 
MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE 

SZTUCZNEJ PARAMI 

NA „TAFŁI LODOWEJ* W WILNIE 

Po raz pierwszy. mieliśmy w Wilnie wiel-- 
ką imprezę łyżwiarską, Wielką, gdyż stawką 
był.zaszczytny tytuł mistrzowskiej pary pol- 
skiej w jeździe figurowej (urzędowo nazy- 
wa się to — sztucznej). 

Impreza ta odbyła się w niedzielę, 
trzech stopniach ciepła i akompanjamencie 
lekkiego deszczyku, nic więc dziwnego, że 
na plac boju przybyła tylko n'eliczna garstka 
sportowców oraz osoby oficjalne, których 0- 
becność, ze wzgłędów kurtuazyjnych, była 
konieczna, 

Zaczęło się od przemówień, inż. Glatman 
jako prezes Wil, T-wa Łyżwiarskiego, wice- 
prezydent Witold Czyż, jako reprezentant 
miasta i delegat Pol. Zw. Łyżwiarsk'ego Goet 
ter witali przybyłych i podnosil, znaczenie 
tych propagandowych zawodów. 

Po przemówieniach podziwialiśmy zręcz- 
ność : technikę poszczególnych par, dokazu- 
jacych cudów na rozmokłej tafli lodowej. 

Zwyciężyła bez trudu znana w calej Pol 
sce « wypróbowana para pp. Billorówka — 
pkt, Kowalski (Lwowskie T-wo Łyżw,), 

Nie dziwnego; para ta trenuje razem 0d... 
jak słychać, 15 czy nawet 18 lat i od roku 
1927 stale zdobywa nsistrzostwo. 

Drugie miejsce zdobyła też para Iwowa- 
ków pp, Rudnicka — Theuer, mając o 2 i pół 
punktów mniej, trzecią — warszawianie, a 
do niedawna wilnianie pp, Śniadecka — Sa- 
dowski, 

P. Śniadęcką znamy i pamiętamy jako naj 
lepszą wileńską łyżwiarkę i utalentowaną ar- 
tystkę Teatrów Miejskich, Sadowski biył ucz- 
niem jednego z gimnazjów wileńskich. 

Wileńska, w całem tego słowa znaczeniu, 
para pp.  Burkandtówna—Olszewski zajęli 
czwarte miejsce, mając 7,8 pkt, przy 12-ta 
u zwycięzców, 

Po zakończeniu zawodów obecny przez 
cały czas p, Wojewoda Z, Beczkowicz wrę 
czył zwycięzcom nagrody, składając przy 0- 
kazji gratułacje. 

Zawody, jakkolwiek z racji niepomyślnych 
warunków atmosierycznych odbywające sę 
przy minimalnej iłości widzów udały się do- 
skonale, co należy podkreślić zapisując ten 

plus na dobro rachunku organ'zatorów oraz 
kierownictwa Parku, które zrobiło wszystko, 
co można byłe, aby dać zawodnikom jaknaj 
lepszy lód. 

Gdyby w dniu zawodów był lód, niewąt- 
pliwie tłumy publiczności oblegałyby boisko. 

(t) 
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Ach! žeby to pozbyč się 
otyłości!!! 

siektryczno-NASOWY masaż 

wyszczuplający 
stosuje 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY“ 
Mickiewicza 9 m. 7 
wejście: Śniadeckich 1. 

przy 

   
   

  

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. я 

  

Precz z elektrycznym odkurzaczem 
(wchłaniaczem)!! cena którego wynosi 

do 700 zł. 

Obecnie zastępuje go 

Szczotka- wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł Do nabycia w wy 
twórni Szczote« i Pędzli pod firmą 

B. SYMONOWICZ 
ul. św. Jafska Nr. 7 
vis a vis Uniwersytetu,   
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„ KINOM WILENSKIM 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE | 

. Powiadają, że kino samo ura- bia sobie publiczność. Słusznie, 
lecz należy cżasem skierować to „urabianie“ na  mlašcime tory, Ё hcą kina mieč mdzieczną midom- 
nię, — musżą że smej strony тоу- 
kazač się peronym mysilkiem, 
Zmierzającym do podniesienia po- 
£iomu estetycznego i technicznego. 

Nie będziemy tu poruszali 
sprar takich, jak roykonanie ob,- 
razów, jakość filmóro — bo to do- 
tyczy raczej mytroórni, którym 
przydałaby się dobra lekcja z te- 
orji sztuki kinematograficznej ( je,- 
želi taka isinieje). Nasze milenskio 
podroórko filmome ma inne chma- 
sty, które kritnąć rokrótce zapero- 
ne zaczną mimo pory zimorej. 

