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EPITAFJUM 
W nocy z piątku na sobotę umarł na- 

gle w Warszawie nasz ambasador przy 

Kwirynale hrabia Stefan Przeździecki i 

tejże nocy, taksamo nagle zmań w Pa 

ryżu francuski ambasador przy Kwiryna- 

le. Hr..Przeździecki zaczął swą karjerę 

dyplomatyczną jeszcze za Rady Regeu- 

cyjnej, która mianowała go swoim przed- 

stawicielem w Wiedniu, później był dłu- 

goletnim dyrektorem protokułu w naszem! 

Min. Spr. Zagr. Można o nim powiedzieć, 

że był twórcą ceremonjału nowej Polski. 

I raz tylko, jak powiedział mi mój kole- 

ga redakcyjny, ten skrupulatny dyrektor 

protokułu znalazł się nie na swojem miej- 

scu, przekroczył swoje miejsce, które 
sam sobie jako mistrz ceremonji wyzna- 

czył. Ale wtedy właśnie znalazł się naj- 

bardziej na miejscu, jako człowiek, jako 
szlachcic, jako urzędnik, jako mężczyzna. 

Z tego epizodu, ogólnie zresztą znanego 

chciałbym dziś zrobić coś w rodzaju epi- 

tafjum na grobie zmarłego ambasadora. 
Żałuję, że to epitafjum przybierze polemi- 

czny charakter. Nie ucierpi jednak na 

tym hołd, który złożymy pamięci zmarłe- 
go, wspominając na ten epizod, który 

był niewątpliwie u niego zupełnie zrozu- 

miałym, zupełnie normalnym  odruchera, 

ale ponieważ kolidował z innym  odru- 

chem, więc opis tego normalnego odru- 

chu daje nam dziś powód i do nadgrobo- 

wego epitafjum i do polemiki. 

Było to tak. Prezydent Narutowicz 
uczony światowej sławy i ziemianin z 

Kowieńszczyzny został obrany na Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej. Endecy zmo- 

bilizowali studenckie bandy, poustawia- 

li je w Alejach Ujazdowskich i oświad- 

czyli, że siłą i wszelkiemi środkami nie 

dopuszczą, aby nowoobrany Prezydent 
przyjechał do Sejmu, aby tam złożyć 

wymaganą przez ustawę konstytucyjną 

j rzysięgę. W końcu końców endecy stchó 

rzyli i cofnęli się przed szarżą jednego 

szwadronu kawalerji, ale chwila była 

groźna. Miasto było w podnieceniu, a 

śmiertelny strzał Niewiadomskiego, któ- 

rego godzina wówczas jeszcze nie wy- 

biła, pozwala nam dziś powiedzieć, że 

ten przejazd otwartym powozem do Sej- 

mu istotnie mieścił w sobie  niebezpie- 

czeństwo śmierci. Można było tego nie- 

bezpieczeństwa uniknąć, dojeżdżając do 

Sejmu bocznemi ulicami, ale kto wie, mo 

że panu Narutowiczowi jakaś mama, czy 

papa w dzieciństwie wytłómaczyli, że 

skoro będzie miał kiedy wysoki urząd, 

to dochodzić do nich nie wypada przez 

płot przełażąc. 
Premjerem był wtedy p. Juljan No- 

wak profesor z Krakowa i weterynarz. 

Człowiek trzeźwy. W tej chwili, w któ- 

rej na ganku belwederskim  nadsłuchi- 

wano, czy nie słychać gdzie strzałów, 

przypomniał sobie maksymę  niewątpli-- 

wie niepozbawioną słuszności: 
Szanuj zdrowie należycie 

Bo jak umrzesz, stracisz życie. 

l p. premjer Nowak, jak wieść nie- 
sie, nie zajął miejsca wskazanego mu 

przez dyrektora protokułu p. Stefana 

Przeždzieckiego w otwartym  powozie 
obok skazanego na Śmierć przez ende- 

ków Prezydenta Rzeczypospolitej Ga- 
bryela Narutowicza z Kowieńszczyzny. 

l wtedy p. Stetan Przeździecki wbrew 

szematowi ceremonjalnemu przez siebie 

samego qpracowanemu zajął to miejsce 

sam. 

Co się później stało znane jest pow- 

szechnie. Endecy obrzucali ten powóz 
vszystkiem, czem mogli, lecz szwadron 
spisaę się dzielnie. Strzały nie padły, Pre- 
zydent przysięgę złożył. 

Powiedziałem, że epitafjum to będzie 

niiało charakter polemiczny. Niestety po- 
lemika będzie wymierzona w najpoważ- 

niejsze pismo krakowskie, przed którego 
powagą i kulturą głowę schylam, ale 

którego piof. Nowak był przyjacielem, 
co jest ważne dla dalszej treści mego 
rozumowania, ałe ważniejsze jest, że to 
pismo broniło wojewodę Downarowicza 

po Parachońsku: broniło wojewodę Ga- 

łeckiego po jego sromotnej ucieczce z 

Krakowa podczas listopadowych — гогги- 
chów, 

To jest strasznie ważne. Wojewoda 

Downarowicz dał sobie zdjąć kalesony i 

to pismo pisało ze wzruszeniem ramicn 

o tych, którzy się na to oburzali, pyta- 

jąc: „cóż miał robić*. A kiedy wojewoda 

Gałecki, który w czasie rozruchów w 

powierzonym sobie mieście wyfrunął z 
niego samochodem, zaskarżył rząd o od- 

szkodowanie za pozbawienie siebie posa 

dy—wówczas to pismo wystąpiło z ca- 

łym artykułem wstępnym, dowodząc, ż2 

p. Gałecki miał rację. 

Ktoś mi zarzuci, że bez najmniejsze- 

go powodu i sensu poruszam sprawy za- 

dawnione, personalne, intymne i dra- 

żliwe, że postępuję, jak paszkwilant. Nie! 

— nie uważam tego. Niesłychanie niepo- 

żądane i niebezpieczne byłoby, gdyby 

takie pogłądy zagórowały w społeczeń- 

stwie. Dla guwernancicy, mającej na o- 

piece małoletnich chłopców, bójka mię- 

dzy temi chłypcami jest zasadniczo rze- 

czą zdrożną, zasadniczo sprzeczną z do- 

brem wychowaniem. Dla takiego pisma 

wyższy urzędnik nie powinien życia swe- 

go narażać analogicznie do tych zapatry: 

wań guwernantki, że dobrze wychowany 

chłopiec nie powinien razów zadawać 

ani też ciałka swego nie poddawać pod 

razy. 
Otóż od obowiązku narażenia swego 

życia bynajmniej nie zwalnia to, że się 

już zahodowało większy brzuszek i nosi 

kilka gwiazd na fraku wieczorowym. 

Każdy wyższy urzędnik powinien narazić 
swe życie wtedy, gdy tego wymaga ргс- 

stiż i jest to jego obowiązkiem elementar- 

nym właśnie taksamo i nie inaczej, jak 

zawszonego infanterzysty, gdy się gra- 

moli do nieprzyjacielskich okopów. 
To nie jest zbyt patetyczne. Mieliśmy 

okazję i poza tem epitafjum wypowiadac 

przekonanie, że swoje poglądy i swoje 

stanowiska powinni ludzie żyrować 

własnemi osobami. Cat. 

  

DUHNAŁY ZJAŻDW DELEGATÓW ZWIĄZKU LEGLONSTO 
WIARSZAWA. PAT. W dniu 4 grudnia 

od rana toczyły się obrady walnego Zja- 
zdu delegatów Związku Legjonistów. 

Przed południem pracowały komisje. 

O godz. 2-ej rozpoczęły się obrady ple- 
marne. Zagaił je przewodniczący zjazdu p. 
pos. Gwiżdż, poczem przystąpiono do spra- 
wozdań komisyjnych. W! imieniu komisji 
— matki przewodniczący tej komisji plk. 
Belina przedstawił kandydatury do 
wiładz Związku. Przez aklamację zjazd 
wybnał płk. Sławika prezesem Związku. Sa- 
la burzliwemi oklaskami i okrzykami wy- 
razila uczucia masy iegjonowej dla osoby 
płk. Sławka. 

Do zarządu głównego zgodnie z pro- 

pozycją komisji — matki, powołano pp. 
Brzekosińskiego, Michała Buczkowskiego, 
Domaszewieza, Dziadosza, Galicę, Gwiż- 
dża, Krzewskiego, Starzaka, Henisza mi- 
mistra  Jędrzejewicza,  Łukosińskiego, — 
Strojka, Synka i Zyborskiego. Po wybo- 
rze władz do zebranych przemówił krót- 
ko prezes Związku pos. płk. Sławek, po- 
czem poseł Gwiżdż zamknął obrady, któ- 
re zakończono odśpiewamiem Pierwszej 
Brygady. 