Skarżą się ludziska, że dodatki 
są pod zdechłym Medorkiem. 
„Tak zmana „premjera“ tem się 

różni od zroykłego obrazu, iż ma 
dodatki z poprzedniego programu, 
które dopiero później bymają (ale 
niežamsze) zmieniane. Dobry film 
i dobry dodatek — oto demiza, ktė- 
rą mypisač naležy m kancela-. 
rjach p, p. dyrektoróro roileń- 
skich. Pomijam ro tem miejscu 
roartość dodatków, jako takich, 
zwracając umage na ich dobór 
ro kinach milenskich. Wielekroč o 
tem mėmilem, który mięc z na- 
szych prżybytków X Muzy się po 
czuma — niech czemprędzej la- 
mus starych dodatkóro wyrzuci. 

Aczkolwiek „nomina sunt odi- 
osa', — nie da się jednak zasady 
tej m stosunku do 2 kin nasżych 

Zbyt rażące jest niedbalstwo, 
zastosomač. 
lub — pomiedzmy delikainiej 
niedopatrzenie zasadniczych my- 
magań roygody publiczności. 

Pisaliśmy kiedyś ro tem miej- 
scu, že „Helios“ naraża midzór 
na polamanie rak, zmuszając na t. 
zm. pierroszem miejscu siedzieć ro 
zepsutych fotelach. Dziś nic się 
nie zmieniło. 

Nie dość, że wygląd tych mu- 
zealnych zabytków, _ pomalorwa- 
nych na czerwono, jest ohydny — 
jeszcze grożą one przerażonemu 
kinomanomi (lub kinomance) u- 
padkiem (co za tragizm!). Nie 
dość na tem! 

Kino, mające pretensję do pier 
rszorzędnego m ilnie  moma 
znóro o „Heljosie*) jest zakurzone, 
źle ośrmietlone, ma okropną apara- 
turę i  zachrypnięte — głośniki. 
Gdzie tu miejsce na zachmyt 
mszelkiemi „superszlagierami“, 
gdzie estetyka, gdzie sztuka X 
Muzy? Praroda, że m kinie prze- 
mażnie jest ciemno, ale są prze- 
cież takie „momenty śmiatła”, m 
których chyba oczy trzeba zamy- 

To mszystko porotórzyć na- 
leży pod adresem  „Hollymoodu“, 
który do tej chwili śmiał się z po- 
śnębienia bliskiego sąsiada. 

Oba kina mają jeszcze 
wspólną miłą ceche, 
myśrmietlania obrazu, mopuszczają 
na salę publiczność, jednocześnie 
topuszczając mo oczy midzów smu- 
gi śmiatła z bocznych drzmi! Mi- 
le — pramda! Okuliści robią ma- 
jątki i bez tego, mając tłumy tych, 
jątki i bez tego, mając tłumy kli- 
enteli z tych, którzy zepsuli sobie 
oczy dzięki ciemnej lampie mo a- 
paracie takiego „Hollyrooodu*. 

Aby pocieszyć oba nasze „pri- 
ma'-kinematografy, — dodam, że 
wymaga się od nich mięcej, m 
myśl zasady, że: „komu mięcej 
dano i t. d.* Budującym przykła- 
dem mogłyby być dma kina: „Ca- 
sino“ i „Pan“, gdyby m „Casinie“ 
sino“ i „Pan“, gdyby w „Casinie“ 
mięcej staranności miała kabina i 
gdyby zniesiono rażące śriatło na 
sali, zastępując je matoroemi, aro 
„Panie* gdyby ustalono wreszcie, 
kio ma pramo tam pracomač i nie 

tę 
že podczas 

Ofiary 
Ku uczczeniu 25-letniej pracy pedagogicz 

no-wychowawiczej, oświatowej i społecznej p. 
Profesora Stanisława  Koščialkowskiego na 
zapomogi dia uczenic i uczniów byłych szkół 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polsk:ego do 
Jego uznania składają: 

1) Matka w imieniu Stow. Naucz, Polskie 
go 100 zł, 2) P, senator Br. Krzyżanowski 
100.— 3) P. rejent J.Buyko 50,— 4) p, Na 
czelnik L Kuczewski 20,— 5) P, W, Bronie- 
wiczowa 20,— 6) P. R. Monkiewiczówna 
20,— T) P, Przeł, Staniewiczowa 10,— 8) P, 
Dyr. Br. Zapaśnik 10,— 9) P, L, Paszkow- 
ska 10—, 10) P, H, Jackiewiczówna 5— 
11) P, J, Turkowska 10,— 12) P. W. Kun- 
cewiczówna 10,— 13) P, M. Freynathowa 
10,— 14) P. M, Łęska 10,— 15) P, St. Ja- 
rocki 10— 16) Pp, S, i Br, Szakienowie 
20,— 17) P. A, Wrześniowska 5,— 18) P, 
M. Andrzejewska 10,— 19) P, W, Walicka 
10,— 20) P, W. Woyczyńska 10,— 21) Ks, 
Kan, Jasieński St. 10— 22) P, Z, Strawińska 
10,— 23) P, A. Zapaśnkówna 5,— 24) P. 
Z. Szwidowa 10,— 25) P. J, Rodziewficzowa 
10,—. Razem 495 złotych, 

* * * 

Zamiast wizyt i powinszowan 
nych i noworocznych złożył: 
na Wolewódzki Komitet glo Spraw Bezrobo- 

cia: 
Pracownicy i Urzędnicy Państw, Magazy 

nu Wyrobów Tyt, zł. 26,70, Lucjan Korolkie 
wiicz z Albertyna 5—. Inż, Juljusz Głatman 
15,—. Wiktorostwo Topiłkowie 3,—, Narko- 
wicz Stanisław 5—, Lucia i Anton; Narwoy- 
szowie 10,—, Paszkowski Józef z Mołodecz- 
na 3,—. Janostwio Hleb-Koszańscy 4,—, Per 
sonel Więzienia Stefańskego w Wilnie z 
Nacz. Bolesławem Urbamowiczem i Jego za- 
stępcą Piotrem  Huszczo. 25—, Docent Dr 
med, Wacław Zaleski 20,—, Prof. Stanisław 
Władyczko 20,—. 

* 

świiątecz- 

* * 

Pułk, Stefan Jankowski na  Ochronkę 
im. Marsałka Piłsudskiego zł, 3—, M, H, dla 
nieuiecz, chorych 3;—, M, H, na ochronkę 
dla niewidomych 3,— A, H, dla głuchonie- 
mych 3,—. Józefa Mineykowa dla wysiedlo- 
nych z Litwy 10,—, Józefa Meneykowa na 
'wykupienie maszyny (dla wdowy 5—. Anna 
Mineykowa dla wysiedlonych z Litwy 10,—, 
Anna Mineykowa na wykupienie maszyny dla 
wilowy 5— 

Dyrektor Izby 'Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie p. inż. Władysław Barański zamiast 
życzeń noworocznych złożył na rzecz bezro- 
botnych 25 zł, 

  

* 

Zamiaet życzeń świątecznych i noworocz 
nych urzędnicy Okręgowego į Miejscowego 
Urzędów Miar złozyłi na rzecz  bezrobot- 
nych: 

J. Sasinowicz 5 zł, W. Wyzgo 2—, J, Ro 
dziewicz 2,—, S, Buczyński 2,—, S, Droža- 
nowficz 2,—, E. Szymański 1,—, G. Mach- 
nacz 1, —, ]. Zawadzki 50 gr., P, Żakiewi- 
czówna 1,—, Fr. Łaszyński 1,—, H, Sokołow 
ski 1,—, Razem 18 zł, 50 gr. 

* * * 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz 
nych urzędnicy Okręgowego Urzędu Ziem- 
e złożyłi na rzecz bezrobotnych 28 zł, 

gr. 
* * * 

(Związek Legjonistów Polskich w Wilnie 
zamiast życzeń  Świątecznych i noworocz 
nych złożył 10 złotych na rzecz „Domu sie 
rot im. Marszałka Piłsudskiego”. 
2 P i 

O i 
męczono publiczności ulotkami. 

ie poruszam tu mielu innych 
spram, bo lista dolegliwości in 
naszych jest długa,  myražam 
mszakže poboźne życzenie, aby 
staranniej dobierano obrazy. 
Mniej sztuczydeł z niegramatycz- 
nemi napisami, mniej buffo-rekla- 
my (patrz „Stylomy“) — miecej 
naszych jest długa,  myrazem 
natomiast sensu, mięcej rwysiłku— 
datków, A nadewsżystko — mię- 
cej wentylacji! 

RaZ 

Giełda Warszawska 
z dnia 28 grudnia 1931 r. 
WALUTY ! DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89 
Belgja 124,35 — 124,66 — 124,04 
Gdańsk 174,10 — 174,53 — 173,67 
Holandja _ 359,30 — 360,70 — 2358,90 
Londyn 30,30 — 3033 — 30,25 
Nowy-York 8,916 — 8,936 — 8,906 
N.-York kabei 8,922 — 8,942 — 8,902 

Paryż 35,09 — 35,18 — 35,00 
Praga 26,4! — 26,47 — 26.35 
Szwajcarja 174,20 — 174.63 — 173,77 

Włochy 45,50 — 45,62 — 45,38 
Berlin w obrotach pryw. 2 1,65 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. poż. bud. 30,50— 4 proc, inwe- 

stycyjna 78. Ta sama seryjna 85,50. 5 proc. 
konwersyjna 37. 4 proc. dclarowa 42,50 — 
42,75. 7proc. stabilizacyjna 52,50 —53 — 
52,50, 10 proc. kolejowa 99,50 — 99. 8pro«. 
L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te same 7 pr. 
83,25. 8 proc. obl. bud. BGK 93. 4i pół 
L. Z. ziemsk, 40,50 — 40. 4'i pół proc, 
Warszawy 62. — 63,75 — 62,75. 10 proc. Ra- 
domia 63,75. 