Zjazd uchwalił następujące rezolucje: 
ieje: „Walny zjazd delegatów Związku 
Legjonistow: 

1) stwierdza, że obóz legjonowy, któ- 

ry pod wodzą Komendanta Piłsudskiego 

zbrojną ręką dźwigał sztandar niepodle- 

głości uważa za swoją misję dzieło utwo- 
rg potęgi mocarstwawej Rzeczypospo- 

litej. 
2) przesyła bratnim organizacjom by- 

łych wojskowych pozdrowienie legjonowe 
oraz zapewnienia o żołnierskiej gotowości 
legjonistów do majściślejszej współpra- 
cy nad podniesieniem i uprawnieniem sił 
obronnych Rzeczypospolitej; 

3) przesyła braterskie pozdrowienia or- 
ganizacji Związku Strzeleckiego widząc w 
pracy strzeleckiej kontynuowanie przez 
młode pokolenie świetmych tradycyj strze- 
leckich z okresu przedwojennego; — а)- 

ny zjazd wzywa iwszystkich legjonistów do 
najintensywniejszej pracy w Związku 
Stnzeleckim; 

4) widząc w organizacji BBWR formę 
realizowania konkretnych zadań politycz 
mych w dziedzinie organizacji społeczeń- 
stwa na gruncie ideologji państwowej, 
uzmaje za konieczne jak najwyższy udział 
м pracach BBWR elegementu legjonowe- 

go, który daje najlepszą rękojmię za- 
trzymania czystości ideologji naszego о- 
bozu politycznego; 

5) zważywszy że ludzkość przeżywa cięż 
ki kryzys gospodarczy oraz stwierdzając, 
że w mobolizacji sił narodu nie wszystkie 
jednostki jednakowo ofiarny biorą udział 
że czasy obecne mogą przypominać po- 
dział na obrońców frontu i dostawców wo 
jennych, wyraża przekonanie, że ciężary 
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PRZEDSTAWICIELSTW 
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KORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch* 
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LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOÓŁLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdełman 
NIESWHEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. | 
N.-SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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Rząd zabiega © pozyskanie stronnictw 

SKOMPLETOWANIE GABINETU 
BERLIN. PAT. — Prezydent Hinden- 

burg w dniu dzisiejszym podpisał dekre- 
ty nominacyjne zatwierdzające na do- 
tychczasowych stanowiskach ministra go 
spodarki dr. Warmbolda oraz ministra 
wyżywienia i rolnictwa von Brauna. Ter 
samem lista gabinetu Schłeichera została 
skompletowana. Wejście obu ministrów 
do nowego rządu nastąpiło na podstawie 
kompromisu, likwidującego dotychcza- 
sowe rozbieżności między poglądami 
przedstawicela interesów zagranicznych 

  

Przed naradą grubej piątki w Genewie 
W oczekiwauiu na Neuratha.—Pesymistyczne 

nastroje 
GENEWA. PAT. — W dniu 4 bm., 

mimo niedzieli, kontynuowane były roz- 
mowy wstępne do narady 5 mocarstw, 
która rozpocznie się po przybciu do Ge- 
newy ministra Neuratha, oczekiwanego 
5 bm. po południu. 

Najważniejszą z tych rozmów była 
godzinna konierencja Herriota z Norma- 
nem Davisem, która jednak do jakiegoś 
zbliżenia punktów widzenia francuskiego 
i amerykańskiego — jak się zdaje, nie 
droprowadziła. 

Przekonanie, że narada 5 mocarstw 
nie da rezultatów, jest powszechne i na- 
strój jest zdecydowanie pesymistyczny. 

BERLIN. PAT. — Minister spraw za- 
granicznych Neurath wyjechał dziś do 
Genewy. 

Katastrofa eskadry platowców estońskich 
TALLIN. PAT. — Eskadrę złożoną z zaidu mjr. Matwej z powodu mgły. Pilot 

3 estońskich wodnopłatowców w powrot zmylił właściwy kierunek i zginął pod- 
nej drodze z raidu do Helsingforsu, spot- czas nieudanej próby lądowania. 
kala katastroia, w której zginął dowódca 

kryzysu muszą być równomiernie rozło- 
żone na wszystkie wanstwy społeczeństwa, 
zaś jednostki, wyzyskujące zbiedzone spo- 
łeczeństwo, winny mapotkać na zdecydo- 
many nacisk, a nawet represje ze strony 

rządu Rzeczypospolitej; 

6) posiadając dane, że pewna ilość lu- 
dzi bogatych przechowuje część majątku 
mamodowego w: zagranicznych bankach, 
pozbawiając kraj niezbędnych środków 
pieniężnych stwierdza, że te przejawy w 
okresie walki całego marodu na froncie 
gospodaczym są zdradą kraju i wzywa 
społeczeństwo do postawienia tego ro- 

dzaju osobników: pod pręgierz powszechnej 
pogardy ; 

7)stwierdzając, że lud pracujący dziel- 
Inie i ofiarnie przetrzymuje ciężki okres 
walki o lepszą przyszłość, przesyła wszyst- 
kim ludziom pracy braterskie pozdrowie- 
nie; 

8) stwierdzając, że kryzys specjalnie 
ciężko dotknął rolnistwo, będące podsta- 

Ekscesy antyżydowskie w Częstochowie 
CZĘSTOCHOWA. PAT. — W niedzie 

lę, w godzinach rannych powtórzyły się 
znowu próby ekscesów antyżydowskich. 

O godzinie 10 odbyło się w kościele 
nabożeństwo żałobne za spokój duszy 
studenta Grotkowskiego. Po nabożeń- 
stwie w jednej z bocznych ulic utworzył 
się pochód, złożony z około 400 osób. 

Pochód ten z okrzykami antysemi- 

ckiemi podszedł do zbiegu ulicy Panny 

Macji i alei Wolności, gdzie został zatrzy 
many przez silny odział policji. Wobec 

  

Klasyfikacja polskich tenisistów 
WARSZAWA. PAT. Zanząd Polskiego 

T-wa Tenisowego ustalił już ostateczną 

klasyfikację najlepszych tenisistów  pol- 

skich na rok bieżący. Lista panów przed- 

stawia się następująco: pienwszy Hebda, 

drugi Tłoczyński, trzeci Maks Stolarow, 

czwarty Wittman, piąty Popławski, szó- 
sty Jerzy Stolarow, siódmy Wammiński, 

ósmy Tarłowski, dziewiąty Horaim, 10-ty 

Mecz bokserski Polska—Szwecja 
POZNAŃ. PAT. W przepełnionej do 

ostatniego miejsca wielkiej sali reprezen- 

tacyjnej Targów Poznańskich zostało то- 

  

panuje jednak obawa, czy tego planu nie 
sparaliżuje frakcja narodowo - socjali- 
styczna, która odbędzie jutro posiedze- 
nie pod przewodnictwem samego  Hitle- 
ra. 

PRASA O NOWYM GABINECIE 
BERŁIN. PAT. — Gabinet Schleiche- 

ra przyjęty został przez prasę naogół 
przychylnie. 

„Deutsche Tagesztg.* zaznacza, że 
rząd Schleichera ma w polityce zagranicz 
nej trwałe poparcie. Dziennik zaleca pro 
wadzenie bezwzględnej walki o suwereni- 
ność zbrojenia się Rzeszy. : 

„Boersen Ztg“ ošwiadcza, že w poli 
tyce gospodarczej nowy rząd naogół 
trzymać się będzie granic, wykreślonych 
przez gabinet Papena. „Vossische Ztg* 
wskazuje na niebezpieczeństwo, wynika- 
jące z zaniedbania przez rząd Papena 
kontaktu z Rosją. Pakty o nieagresji mię 
dzy Sowietami z jednej strony a Polska 
i Francją z drugiej sygnalizują rozwój 
wypadków, który opanować będzie moż 
na tylko wówczas, gdy Berlin i Moskwa, 
mimo dzielących je różnic wejdą w Ści- 
ślejszy kontakt. Ponadto podkreśla dzien 
nik odprężenie na granicy wschodniej, 
co zmusza, niezależnie od tego, jak oce- 
nia się tendencje Polski, do rewizji sto- 
sunków, przynajmniej w dziedzinie go- 
spodarczej. „„Vorwaerts* w artykule Loe- 
bego zapowiada zdecydowaną walkę 
przeciwko nowemu gabinetowi. 

Brauna i postulatami Warmbolda, który 
jako rzecznik wielkiego przemysłu zwal- 
czał politykę kontyngentową i autarchję. 

POD ZNAKIEM REICHSTAGU 
BERLIN. PAT. — Bieżący tydzień 

polityczny stoi pod znakiem otwarcia 
„Reichstagu*. W dniu 5 bm. zbiorą się 
na narady frakcje parlamentarne. Rząd 
chciałby pozyskać stronnictwa dla odro- 
czenia Reichstagu niezwłocznie po wybo- 
rze prezydjum i wysłuchaniu deklaracji 
programowej kanclerza Schleichera. 

W kołach dobrze poiniormowanych 

® 

GENEWA. PAT. — Rzeczoznawcy i 
uczeni, do których zwrócił się komitet 
do spraw wojny chemicznej i bakterjolo- 
gicznej konierencji rozbrojeniowej, zło- 
żyli sprawozdanie, stwierdzające, że nie- 
ma żadnego praktycznego środka, który- 
by mógł wykazać skutecznie przygotowa 
nia do wojny chemicznej i bakterjologi- 
cznej. Ogłoszenie tego sprawozdania — 
jak zaznacza agencja Havasa — podkre- 
śla tezę bezpieczeństwa, opartego na 
wzajemnej pomocy i zbiorowej sankcji 
przeciwko napastnikowi. Treść sprawo- 
zdania wskazuje, że zarządzenia częścio 
we, dotyczące rozbrojenia, lub kontrola 
pozostaną w praktyce bezskuteczne. TELEGRAM 

NOWY WYNALAZEK WOJENNY 

PARYŻ. PAT. Wojskowe fabryki pro- 
chu przystąpiły do wypróbowania wyna- 

laazku mowego materjału wybuchowego 
zdolnego do przebicia stref o niskiem ciś- 
nieniu atmosferycznem bez utraty sily wy 
buchcixej. Doświadczenia dały wyniki 
pozytywne. 

Witen sposób główna trudność w 
kwestji ostrzeliwamia samolotów na wiel- 
kich wysokościach byłaby pokonana. Wy- 
malazcą jest dyrektor laboratorjum woj- 
skowego pułkownik artylerji Moreno Lu- 
que. 

  

UMARŁA ZE WZRUSZENIA 

LILLE PAT. Niezwykły wypadek wy- 
darzył się w czasie ostatnich wielkich za- 
wodów sportowych w małej miejscowo- 
ści framcuskiej Auchel. Matka jednego z 
zawodników: widząc zwycięstwo swego sy- 
ma, zmarła ze wzruszenia. Rządki ten w 
dziejach sportu wypadek wywołał wiel- 
kie poruszenie i spowodował dłuższą przer- 

wę w zawodach. 

KRWAWE STARCIE POMIĘDZY 
HITLEROWCAMI A REICHSBANNEREM 

BERLIN. PAT. W okolicy Hamburga 
doszło dziś do krwawego starcia między 
200 marodowymi socjalistami a grupą 
Reichsbannerowców. Z obu stron padły 
strzały. Rannych jest około 13 osób, w tem 
T reichsbannerowców i 5 hitlerowców. 

ARESZTOWANIE POSŁÓW 
KOMUNISTYCZNYCH 

ATENY. PAT. Aresztowano 2 posłów 
komunistycznych za podburzanie do straj 
ku. Obecnie wi więzieniu. przebywa 7 po- 

słów komunistycznych na ogólną liczbę 10 

Prokurator republiki wydał nakaz aresz- 

towania komitetu funkcjonarjuszów pań- 

stwowych, makłaniających do strajku. 

OFENZYWA JAPOŃSKA 

CICIKAR. PAT. Samoloty japońskie 
biorące udział w akcji przeciw Su - Ping- 

Wenowi, zbombardowały Kalal, miasto 
położone na linji Charbin — Władywostok 
Piechota przygotowuje się do wkroczenia 
w. dniu jutrzejszym do tego miasta. 

=0-0-0= 

ZMIANY w M. S. Z. 
Dowiadujemy się, że radca. minister- 

sbwa. spraw zagranicznych i ostatnio za- 

stępca sekretarza generalnego delegacji 

polskiej na Konferencję Rozbrojeniową p. 

Stanisław Dygat mianowany został z dm. 

1-ym stycznia 1933 r. konsulem w Trjeście 
Radca Leon Czosnowski  miancwany 

wą egzystencji przeważającej części lud- 
mości państwa, uznaje za konieczne pod- 
trzymanie i rozwinięcie podjętej przez 
rzd i społeczeństwo polskie akcji, zmie- 

rzającej do poprawy; 
9) doceniając znaczenie osadnictwa dla 

rozwoju ideologji państwowej ma Kre- 
sach i podkreślając, że 10-letni |inysiłek 
pracy kulturalnej i gospodarczej osadni- 
ków stwierdza konieczniość podjęcia przez 
rząd i społeczeństwo wszelkich wysiłków 
zmierzający, do stworzenia osadnikom 
warunków, umożliwiających im utrzyma- 
mie tych ważnych dla Rzeczypospolitej 
placówek. 

10) Walny zjazd, nawiązując do zjazdu 

legjonistów w Gdyni, który był wyrazem 
zdecydowanej woli szeregów: legjono- 
wych do pracy nad rozwojem potęgi mior- 
skiej i stwierdzając że byt i mocarstwo- 
we znaczenie państwa wymaga posiada- 
nia silnej floty hamdlowej i wojennej, 
wzywa całe społeczeństwo do współpracy 
w realizowaniu tej odei. 

nieusłuchania rozkazu rozejścia się poli- 
cja rozproszyła tłum, używając pałek: gu 
mowych. Aresztowano 6 osób, w tem re 
daktora „Gazety Narodowej“  Rutkow- 
skiego. 
EESRTNAI PTSS DRA STT ASTTSSKIAESSEES 

ECHA NAPADU W GRODKU 
LWÓW. PAT. W związku z napadem w 

Gródku Jagiellońskim organa. bezpieczeń- 
stwa dokonały dziś aresztowania szere- 

gu osób zarówmo we Lwowie, jak i Droho- 
byczu. 

    

został wicekonsulem w: Królewcu i p. 

Władysław Marcinkkowsik urzędnik po- 
i ll-ty Lebling i Pohorylec, 12 Altschuel- 

ler, 13 Tarasewicz. 

Lista pań: pierwsza Jędrzejewska, 

druga i trzecia Dubieńska i Volkmerówna, 

czwarta Stefanówna, piąta i szósta Lip- 

popówna i Pozowska, dalej Boniecka, Neu 

manówma, 'Wełeszczukowa, Orzechowska. 

Lista męskich doubli: pierwsza para 

Tłoczyński — Warmiński, druga bracia 

Stolarow, tmzecia Hebda — Popławski. 

selsbwa wi Berlinie — wicekonsulem w 

Olsztynie. : 

Na terenie Jugoslawji mianowano — 
dwóch polskich konsulów honorowych: — 
p. Hraniko Smodlaka w: Splicie i p. Ema- 

nuela Dworskiego w Suszaku. 
Charge d'affaires polski Lidze 

Narodów, radca Tadeusz Gwiazdowski ob- 
jął stanowisko naczelnika wydziału us- 

trojów. międzynarodowych w min. spraw 
zagran. z dniem 1-ym grudnia r. b. 

Do centrali powołani zostali: — kon- 

sul generalny w Antwerpji p. Tadeusz 
Biliński, kierownik konsulatu w Czerniow 
cach p. Mieczysław Grabiński, kerownik 
konsulatu is Kijowie p. Henryk Jankow- 

zegrane 'w niedzielę spotkanie bokserskie 

międzypaństwowe Polska — Szwecja. — 

Wynik był remisowy 8:8. 

ski, sekretarz konsulatu w Berlinie p. Jan 

Rozwadowski i attache konsulamy w 

Mińsku p. Feliks Haczyński. 

A: 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja ). 
Łiberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

   

    

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

- 

WITOS 
Pan Witos zaczął się ruszać. W jed- 

nym z pism ogłosił artykuł, w którym 

oświadcza, że jego program mieści się 

w wywłaszczeniu bez odszkodowania. 

Rzuca to hasło, które w najgorętszych 

rewolucyjnych latach, bo 1919 i 1920 nie 

było wysuwane nawet przez najradyka|l- 

niejsze grupy chłopskie — rzuca dziś w 

warunkach, gdzie wszelkie grożenie prze- 

obrażeniami społecznemi może zachwiać 

nasz kredyt, co więcej rzuca dziś w 

czasach maksymalnego rośnięcia antago ‹ 

nizmów socjalnych na wsi. 
Ale p. Witos na tem nie poprzestaje. 