AKCJE: 
В. Polski — 105, Sole 

Spiess 36. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 

larowa 55 7/8. Dillonowska 53, Stabilizacyjna 
52, Warszawska 35 1N8. Sląska 34,72. 

Dolary w obrotach prywatnych 8,91. 
Rubel 5,07. 

PARANA PRANAAAAEEFA] 
WYYYYVYVYVYYYYVYVYVYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYYYVYYVN 
TWOJE DZIECI SIĘ 
W OJCZYSTYM J, CZYB 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa |, og kosto 
P. K. ©. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

NAAAAAA AAAA AAA AAAA AAAA ADAŚ AAA AAAA AAA AAAA A 

„MS Ы 

VvvVYVYYYYYYYT! " 
ŻYTO i PSZENICĘ 
w partjach wagonowych po cenie 
i warunkach giełdy warszawskiej 

kupuje 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Zawalna 9. Tel. 323. 
Adres telegrał, Rolnicze. 

Psmosejo 95. 
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UWAGAI!! 
Najtańsza źródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż mmaterjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w wozach piom- 
bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każdej Ilości. 
Wapno—cement—gips—katle—kreda — pa- 
pa — blacha i wszelkie okucia po cenach 

wyjątkowo-k nkurencyjnych poleca firma 

„GÓRNOŚLĄSK' T. Frechowiczowej, nl. 
Ad Mickiewi za Nr. 34 — teleton Nr. 370. 
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KINO Od poniedziałku 28 grudnia rb. Godz. 4, 6, 8, —10 w, 

MIEJSKIE CYRK 4WOLF80NWNA 
SALA MIEJSKA 
Ostr abrewske 5 

Koncertowa orkiestr pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynns odg. 3.30do 18 w. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„MELIO S“ 
al, WILENSKA 38 

Premjera! Najgłośniejsza atrakcja sezonu! Arcysensacyjny film dźwiękowy. 

WIELKOĄIEJSKIE ULICE 
najnowsza wszechświatowej sławy gwiazda Silvia Sidney boh:terka superprzeboju 
erotyczna treść Ostatni wyraz techniki. Szalone napięci 
zniżone, Seansy o godz. 4, 6, 8i 10'15 w dnie świąt. 

Rewelacyjne arcydzieło. W rol. gł. bo- 
hater f. „Marocco* Gary Cooper 

„Ameryk. Tragedja. Sensacyjno 
le. Nad$program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny 

„ O godz. 2-ej. Wkrótce: Czarująca Norma Shearer w prze- 
boju „Rozwėdka“ i niezrówn. Greta Garho w superfilmie „Natchnienie* 

  

KINO 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   Nad program: Wspaniała komedja z psami 

Dziś! Ulubieniec kobiet całego Świata Ramon Nova rro Ww Przenojówym I unienszym tilmie 
śpiewno-dźwiękowym 

NAD RANEM 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.. 

„Psia Intryga" 
i dźwiękowy tygodnik „Foxa* 

30. 
  

  

-ZWiZROÓWE лв0 

CG/ING 
WIELKA 67. tal, 15-61 

Wielka sensacja dnia! Przebój nad przeboje! Naj 
i najlepszy film dźwiękowy p. t. 

o godz. 2-ej. Na l-szy seans ceny zniżone 

jaowszy УС HOl! GDŁAWA . PADYŻU 

OBŁAWA w PARYŻU 
W rolach gł Anna Bella i Albert Prejean 

ulubiony piosenkarz stolic świata, bohater filmu „Pod 
Dachami Paryża*, Nad prcgam: Urozmaicone dodateki 
dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt, 

ЕЛАМ 

  

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

SYN BOGGW 
słynny tenor Giovanni Martinelli Anons: Od dnia 2 stycznia r. b. nowa realizacja dźwiękowego arcydzieła 

mes i Constance Benett. 

Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec w-g powieści Rexa Bezcha pcrywający konflikt dwu ras białej i żółtej p. t. 
monumentalny epokowy dramat w 14 skt. w roli gŁ Ryszard Barthel- 

Nad program; Opera Żydówka w roli gł. 

„Kurjer carski* z Iwanem Mozżuchinem i Nat»lją Kcwanko. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 2 mańska, Adem Brod.   TRASZNA ROC 
z'sz, oraz artysta teatru Stanisławskiego 

Dziś najnowszy dźwiękowy film morski produkcji Polskiej 

p-g głośnej powieści A. Marczyńskiego 
w rol. gł. urocza para kochanków Z. Szy- 

Wasiljew Słkiewicz. Piosenki w wykonaniu 
Marji Modzelewskiej. Pieśń marynarzy w wykonaniu chóru Dana. 
  