Ogłasza on projekt wystąpienia wszyst- 

kich członków lewicy z Sejmu. 
Oczywiście p. Witosem kierują po- 

dłe intencje kompromitowania naszego 

państwa nazewnątrz, przedstawiania, że 

nawet ciało parlamentarne nie funkcjonu- 

je w niem prawidłowo. Pozatem p. Witos 

zamiast odrazu wynieść się ogłasza to 

jako groźbę widać mając nadzieję, że zy- 

ska coś na tym szantażu. Otóż nic z te- 

go. 
Wystąpienie lewicy z Sejmu wyszło- 

by tylko na dobre i Sejmowi i pracy sej- 

mowej. Stanowczo byłby to wypadek 

pomyślny. Należałoby bezwzględnie p. 

Witosa do tego zachęcić, a bynajmniej 

mu tego nie odradzać. Szantaż, którym 

grozi, nie może mu przynieść korzyści 

dla tej prostej przyczyny, że to, co zapo- 

wiada dla nikogo groźne nie jest. 

Obóz rządowy ma pozycję w kraju 

nie do przezwyciężenia. Kłopoty, z któ- 

remi się biedzi, nie mają nic wspólnego 

z opozycją. Złe naświetlenie daje moża 

oficjalny organ BB, który stanowczo po- 

święca polemice z opozycją niepropor- 

cjonalnie dużo miejsca, poświęca jej © 

wiełe więcej uwagi, niż na to zasługuje. 

Obóz rządowy rzuca hasła solidary- 

zmu społecznego. Witos rzuca hasła re- 

wolucji. Wywłaszczenie bez odszkodowa- 

nia, wystąpienie z Sejmu — są to- ha- 

sła rewolucyjne. 
Specjalną przyjemność uczynił Witos 

konserwatystom. Žwalczamy  endecję. 

Jest ona jednak sąsiadem konserwaty- 

stów, jeśli się można tak wyrazić, bo 

wyborców swoich rekretuje w tych sa- 

mych sterach społecznych, co i konser- 

watyści. Wystąpienia Witosa w roii 

czerwonego pajaca ogromnie ułatwia 

konserwatystom rolę. Zobaczymy, jak 
się wobec tego endecy zachowują. Jeśli 

zerwą z Witosem to zburzą plan, który 
od lat pielęgnowali. Jeśli za nim pójdą, 

to nie będą mogli nadal pretendować do 

stanowiska stronnictwa, broniącego о- 

becnego porządku społecznego. Cat. 

Odczyt 
sen. Wielowicyskiego 
Na odczyt sen. Józefa Wielowicyskie- 

go stawiło się Wilno licznie i to nietylko 
Wilno ziemiańskie. Na sali związku zie- 
mian widzieliśmy przedstawicieli drob- 
nych rolników pp. posła Taurogińskiego, 
red. Węckowicza i innych, także dyr. Ma- 
culewicza, naczelnika Szaniawskiego, 
wielu urzędników z Województwa, ban- 
ków, urzędu ziemskiego itd. Przy stole 
prezydjalnym zasiadł p. wojewoda Becz- 
kowicz obok p. ministra Aleksandra Mey 
sztowicza i prof. Wit. Staniewicza. Od- 
czyt miał wybitny charakter nie specjal- 
nie ziemiański, lecz ogólno-rolniczy. 

Zwłaszcza, że min. Wielowicyski nie 
ograniczył się do stwierdzeń kryzysu rol- 
nego i wskazaniu na przyczyny tego kry- 
zysu. Poszedł znacznie dalej i w spra- 
wie konwersji kredytów rolnych przedsta 
wił swój bardzo sprecyzowany i w szcze- 
gółach poważnie przemyślany plan  za- 
łatwienia tej ciężkiej sprawy. Wzbudzi- 
ło to wielkie zainteresowanie i uznanie 
wśród obecnych, czemu sprzyjała jeszcze 
doskonała technika krasomówcza referer. 
ta. 

W dyskusji pierwszy głos zabrał p. 
Zygmunt Ruszczyc, aby wskazać na wiel 
kie zasługi, które dzięki swej inicjatywie, 
energji i zapałowi oddał sprawie wszyst- 
kich rolników w Polsce p. Józef Wielowi- 
cyski. 

Wśród licznych mówców głos zabrał 
także wojewoda Beczkowicz, zapowia- 
dając współpracę władz administracyj - 
nych, skarbowych, samorządu i społe- 

czeństwa celem przyjścia z pomocą rol- 

nictwu. Dziękował mu za to przemówie- 

nie przewodniczący zebrania ks. Konstan 
ty Czetwertyński. 

  

‹



. zaznajomić mnie z celami 

"Lig morskisch, niemiecka, która 
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Wywiad z Dyrektorem T-wa Przyjaciół Muzyki 
i Opery Narodowej w Warszawie prof. Ludwi- 

kiem Baldwin-Ramułtem 
iPodczas mojej ostatniej bytności w Wac- 
szawie uzyskałam wywiad z prof. Ludwi. 
kiem Baldwin - Ramułtem, inicjatorem ir 
dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Mu- 
zyki i Opery Narodowej w Warszawie 
(skrót T. O. N.). 

— Czy nie byłby Pan Dyrektor łaskaw 
i programem 

T. O. N.-u. 
—W dobie ogólnego kryzysu, wywiera- 

jącego swe piętno ma każdą: dziedzimę 

sztuki, — mówi prof. Ramult — powsta- 
ło w Polsce stowarzyszenie o charakterze 
ogólno - państwowym, które, gwoli szla-- 
chetnej dumy narodowej i prestige'u 

państwowego, pragnie na czoło urządzeń 
przez się propagowanych, wynieść maj- 
istotniejsze wartości kultury muzycznej 
i operowej i podnieść kulturę operową w 
Polsce. Nasza inicjatywa streszcza się 
wi oparciu akcji operowej o społeczeństwe, 
a statut T. O. N.-u przewiduje program 
pracy, podzielonej na etapy, wnikającej w 
każdą dziedzinę twórczości i odtwórczo- 
ści operowej. Konkursy muzyczno - wo- 
kalne połączone z konkursami ikompozy- 
torskiemi, mają odkrywać skarbnicę ta- 

lentów „polskich doskonalić je i wieść do 
rywalizacji w iniwencjach antystycznych ; 
urządzony staraniem Towarzystwa pierw- 
szy ogólno - polski konkurs młodego 
śpiewaka, wyłonił 12-tu laureatów, któ- 
rym T. O. N. wypłacił magmody w lacz- 
nej sumie 5.000 zł. — Na wiosnę roku 
1933 odbędzie się w Warszawie międzyna- 
rodowy konkurs muzyczny i kompozytor-- 
ski o charaktenze ogólno - słowiańskiej 
ołimpjady muzycznej T. O. N.'u. Studjum 
operowe T. O. N.u, którego statut  za- 
twierdzony został przez p. Ministra Wy- 
zmań i Oświecenia Publ., obejmuje  cało- 
ikształt, nauk teoretycznych i praktycznych 
niezbędnych polskiemu antyście operowe- 
mu; sekcje muzyki kościelnej i cratoryj- 
maej, działające pod życzliwym protekto- 
ratem J. E. ks. kardynała Kakowskiego, 
mającą wa celu przystosowanie rodzimej 
pieśni ludowej do śpięwów: kościelnych, о- 
maz zastosowanie jej w chórach oratoryj- 
nych. Sekcja Muzeum openowego ma za 
zadanie scalanie wiadomości i źródeł o 
zabytkach i manuskryptach operowych. 
Oto są cele i program działania Towa- 
rzystwia Przyjaciół Muzyki i Opery Na- 
rodowej. 

— A może mnie Pan Dyrektor łaska- 
wie poimformuje, co z powyższych celów 
i programu zostało już przez T. O. N. zre- 
alizowane ? 

— Wśród nawału zajęć organizacyj- 
mych i bezustannego dzwonienia  tele- 
fonu cierpliwy profesor Ramułt z uśmie- 
chem na twarzy znajduje jeszcze czas 
dalszej rozmowy ze mną. Z radością, en- 
tuzjazmem i pewną dumą  wtajemnicza 
mmie następnie, że w: bieżącym roku szkol- 
mym zostało otwarte Studjum” operowe T. 
O. N.u w gmachu Teatru Wielkiego w 
Wiarszawie przy ul. Trębackiej 10, telefon 
1746-06. Celem studjum operowego T. O. 
N.'u jest teoretyczne i praktyczne przygo- 
towanie adeptów sztuki operowej do wy- 
stępówi ma scenach operowych. Program 
mawuki obejmuje całokształt nauk teorety- 
<cznych, oraz praktycznych, zawodowych, 
niezbędnych polskiemu ar.vyście cperowe- 
mu, jak mauka:  partyj solowych, gry 
scenicznej, mimiki, gestu, teorji muzyki, 
oraz kostjumologja. Nauka w studjum 
©perowem obejmuje dwuletni okres czasu. 

W dniu 2 listopada br. odbyło się we 
własnym lokalu przy ul. Trębackiej 10, 
pod przewodnictwem prof. Ramulia pienw- 
sze posiedzienie Rady Pedagogiczuej Stu- 
djum Operowego T. O. N. W zebraniu 
wzięli udział wybitni fachowcy, zaanga- 
żowami na wok mauczania 1932 — 1933 
jako wykładowcy Studjum; wykłady re- 

    

żyserskie prowadzą prof. S$. Belina - 
Skupiewski, G. Gorski, A. Paszkowska, 
dział kapelmistrzowski i korepetycyjny 
prof. M. Zuna, D. Polcinetti, I. Rosenba- 
um i Lewandowska, dykcja prof. W. 

Brzeziński i St. Stanisławski; hist. opery 
prof. Fr. Brzeziński i t. d. 

Następnie z końcem października 1932 
t. p. Wojewoda Poznański hr. Raczyński 
i p. Prezydent miasta Ratajski przyjęli 
dyr. Ramułta, w charakterze delegata T. 
O. N.'u, wysłuchali sprawozdania z do- 
tychczasowej działalności Towarzystwa i 
postanowili przystąpić do utworzenia w 
Poznaniu oddziału Towarzystwa Opery 

  

Narodowej; maczelnem zadaniem T. O. 
N.u w Poznaniu będzie otoczenie opieką 
i udzielenie pomocy operze Poznańskiej, 
jako najdalej na zachód wysuniętej pla- 
cówee óperowej, mającej wypełnić podwój 
nie ważną misję kulturalną. Komisja rze- 

czozhawców Magistratu m. Poznania — 

przy wispółudziale dyr. Ramułta opraco- 
‚ wuje odpowiednie wnioski, idące w. kierun- 
ku utworzenia placówki I. O. N.u w cią- 
gu listopada 1932 r. Niewątpliwie przyj- 
dzie obecnie kolej na Wilno, które jako 
najdalej ma Wschód wysunięta  reduta 
kultury i muzyki polskiej, nie pozostanie 
'w tyle za Poznaniem. 

Wireszcie na zakońszenie wywiadu o- 
świadczył mi prof. Ramułt, że p. Mini- 
ster Komunikacji udzielił Towarzystwu 
Opery Narodowej prawa uzyskamia zna- 
cznych zniżek taryfowych dla krajowych 
oper, teatrów, orkiestr i zespołów mu- 
zycznych na terenie wszystkich dyrekcji 
P. Kolei P. Celem u: nia 50 proc. 

7 w opłacie bileić kolejowych i 
frachtów mależy wn: do T. O Nu w 
Wiarszawie cdpowiednie podania. 

Na tem skończył się mój wywiad z 
prof. Ramułtem, ktory zapowiedział 
swój rychły przyjazd do Wilna, >" 1em 

zorganizowamia tu oddziała Towarz va 

Opery Narodowej. 
Ponieważ szczegóły organizacji Stu- 

djum Operowego w Warszawie, oraz wa- 
sunki przyjęcia, przekraczsiyby znacznie 
ramy miniejszego artykułu, wszelkich in- 

fonmacyj udzielam telefon 8-75 względnie 

ustnie przy ul. Ostrobramskiej 16 m. 29. 
Jadwiga Krużanicd-Reissowa 

Mord — dzieci 
Koło Winnipeg w Kanadzie, odkryto w le- 

sie _ ciała pięciu dzieci zamordowanych i 

rzysypanych ziemią. z . - 

E Policja nie mogła dotąd rozwiązać tajemni- 

czej zagadki tego mordu. W okolicy — rzecz 
charakterystyczna — nie zaginęło żadne dziec- 

ko. PREST. 

Zamiast wódki — mieko 
Pomimo zwycięstwa demokratów przy 

wyborach, nastroje pesymistyczne przeważają 
w sierach handlowych i przemysłowych A- 
meryki, gdy mowa o zniesieniu biliu Volistea- 
da i o jego skutkach. Wydawałoby się, że 
gdy prohibicja zostanie usunięta, znikną z po- 
wierzchni życia bandy gangsterów i rackete- 
rów, które zbierają dziesiątki i setki tysięcy 
dolarów rocznego okupu. Takby się wydawa- 
to, ale tak nie jest, czemu dają wyraz najpo- 
ważniejsi przedstawiciele amerykańskiego šwia 
ta handlowego i przemysłowego. 

Dyrektor generalny związku  przedsiępior- 
ców w Chicago, (Emplo yers Association) jest 
np. zdania, iż teraz metody gangsterów apa- 
nują cały przemysł amerykański. Działalność 
band obejmuje już obecnie niektóre gałęzie 
handlu i przemysłu. Oto np. działa ona na 
terenie bardzo rozgałęzionego przemysłu do- 
starczania mleka do domów i willi. W biurze 
dyrektora zjawia się przedstawiciel lokalnej 
bandy.. żąda ona stałego haraczu w wysoko 
ści 3 centów od wiadra mleka, a wzamian za 
to obowiązuje się on i jego banda bronić da- 
ny koncern mleczny przed żądaniami band kon 
kurencyjnych. Jeżeli dyrektor odmówi żądaniu 
bandy, następnego di będzie już odczuwał 
skutki odmowy w postaci zupełnej dezorzaniza 
cji dostaw: auta rozwożące mleko, będą uszka 
dzane, obsługa pobita, odbiorcy — terroryzo- 
wani etc. etc. Interwencja policji na nic się nie 
zda, gdyż dyrektor w obawie o swoje życie-- 
będzie przezornie milczał. 

Koncern mieczny jest tylko jednym z przy 
kładów, gdyż działalność band racketeerow 
może się również dobrze rozciągnąć się na 
wszelkie inne rodzaje przedsiębiorstw. 

Jeden z sędziów sądu federalnego  obliczyt, 
że zorganizowany haracz, którym obiożyły ban 
dy różne przedsiębiorstwa w Stanach sięga 
rocznie fantastyczne sumy 11 jdo 13 miljardow 
dolarów, tj. wynosi więcej, niż koszta udziału 
Ameryki w wojnie 1914 — 1918 roku. W sa- 
mem tylko Chicago racketeerzy zorganizowali 
w ciągu ostatnich pięciu lat około 600 zama- 
chów bombowych i wymusili okup w sumie 
zgórą 800 miljonów dolarów. Te same stosun- 
ki, co w Chicago, panują i w innych wiel- 
kich miastach amerykańskich. 

Racketeerzy nie mogliby, rzecz prosta, dzia 
łać i egzystować bez czynnej pomocy prze- 
kupnych sędziów, policjantów, adwokatów. —- 
Udział tych sier społecznych w przestępczej 
działalności band nie ulega wątpliwości i zo- 
stał dokumentarnie stwierdzony przez wszyst- 
kie komisje śledcze, które były powoływane 
do zbadania tych spraw. Tak więc przyszłość 
gangsterów i racketeerów nie przedstawia się 
zbyt czarno, nawet gdy prohibicja przestanie 
obowiązywać. 