PIANINA,FO 

  

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

    

WYYYYYVYYYVYYVYYYYVVVYVYVV' 

Licytacja 
Dnia 30 bm. o godz. 10-ej odbędzie się 

w składach przy ul. Rossa 9, licytacja niewy- 
kupicnych rowerów, kredy i innych towa- 
rów. Sp. Akc. „Pacific“ 

  

ы 

(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA 
i KU i НЫ ОНИ НОЫ, 

к Pianina tirm „ERARD 

„Betting i. Hbiger" 
uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

i odnajmuję, 
Kijorska 4. KH. Abelow. 

  

  

Oddaje się w dzierżawę 
jadłodajnia Kasyna  Podoficerskiego 
85 P. Strz. Wileńskich w Nowej W:lej- 
ce, Blizszych iatormacji i o warunkach 
dowiedzieć się można u porucznika 
Burhardta, dom koszarowy Nr.6 m. 1. 

Zarząd Kasyna 

9000060060 9 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie re- 
wiru I-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Zakretowej 2, na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ogłasza, że w dniu 29 grudnia 1931 roku, 
od godziny 10 rano w Wilnie, przy zaułku 
Prywatnym 7, odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących 
do Anton'ego Morozowskiego, składających 
się z dwóch domów drewnianych  partero- 
wych, krytych dachówką w stanie starym 
podn'szczonym na rozbiórkę, oszacowanych 
na sumę 1600 złotych, 

Komornik Wł. Matuchniak, 

    

1818/VI, 
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Kupujcie płyty gramofonowewieo 
«Polskiej Składnicy 

  

Sportowej „Start“ | 
Mickiewicza 9, tel. 400. 

Jedyne polskie żródło na Wileńszczyźnie. Ceny na płyty zniżone 

vw 
Wieki wybór nowości. 

YYYYYYVYVYVY 
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MAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Doi TOI 

„Lekarze  szyrwindt 
choroby weneryczne, 
zkórne | moczoplciowe 
Wielka 19, oć 9 do 1 
fos? 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- DOKTOR 
czowych, od 9—do 1,J, BERNSZTEIN 

5—8 wiecz. choroby skórne, we- 
DOKTÓR pana moczo- 

we. 
ZELDOWICZOWA UL Miskiewicza 28,m. 5 

KOBIECE, | wgyp. PižYimuje 9—1 i 4-8. 
RYCZNE NARZĄDÓW DOKTOR 

MOCZOWYCH Blumowicz 
od 12—7 1 od i—6 

* choreby weneryczne 
> E K = szórne I stsczopiciawe 

= WIELKA 21 
DOKTOR MED. «:!, 971, e49—113—8 

A. Cymbler | „z % 
Choroby weneryczne, AAAAAAAAAŁAAAAkAA+ 
skórne i narządu mo- Akuszerki 

czowego, 
Mickiewicza 12,  rwYYYYYYYYYYYYYYYYVVY 

a PR YA ze TETRA 
AKUSZERKA 

róg Tatarskiej Tel. 5-64 «= 

Dr Ginsber ŚMIAŁOWSKA 
. Sowia się al 

Choroby skórne, we Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
neryczne i moczopłio- binet kosmetyczny, u* 
we. Wileńska 3, odsuwa zmarszczki, piegi, 
8 — 1 14 —8. Tel. wągry, łupież, brodaw- 
567. ki, kurzajki, wypadanie 

ю włosów 

      

* 

i FISHARMONJE 
KRAJOWE | ZAGRANICZNE | 

TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI | 

  

      
  

RTEPIANYJ r 
Wcale nie! 

WYNAJĘCIE 

elegantszym. 
ko nabywa zawsze w sklepie 

Franciszka Frliczki 

| „Czemu mnie zdradziłaś?”' 
Wolę tylko towarzystwo pana J., bo jest 
Gustowny krawat, szal, rękawiczki, wszyst- 

Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  

  
    

  

Dr. Wolfson 
weneryczne, moczopł, 
i skórne, nl. Wileńska ° 
7, tel. 10-67 €—1 «—8 
    

NAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Kosmetyka z pokoje 
Vlub 1 większy dobrze 

GABINET 
umeblowane, zupełnie 
niekrępujące potrzebne 

Racjonalnej 
kosmetyki 

dla młodego inteligent- 
nego pana. Zgłoszenia 

leczniczej 
WILNO, 

do Redakcji pod „Po- 
koje. 