    

    

  

  

   

  

CZAROWNA PODRÓŻ 
CZYLI 8 DOBROCZYNNYCH SKUTKACH KRYZYSU 

(PANNIE BRONISŁAWIE FR. NA PAMIĄTKĘ) 
Co może być aktualniejszego w Polsce, 

jednoczącej się w sprawie obrony swego 
dostępu do morza, jak miie właśnie: re- 
alne wykorzystywanie tego dostępu? — 
Więc też w tym roku, kogo niestać bylo 

na dłaższe opalanie się na piasku nadmor- 
skim, ten choć mna jeden: dzień ruszył do 

Gdyni (drogą lądową), aby poprzysiądz' 
(z lądu) wiermość morzu. Piękna to ma- 
nifestacja zbiorowej woli, ale w zrealizo- 
wamiu hasła „Polska na morze!'* nie sta- 
mowi mawet pierwszego kroku. „Ligi 
morskie', które w różnych krajach odegry- 
wały olbrzymią rolę w sprawie przeksztal- 
cenia narodów o psychice obcej morzu na 
narody żeglarskie, wszędzie jednakowo 
pojmowały i pojmują ten krok. Tym 
pierwszym krokiem ma być zżycie się z 
najbliższą wodą, z domową rzeczką czy 
jeziorem, wykorzystanie jej. dla komuni- 
kacji, transportu i sportu. Więc też nasza 
Liga przez długie lata nosiła mazwę „Li- 
gi morskiej i rzecznej”, Nie inaczej poj- 
mowała tę sprawę najpotężniejsza z tych 

naród 
miemiecki, bynajmniej w niedawnej .prze- 
szłości mie żeglarski, choć mozporządzają- 
cy długiem wybrzeżem dwu mórz, prze- 
kształciła na groźnego konkurenta — 
„Władczyni mórz* Wielkiej Brytamji już 
przed wojną, drogą rozmaitej propagandy; 
pochlebiania namiętności do munduru, u- 
kazywamia ' snobistycznym — instynktom 
przykładu panującego — ale też dnoga 
rozwoju żeglugi i żeglarstwa sportowego 

' na wodach śródlądowych; a jak mocnem 

. 

i stanowczem było to przekształcenie 
psychiki, dowodem upór Niemiec w ich 
dążeniu na morze, zapał z jakim odbudo- 

wano w przedwojennych rozmiarach flo-r. 

tę handlową, natychmiast po jej zniszcze- 
niu i skonfiskowaniu wi czasie wojny i wy- 
trwałości: z jaką tworzy się dziś, zagraża- 

jąca dziś sąsiadom, mimo klauzul rozbro- 
jeniowytch flota wojenna. Nie inaczej poj- 
mowal ten pierwszy krok i Piotr Wielki; 
a że za jego czasów „Lig morskich" nie 
było, a jedynym instrumentem propagan- 
dy, był potężny dębczak w muskularnej 
pięści cara, więc szeregiem swych brutal- 
nych i gwałtownych  ukazów' zabronił 
stawiać mosty przez Newę i jej liczne od- 

nogi, przecinające we wszystkich kierun- 
kach wzniesioną przezeń stolicę, żeby 
przywleczony z najdalszych od morza czę- 
ści lądu bojaryn, kupiec czy chłop w co- 
dziennem życiu uczył się obcowania z wo- 
dą i z sentymentam.i żeglarstwa. 

Za jego wolą budowano 1dizie i ok- 
ręty; za jego też wolą na ciągnących się 
w sumie setkami wiorst nadbrzeżnych 'Pe- 
tersburgu powstawały pałace, gmachy rzą- 

dowe i najpiękniejsze dwory prywatne. 

U mas inaczej, inaczej, inaczej... 
Wiadomo, że nasza stolica, położona 

nad jedną z wielkich rzek „europejskich, 
odwróciła się od: niej tyłem i żadne wy- 
silki „przyjaciół powiśla'* mie mogą zmie- 
nić tej wzgardłiwej postawy. Zamarły w 
czasie wojny ruch pasażerski i towarowy 
na Wiśle, ledwo wzmowiony po wojnie 
słabnął nieustannie, pomimo „wysokiej 
konjunktury gospodarczej”. Zwracałem 
na to uwagę przed czterema laty na tych 
łamach *), tłumaczyłem  gorączkowem 
tempem współczesnego życia: mikomu mie 

  

*) Artykuły „Yachtemana” latem 1928 
w „Slomie“. : 
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Nowy projekt 

WASZYNGTON. PAT. — Sekretarz 
stanu Colby wystąpił z projektem spłaty 
długów wojennych w ratach rocznych 
„proporcjonalnych do wydatków na zbro- 
jenia w roku 1932, poniesionych przez 
różne narody europejskie. Spłata miałaby 
być dokonana drogą międzynarodowej 
emisji bonów, w której wzięłyby udział 
wszystkie narody dłużnicze, a w tej licz- 
bie Niemcy. 

W kołach Kongresu paruje przeko- 
nanie, że jeżeli program zmniejszenia 
długów ma być przyjęty, to wymagałoby 
to znacznego zmniejszenia zbrojeń. 

Senator Watson, podkreślając tę spra 
wę, poddał krytyce noty brytyjską i fran- 

Marsz głodnych 

spłaty długów 
międzysojuszniczych 

cuską, których słabą stroną jest — jego 
zdaniem — to, że nie poruszają wcale 
sprawy rozbrojenia i współpracy ze Sta- 
nami Zjednoczonemi. 

PARYŻ. PAT. — Depesze nowojor- 
skie wielkich pism francuskich informu- 
ja zgodnie, że należy uważać za rzecz 
nieulegającą wątpliwości, że Kongres 
sprzeciwi się przedłużeniu moratorjum. 

Prasa amerykańska komentuje notę an 
gieiską raczej przychylnie, notę irancu- 
ską zaś bardzo chłodno. Francji zarzu- 
ca, się, że odmówiła współpracy z Ame- 
rykanami na konierencji rozbrojeniowej 
oraz na Dalekim Wschodzie. 

na Waszyngten 

` 

Ochrena szecjalna Białego Domu 
WASZYNGTON. PAT. — Wczoraj 

zakwaterowano dokoła stolicy 10 tysięcy 

żołnierzy gwardji narodowej i strzelców 

morskich w przewidywaniu nadejścia czo 

łowych oddziałów marszu głodnych, któ 

rych oczekiwano w niedziełę. Zmobili- 

zowano również 1750 policjantów i stra- 

żaków. 

Dopóki uczestnicy marszu nie opusz- 

czą Waszyngtonu, wzmocniona będzie 

ochrona elektrowni i innych punktów 

strategicznych. Miejscowe organizacje 

handlowe i obywatelskie zapowiedziały, 

że odmówią schronienia uczestnikom po 

chodu. 

Nowy rekord Gdyni 
O znacznem ożywieniu ruchu iw porcie 

Gdymi w czasach ostatnich świadczyć 

może, że dnia 26-go listopada r. b. stały 

wporcie przy, nabrzeżach jedocześnie 52 

statki, zaś 'w dniu 28-ym listopada r. b. 

zarejestrowiano w porcie rekordową, mie- 

notowaną dotychczas ilość 65-ciu statków. 

Wrku ubiegłym największa ilość 

statków: w jednym dniu wynosiła 63. 
  

92 lata dziedziczą 140 miljonów 
Po trzymiesięcznych poszukiwaniach prowa 

dzonych przez konsulaty Stanów Zjednoczo- 
nych we Francji okazało się, że dziedziczką 
krociowego spadku, jaki pozostał w Ameryce 
jest 92-letnia staruszka pani Acker. 

Dziwne są dzieje tego spadku: młodsza sio, 
stra pani Acker uciekła  zamłodu z pewnym 
studentem do Paryża. Ucieczka z krótkotrwa- 
łej idylli zmieniła się w występy, na deskach 
najpodrzędniejszych kabaretów. Uroda młodej 
dziewczyny sprowadzi.ła ją do Ameryki 
gdzie wspinała się na coraz wyższe szczeble 
półświatka. Wreszcie wyszła zamąż za bogate- 

  

go aferzystę i wraz z nim spekulowała. —Po 
latach zdobyła olbrzymi majątek oceniany obec 
nie 

na 140 miljonów 
naszych złotych. 

Temu sześć miesięcy Henryka Garret umar 
ła, nie pozostawiając testamentu. : 

Jej siostra staruszka jest sama osobą zamoż 
ną. Wobec tego, że rodzina jej zerwała ze 
zmarłą i że sama nie ma krewnych, zamierza 
podobno rozdać tę sumę na cele dobroczynne. 

PREST. 
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chodzi © tani, oszczędny transport, tylko 
o szyblkość, o szybki obrót pieniędzy, po- 
co wskazywać dźbło w: oku bliźniego: *. 
ja sam, wyrwamy ostatecznie z naddzia- 
dowskiego gruntu w Płockiem, nie po- 

wiarzalem już tylokrotnej w dzieciń- 
stwie „pływby' (używając współczesnej 
tenmnologji żeglarskej) statkiem do, Płoc- 
ka i Włocławika. 

Aż los zrządził. Raczej kryzys. Żeby 
nie on, przy najmniejszej zachciance wy- 
jazdu — salonka, lub co majmniej tele- 
fomiczne zamówienie przedziału w slee- 
pingu: prawda? jak to między nami lu= 
dźmi pewnej sfery. Ale teraz kombinowa- 
łem długo jakim zwyczajnym pociągiem, 
trzecią, lub jeśli można czwartą klasą 
jechać mad morze. Każdy projekt zada- 
wal bolesny cios moim kapitałom. Aż 
"śród przygotowań  przedwyjazdowych 
wy.padkiem zmalazłem się na moście Kier- 
bedzia. Pnrzypomniałem sobie, że przed 
wojną, jeśli jv czasie porozumienie między 

przedsiębiorstwami  okrętowemi bilet do 

Płocka ikosztował parę rubli, to w czasie 
gorączki: konkur yjnej spadł do ezter- 

dzięstu gmoszy, szkłanika herbaty y com- 
pris, 

Pelen najgorszych przeczuć, wcho- 
dzilem ma prymitywną przystań  zjedno- 
czonej już teraz na. dobre żeglugi wiślanej. 
Ale spojrzenie na cennik  rozproszyto 
moje obawy: za cemę czterokrotnie niż- 
szą niż trzecią klasą kolei, mogłem zrobić 
podróż do Tczewa i z powrotem, luksu- 
sowym statkiem, drugą klasą, z miejscem 
sypialnem 'w kabimie. Upewniwszy się 

jeszcze co do regularności (kursów (przed 
wojną spóźnienie o 12 godzin ma przestrze- 
ni Płock — Warszawa mie należało do wy- 
jatków), powziąłem decyzję, dzięki któ- 
rej zrobiłem śliczną podróż i nie zmanno- 
wałem mie z krótkiego czasu przeznaczo- 
nego ma: wycieczkę. 

Istotnie: dwmgodzinna podróż wago- 
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mem w normalną pogodę letnią, t. j. w 
upał (a w: tym roku mieliśmy wyjątkowo 
„mormalne”* lato) to męka, to mietylko 
czas bezpowrotnie stracony ale  fatyga, 
którą organizm musi zacierać nadprogra- 

mowym wypoczynkiem. 

Inaczej statkiem: to mie podróż w 
zwykłem lądowem znaczeniu, to raczej 
przebywanie w idealnie spokojnym nad- 
wodnym pensjonacie, to szczególnie in- 
tensywny wypoczynek na wstępie waka- 
cyj, który daje możność używiania odra- 
zu calą pełnią ich rozrywek. 

Prawda, jedzie się dwie moce, ale jak 
się Śpi przez te dwie moce ma Iwygodnem 
łóżku, w czystej pościeli, 'w małej ale po- 
rządnej kabinie (dwuosobowej, jeśli jedzie 

się samowtór, czteroosobowej, jeśli podróż 
odbywa samotnik)! Prawda cały dzień 
a w. porotnej drodze pod wodę aż dwa dni 
przebyła się na pokładzie; ale to nie 
jest siedzenie na jednem miejscu (dobrze 

jeśli się jeszcze je ma!) w wagonie, lecz 
dowolme spędzanie czasu, spacerując po 
pokładzie, czytając lub pisząc w wygod- 
mym  oszklonym górnym salonie, gdy 
wicher lub niepogoda, w: upał przebywa- 
nie na majwyższym otwartym pomoście, 
gdzie zawsze gorąco jest lagodzone przez 
świeżość «ciągnącą od wody, a gdzie о- 
palają się w. kostjumach kąpielowych а- 
matorzy plażowania, dając sobie przed- 
smak morza, lub przedłużająć jego  roz- 
kosze. 

Przytem powiedzieć, że się przez czas 
podróży stale przebywa na statku jest 
przesadą. Co kilka godzin statek staje na 
dluższy jedno lub dwu godzinny postój: 
jest to okazja do zwiedzenia choćby po- 
bieżnego wspaniałych: zabytków architek- 
tomieznych Płocka, Włocławka, Torunia, 
Grudziądza, zakupienia prówjantów lub 
choćby owoców. Po takiej bieganinie na- 
wet. bezruch i bezczynność ma'statku są 
miłe i odpowiednie, zwiłaszcza że nie tyl- 

A dawniej?... 
„Barwny i żywy opis podróży „Jak to w sa- 

molocie ładnie* przyczytałam matce mej, sędzi 

wej staruszce, której pamięć sięga czasów, ma- 

ło już komu z żyjących w dobie obecnej, do- 
stępnych. 

Pod tem wrażeniem, cofając się myślą 

wstecz, przypomniała czasy niby niedawne, 

gdy pociągów jeszcze nie było, a o dywanach 

samolotach opowiadały w domu mej babki — 

panny respektowe przy kołowrotkach lub kro- 

sienkach nad misternemi haftami šlęczące. Na 

kominku buchał ogień, a świece domowego 
wyrobu „abjašniali“ szczypczykami, na podłuż- 

nych tackach leżącemi. 

Podróżowało się i wtedy, a jakże! 

W r. 1835 w katedrze mińskiej pobłogosła- 
wiony został związek małżeński dziada mego 

i młoda para, po złożeniu wizyt pošlubnych, 

ruszyła w podróż do Warszawy. jechało się 

koczem o 6 koniach z forysiem i lokajczykierm, 

osobno sziy furgony ze służbą, rzeczami i pro 

świantem. Podróż trwała ze 2 tygodnie i nie 

pozbawiona była przeróżnych przygód. 

Dla popasów zatrzymywano się najczęściej 

w karczmach, gdzie usłużny żydek, nie chcąc 

tracić zarobku, obiecywał dostarczyć podróż- 

nym „wszystkiego“, co się jednak w końcu 

na nadziei mleka zsiadłego kończyło. Po parc- 

godzinnem oczekiwaniu podróżni zaczynali nie- 

cierplwić się, a żydek flegmatycznie uspokajał, 

tem, że „jeszcze kiza po polu chodzi". 

Lokajczyk, dla zwyczaju i dekorum jadący, 

trzymał się mosiężnych rączek z tyłu kocza, a 

gdy na wybojach zawsze dobrych dróg na- 

szych pani przerażona „Janie, trzymaj” wołała, 

on „trzymam się, jaśnie pani* odpowiadał, aż 

gdzieś w końcu podróży kocz się wywrócił i 

młoda pani wypadając nogę złamała. 

O jednym z sąsiadów z tej epoki słyszałem, 
że w ciągu kilku miesięcy przygotowywał się 
do podróży do Wilna; piekli, smażyli, pakowali, 
ale w chwili pożegnania z domownikami tak 

się popłakali, że zaniechał wyjazdu i do šmier- 

ci z domu nie ruszył. 

Podróż poślubną mojej matki inną już by- 

ła. W czasach popowstaniowych trudno się by 
ło wszystkim utrzymać na ziemi i opłacać kon 

trybucję, to też młodzież musiała szukać chle- 

ba po świecie, byt Polakom posad w kraju nie 

dawano. Rodzice jechali pociągiem do Peters- 

burga, a potem końmi na saniach w ciągu kil 
ku dni do Ołonieckiej gub., gdzie ojciec mój 

był naczelnikiem dystansu. Ktoby się teraz na 
taką jazdę bezbrzeżną równiną śnieżną z jękli« 

wym odgłosem dzwonka decydował? 

Po kilku latach rodzice, gnębieni nostalgję, 

wracali do stron rodzinnych. Pamiętna to była 
podróż i dla mnie, gdyśmy wsiedli od progu 

domu prawie do malutkiego stąteczku „tresz- 

kontem" zwanego, i ruszyli kanałami wokoło 

Ładogi, ciągnieni za pomocą liny przez grupy 

mężczyzn, monotonnie i tęsknie coś zawodzą- 
cych, zmieniających się na odpowiednich sta- 

cjach. jechaliśmy przez parę dni, z przystan- 

kiem w Szlisselburgu, o którym rodzice coś 

tojemniczo szeptali, aż do brzegów Newy, 

gdzie nas zabrał holownik, by do przystani sto 

licy wprowadzić. Stateczek tak był malutki, że 
o mało się nie rozbił o boki dużego holownika. 

Zwykły to był sposób komunikacji w porze 

jejsiennych burz na jeziorze Ladoga. 

W r. 1920 matka moja odbyła raz jeszcze 

niepowszednią podróż do Warszawy i Lodzi- - 

pod grozą najścia bolszewickiego ruszyło całe 

ziemiaństwo kresowe do ucieczki. Miało to być 

gdzieś blizko na razie, a potem coraz dalej i 

dalej cigągnęły szeregi wozów z naprędce u- 

chwyconym dobytkiem i bydłem, jechali dzień 
po dniu, zatrzymując się na noc w polu, a we 

dnie dla zgotowania posiłku, często przerwane- 

go podawaną trwożnie wieścią, że bolszewicy 

są tuż, tuż. 

Lato było w całej pełni i pogoda dopisywa 

ła pomimo niepokoju, grozy i ciężkich warun- 
ków w ciągu 5 tygodni jazdy nikt na zdrowiu 

nie podupadł, a matka moja najstarsza wie- 

kiem, pełna gorącej wiary w dobrą przyszłość 
kraju, dodawała młodszej generacji otuchy i 

humoru. Jakoż po miesiącach tułaczki wróci 

do swoich zrujnowanych, ale wolnych siedzib. 