Mickiewicza 31—4 Poszukuję 
kobiecą 2 — 3 pokoi z wygo- 

Urod konserwn- dami bez mebli z uży- 
je, dosko- waln. kuchni  blizko 

nali,: odświeża, usuwa Orzeszkowej, Admini- 
jej skazy i braki, Masaż stracja „Słowa* pod 
kosmetyczny twarzy. M, M. 
Masaż ciała, elektrycz- - 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 3 pokoje z kuchnią ze 
na* według рго!. Spuh- wszelkiemi wygodami 
la. Wypadanie włosów, go wynajęcia, róg ul. 
łupież. Indywidualne Miłosjernej i pl. Sotja- 
dobieranie kosmetyków niy; 3, 
do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

ki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43. 

Jłosa'+2; 
zmarszczki, wągry, bre- 

dawki kurzajki uszwa 

      

Potrzebne 
3 duże pokoje z wy- 
godami w $ ódmieściu 
lub w pobliżu. Komor- 
ne mogę opłacić za rok 
zgóry. Oferty Ś-to Ja- 
kóbska 6 m. 4. 

  

Gebinet | ° Duży pokój 
Kosmetyki Ce di6 umeblowany ze wszy- 

Leczniczej stkiemi  wygodami i 
4. Hryniewiczowej. 

mi. WIELKA M 18 m.$. 

Przyj.wg. 10-11 4-7 
Ww. 2. Р. № 25. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Lokale Do wynajęcia 
"vvvvyvvvvvvvvvyvyvų Mieszkanie 5 pokojowe 

z kuchnią. 
2 mieszkania zautek 3 m. 2, 

z 8 i4, pokoi ze żony blizko Adama 
wszelkiemi wygodami Mickiewicza, _ dowie- 
nowoczesnemi, wanna dzieč się u właściciel- 
na miejscu do wyna-ki w tym domu od 
jęcia. Wilno, ul. Sło- 2—4, 
wackiego 17. 

używ telefonu do wy- 

Tylko solidnym. Zgła- 
szać się do 5 po poł. 
Ludwisarska 7, m. 1. 

  

oło= 

  

  

najęcia od 1 stycznia, mieniami. Lombard, Bi. Słowa 

(ZBEREKBODBZSORASEMERZECER 

Tylko u Głowińskiego_ wiieńska 27 
dostać można w wielkim wyborze gustowne i tanie 

tkaniny deseniowe na suknie i szlafroki 

Fortepjan] 
gabinetowy w stanie 

Kupno prawie nowym, ton 
i SPRZEDAŻ śliczny okazyjnie na- 

TYYYYYYYYYYVYYYVYYVYYY tychmiast sprzedam za 
OK AZYJNIE. 800 zł. ul, Sawicz 11, 

palta zimowe damskie * 2 
i męskie, dachy i inne |*AAAAAAAAAAAAAA4AA4A 
tace, GbOWIE: skórki, Różne 
ubrania, jedwabie, Die- vyyyyvyvvvvyvyvyvY! 
lizna, swetry, pianina, 

tortepjany, motory ele- Wąłam o pomoc 
dla nieszczęśliwej ro- ktryczne, złoto, srebro, 

brylanty i wiele innych gzjny brutalnie z Litwy 
wydałcnej a tu krań- pozostałych z licytacji 

rzeczy sprzedaje tanio cową nędzą dotkniętą 
— składa się z czte- Lombard Biskupia 4 tel, 

rech osób a trzech po” 14—10 (od 9:ej do 2 

P.p., i od 5-ej do 7 w.)koleń: babki, córki i 
dwoje wnucząt posza- 
kujących pracy dla zdo” 

eg e bycia kawałka chleba— 
pomimo wykształcenia 

dostarcza tirma „Węg- uniwersyteckiego pracy 
lobor* po cenach nie RAODYĆ A 

rosimy © r. konkurencyjnych lecz KI md litełą T. w 
waga i gatunek gwa- Redakcji „Słowa*, 

rantowane ul. Mickie- 
wicza 27, Maika 

m CZWOTGA dzieci w cięż- 
OSZCZĘDNOŚCI kich warunkach będąca 

swoje złote i dolary Woła o pomoc dla wy 
ulokuj na wysokie kupienia msszyny do 
oprocentowanie,  Go-SZycis zastawionej * 

tówka twoja jest 7ą- lombardzie. O sklads- 
bezpieczona _ złotem, Nie najdrobniejszych 

ь i ka Ofiar prosi w Redakcji srebrem i drogiemi ka Pod: <Hierki 

  

    

skupia 4, tel, 14-10, А. Z. 
Z powodu wyjazdu 

do sprzedania 
biurko, łóżko, dzieciu- 
ne łóżeczko, 
damski i męski idaże 
kwiaty. Zwierzyniec, 
ul. Dzielna 30 m. 1 

  

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Zguby 

Niniejszem 
*uniewažuia się legity- 

901276. mację starszego as, st. 
Pianino U. B. p. Haliny 

zagraniczne do sprze- Sagielewiczowej, zgu- 
dania niedrogo Śpiesz- bioną 23. XII. 1931 r. 
nie. Michalski 8—5, wrona 
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RODE II I SEE ZEK I II I III III TI III TIK OD CZ RZS ITT IS, STI I I III SIS 

„Kto byt mordercą? 
— Jedno tylko świadczyłoby prze- 

ciw temu przypuszczeniu, — mówił 
Harris, — to właśnie zamach na cie- 
bie tutaj. Sama widziałaś, że Pedgett 
został w Kapsztadcie, a więc nie mógł 
przyjechać tu, razem z tobą. Jakžeby 
mógł wydać stamtąd tak szczegółowe 
rozkazy, dotyczące listu i całego zama 
chu na panią? 

. Po długiem milczeniu, Ha:ris zapy- 
tał: 

— Mówisz, że pani Bler spała, gdy 
wychodziłaś z hotelu, a sir Pedler dy- 
ktował łist miss Petigue? Gdzież był 
pułkownik Rice? 

— Nie wiem. 
— Czy on mógł się domyślać, że 

istnieje pomiędzy nami jakieś porozu- 
mienie? 

— Możliwe, odpowiedziałam, 
przypominając sobie naszą ostatnią 10z 
mowę. — To mądry i przeaikli vy czło 
wiek. Poza tem jest on wysłany przez 
kontr-wywiad angielski. 

— jesteś tego pewna? Łatwo jest 
rozpuścić tego rodzaju wiadomości o 
sobie. Nikt nie może tego sprawdzić, a 
po pewnym czasie wszyscy są pewni, 
że tak jest w istocie. Jest to najlepszy 
sposób odrzucenia od siebie wszelkich 
podejrzeń, Anno, czy on się tobie po- 
doba? 

   

— I tak i nie. Pociąga mnie i od- 
pycha zarazem. Nie wiem dlaczego, 

boję się go. 
— Czy wiesz, że on też był w tym 

czasie w Afryce Południowej, kiedy to 
wszystko się stało? 

— Ależ, on sam opowiedział Kla- 
rze o „Pułkowniku*! On sam z rczka- 
zu władz brytyjskich szukał go w Pa- 
ryżu! 

— To mógł być chytry manewr, w 
celu uśpienia twych podejrzeń! 

— Ale Pedgett? Czyżby on był tyl 
ko, narzędziem w ręku Rice'a? 

— Być może, — odpowiedział po 
namyśle Harris, — ale również jćst rze 
czą możliwą, że on niema nic wspól- 
nego z tem wszystkiem. 

— Jakto? 
— Przypomnij sobie, Anno, jak 

Pedgett opowiadał o zajściach tej no- 
cy, kiedy napadnięto na z-iebie! 

— Słyszałam to od Pedlera. Ped- 
geti twierdził, że ogłuszyłeś go, ude- 
rzając pięścią w głowę. 

Ale on twierdził również, że zoba 
czył jakiegoś człowieka przed kajutą 
sir Pedlera i szedł za nim na pokład. 
Kajuta Pedlera jest naprzeciw kajuty 
Rice'a. Przypuśćmy, że to pułkownik 
Rice skradał się na pokład, aby napaść 
na panią, a, uciekając, wpadł na przy 
czajonego Pedgetta, ogłuszył go silnem 
uderzeniem po głowie j zniknął, zatrza 
skując drzwi za sobą. My zaś zatrzy 

SPEARS II 

maliśmy się przed leżącym Pedgettem. 
Czyż to nie wygląda prawdopodobnie? 

— Zapominasz, że Pedgett twier 
dził, że ty uderzyłeś go! 

Jeżeli odzyskując przytomność zoba 
czył mnie nachylonego nad sobą, cóż 
więc dziwnego, że wziął mnie za na 
pastnika? 
— Byč može.... Ale czem thumaczysz 

w takim razie rozmowę jego z czło 
wiekiem, który śledził mnie w Kapsztad 
cie? Znów zbieg okoliczności? Czy 
naprawdę możliwem jest, że on nie brał 
udziału w tem wszystkiem? ` 

— Ach, gdyby można było dowie 
dzieć się, co on robił w Marlow w dniu 
zabicia Nadiny! Pewien jestem, że był 
zajęty jakąś czynnością bardzo poczci 
wą, nie mającą nic wspólnego z naszą 
sprawą. 

Harris wstał. 
Było już po północy. 

— Idź już spać, Anno. O świcie 
odwiozę się do Livingston. Mam tam 
przyjaciela, u którego będziesz mogła 
bez obawy spędzić czas do odejścia 
okrętu. Potem wsiądziesz do pociągu 
w Buawago i pojedziesz do Bejry. 

Dopóki mówiliśmy na tematy bar 
dziej ogólne, wszystko szło jaknajle 
piej, ale teraz rozpoczęła się kłótnia: 

— Nie pojadę do Bejry! 

—Anno, musisz wyjechać. 

Po długich sporach, musiałam ulec: 

   

— Dobrze, — powiedziałam, odcho 

dząc. 
Rzuciłam się na tapczan, pokryty 

skórami, ale nie mogłam zasnąć. Całą 
noc słyszałam kroki Harrisa na łączce 
przed chatą. Wreszcie zawołał przez 
drzwi: 

— Wstawaj, Anno, czas! 
Wstałam posłusznie. Było jeszcze 

ciemno, ale zbliżał się świt. 
— Nie pojedziemy motorówką, tyl 

ko szalupą — powiedział Harris i na 
gle zaczął nadsłuchiwać: 

— Cicho! Czy słyszysz? 
Nadsłuchiwałam, ale nie mogłam 

uchwycić żadnego podejrzanego dźwię 
ku. 

Harris miał słuch  delikatniejszy i 
ostrzejszy, jak zwykle bywa u _ ludzi, 
którzy długi czas spędzili w samotno 
ści na odludziu. 

Wreszcie dosłyszałam również cii 
chy plusk wioseł, dolatujący z północ 
nej strony rzeki. 

Wpatrując się z natężeniem, dostrze 
głam ciemny, poruszający się na wo 

dzie punkt. Była to łódź. Nagle błysnę 
ło światło: ktoś na łodzi zapalił zapał 
kę. Dostrzegłam rudą brodę „holendra“ 
z Musenbergu, otoczony był czarnymi 
tubylcami. 

— Prędzej! 
Harris wciągnął mnie do chaty i 

zdjjął ze ściany dwa karabiny į rewol 
wer. 

ycawmietwa, „Słowe . 

  

— Czy umiesz nabijać broń? 
— Nie, pokaż mi. 
Prostą tę sztukę przyswoiłam sobie 

momentalnie. Harris zamknął drzwi i 
stanął przy oknie, wychodzącem na 
przystań. 

— Kto tam? — krzyknął głośno. 
Zamiast odpowiedzi, na chatę po 

sypał się grad kul. Teraz nie mogło już 
być najmniejszej wątpliwości, co do 
celu nocnej wizyty. Na szczęście żadna 
kula nie trafiła nas. Harris podniósł 
karabin i odpowiedział kilku wystrza 
łami. Rozległ się przeraźliwy krzyk i 
plusk, padającego do wody ciała. 

— Bądź ostrożna, Anno, — szeptał 
Harris, chwytając nowy karabin. Na 
miłość Boską, nie zbliżaj się do okna i 
prędzej nabijaj! 

Kula drasnęła go w policzek. — 
Odpowiedział znów wystrzałem i znów 
strzał jego był celniejszym od strzałów 
przeciwników. Szybko podawałam mu 
nabitą broń. Przyciągnął mnie lewą rę 
ką do siebie i na chwilę gorące jego 
usta przylgnęły do moich... Znów 
zwrócił się do okna: 

— Odjeżdżają! Mają dosyć. Dwóch 
zabitych a nie mają pojęcia, ilu nas tu 
jest! Bardzo nas to cieszy! 

Rzucił karabin i objął mnie serdecz 
nie obu ramionami. 

— Anno! Cudna moja! Ukochanie 
moje! Anno, o Iwiem sercu! Czarno 
włosa czarodziejko!... 

Dusił mnie w swych objęciach, ca 
łując jak szalony. 

A teraz, do roboty! — krzyknął 
wypuszczając mnie ze swych objęć. 
— Przynieś ż góry skrzynkę z para 
finą. 

Pobiegłam po skrzynkę. A on wlazł 
na dach, ciągnąc za sobą ciężkie pacz 
ki. Za chwilę był znów na dole: 

— Czekaj na mnie przy łodzi. 
Szybkiemi, zręcznemi ruchami rąk, 

zaczął ugniatać parafinę. 
— Wracają — szepnął, nadsłuchu . 

jac. 
Rzeczywiście, widać było przez okno 

zbliżającą się ciemną masę. Harris 
schwycił mnie za rękę i wybiegł: 

— Boję się, że nie zdążymy! Gdzie 
łódka? 

Łódź zginęła. Wrogowie nasi za 
brali ją. Harris gwizdnął smutnie. 

— Bieda! Nie boisz się? 
— Z tobą, nie. ю 
— Myślisz, że nam będzie wesoło 

umierać razem? Nie, nie, wydostanie 

my się stąd, możesz być pewna! Patrz, 
te djabły przyprowadziły teraz drugą 
łódź! Chcą wysiąść z dwóch stron od 
razu. Ale oni nie wiedzą, że będą mieli 
iluminację. 

W tej chwili nad chatą naszą uka 
zały się snopy iskier i szybko rosnące 
płomienie oświeciły dwie czarne syl 
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