    

„A gdybym tak ja teraz spróbowała  jesz- 

cze podróży samolotem*.. powiada żartobli- 

wie. 5 
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WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 

MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIEP. 

ko  wobecnej żegludze wiślanej cieszy 

serce, nie mie dokucza, ani draźni. 
Częstość, grzeczna obsługa i dbałość o 

pasażerów, dobra organizacja, regular- 
ność kursów: na 3l-godzinnej podróży do 
'Tezewa parowiec zrobił 20 minut opóźnie- 
mia zato na 45-godzinnej drodze powrot- 
nej nadrobił 10 minut. 

Punktualności której  maiwet  masze 
koleje mogłyby się mie wstydzić odróż- 
mia przedewszystkiem dzisiejszą żeglugę 
wiślaną cd przedwojennej. Pamiętam owe 
czasy: 'kapitam: miął wygląd wilka mor- 
skiego z najbardziej przerażających po- 
wieści Londona, a tłumacząc na nasze sto- 
sumki coś pośredniego między bamdytą a 
piaskarzem; t. zw. po polsku (do dziś 
dmia na Powiślu) „matrosy”* stanowiły od- 
powiednią bandę. A co się działo na pod- 
rzędnych linjach! Jako dziecko jechałem 
'w w. 1904 z Włocławka do Ciechocinka 
ma statku  „Syrena*. Miał om koło z 
tyłu i całym wyglądem przypominał epo- 
kę hr. Andrzeja Zamoyskiego, założycie- 
la żeglugi parowej ma Wiśle. Wyruszył 
ma usilneżądan: ie pasażerów w dwie go- 
dziny po maznaczomym czasie, przyczem 

załoga mie przerywala rozpoczętej ma po- 
kładzie libacji. Przy sterze stanął jakiś 
żydek z Wiłocławka į ten sternik w: chała- 
cie prowadził okręt zupełnie nieźle jak na 
amatora, 

Jednak nie bez uczucia ulgi wysiadło 
się wreszcie na. przystani ciechocińskiej. 

Teraz sztab załogi większego statku 
pasażerskiego składa się z 4 oficerów, 
kapitana, jego pierwszego zastępcy ma- 

jącego pieczę mad pasażerami, drugiego 
porucznika i mechanika. I umundurowa- 
miem i zachowaniem się i umiejętnością 
prowadzenia statku, czego dowodem regu- 
larme kursowanie (nawet gdy się zdarzy 
poważniejszy wypadek, jak uderzenie o 
kamień, co wywoływało konieczność dwu- 
godzinnej pracy z młotkiem w ręku nad na 

Z muzeum Archeologicznego 
w Warszawie 

  

Otwarte przed kilku dniami w Warsza 
wie w Pałacu Staszica Muzeum Archeolo- 
giezne cieszy się wielkiem zaimteresowa- 

miem ze względu na znajdujące się w niem 

cenne zbiory. Na zdjęciu naszem widzimy 
u góry podobizny pierwszych mieszkań- 
ców! ludzkich kuli ziemskiej ,,„Australopi- 
thecus“ i „Neanderthalesis“, u dołu zaś 
w szafie odlewy z czaszek tych ludzi. 

ZGUBA 
Statystyka dowiodła, że niektóre sytu- 

acje niemożliwe, stają się  możliwemi, 
przy współudziale pewnych sprzyjających 
okoliczności. 

Tak właśnie było i w tym wypadku. 
To, że się nazywał Agapit, nie było jesz- 
cze największem mieszczęściem. To mo- 
żma. było przeżyć. To, że mu się wogóle nie 
wiodło i że miał pecha. we 'wszystkiem do 
czego się dotąd dotknął, to można bylo 
jakoś przecierpieć. Ale teraz było już 
wręcz tragicznie. Pan Agapit stracil po- 
sadę. 

Włóczył się więc 'całemi dniami po- 
rozkrzyczanych, zajętych tylko sobą uli- 

cach, był potrącany przez przechodniów, 
gapil się na wystawy, czasem oczekiwał 

w natłoczonych przedpokojach urzędów 
czekał. 

Próbował paru  protekcyj, gdzienie- 
gdzie starał się przekonać wszystkich o 
swych zdolnościach — wszystko mapróż- 
mo, 

Teraz twwacał zły i przygmębiony, ciem- 
ną uliczką, pod ścianami domów, chyłkiem 
nielediwe, jakby uciekając przed swem 
niepowodzeniem. Nagle potknął się o coś. 
Paczka. Niewielka mawet i dość  iekka. 
Podniósł naturalnie. Po przyjściu do do- 
mu znalazł nietylko czarne pudelko detek- 

tora ze słuchawkami wewnątrz, ale i ad- 
res właściciela zewnątrz paczki. Naza- 
jutrz odniósł zgubę miłaścicielowi, któ- 
remu wstyd było przyznać się w rodzinie 
do swej lekkomyślności, więc natychmiast 
kupił inmy aparat, znaleziony zaś skarb 
darował wispaniałlomyślnie panu Agapi- 

towi. Pan Agapit rozczarował się trochę. 
Wolałby parę złotych jako zmaležne. Ale 
cóż robić. Ponieważ w dalszym ciągu 
mie miał mic do roboty, sam zainstalował 
sobie aparat i słuchał całemi dniami. 

I już w następnym tygodniu zaszło coś 
mtęcz nieoczekiwanego. Oto usłyszał, że 
jakiś niewątpliwy jego kreway — stryj 
czy kuzyn, którego był zresztą jedynym 
dziedzicem — umarł właśmie w jakimś eg- 
zotycznym kraju i teraz poszukiwani са 
spadkobiercy. To brzmiało 'wprost nie- 

prawdopodobnie: Nie mógł spać całą noe. 
Nazajutrz rano stał już przed jakiemś biur- 
kiem i udawadniał swój stopień pokrewień 
stwa ze zmarłym miljonerem. 

Był teraz bogaczem. I to wszystko 
przez prosty przypadek. O przypadku sta- 
tystyka ma też już swoje wyrobione zda- 
nie. 

  

  

Bo statystyka dowiodła przecież, że 
niektóre sytuacje miemożliwe stają się 
możliwemi, przy współudziale pewnych 
sprzyjających okoliczności. 

prawieniem kadłuba i koła) — godnie 
reprezentują marymarkę handlową i przy- 
puszczam że tylko zbawiennym skutkom 
przypisać ich użycie w żegludze rzecznej. 
Para sterników: w: mundurach podofice- 
rów marymarki handlowej, równie prze- 
pisowo ubrani marynarze uzupełniają za- 
łogę statku, mie licząc personelu kuchen- 

nego i służących. Słowem można podróżo- 
wać i od: Polaków tylko zależy, by Wisła 
stała się tak popularnym i obowiązko- 
wym przymajmnej dla ludzi zrodzonych 
w jej dorzeczu statkiem turystycznym jak 
Wołga, Ren lub Rodan. 

AWisla zasługuje na to. Potężna rze- 
ka, tak jak ją znów ujrzałem w dolnym 
biegu, urozmaicone krajobrazowo brzegi, 
prastare osiedla na nich, mury czcigodue, 
w których przodkowie nasi, wyrazili wo- 
ię wieczystego wiładania tym krajem, u- 
miejętność realizowania zamierzeń, żar- 
liwość religijną, własne wyobrażenia © 

pięknie. Mija się miasta, opactwa, zam- 

ki w ruinach, kościoły. Nie będę wymie- 
miał znanych powszechnie, choćby ze sły- 
szenia miejscowości, ami rzeczy mniejsze- 

go znaczenia, Tle jeszcze pozostaje mapra 
wdę godmego widzenia a nieznanego zupei- 
mie! Kto iw Polsce słyszał o mieście, na- 
zywającem się Niome, choć już nie jest 
nowe od. sześciu wieków? Na. wysokim 
brzegu potężne mury zamku i dwóch go- 
tyckich kościołów, wokół przytulone stare 
porządne domy mieszczańskie, żyjący do 
dziś jakiś zamierzchły świat, zaczarowa- 
my. I nikt o tem nie wie, nikt mie widzi, 

fotografji nawet nie dostanie. Bo któż 

zresztą 'w Polsce zna tem wymarzony 
kraj turystyki, pelny wspaniałych co dzie- 
siątek kilometrów zamków, kościołów i 
ruin sterczących nad jeziorami, wśród la- 
sów, jakim jest Pomorze? 

Czy znane są powszechnie bogactwa 
artystyczne choćby tych czterech  slaw- 
mych grodów, przy których zatrzymuje się



Zima za pasem. Rozkosze sportów  zimo- 
wych, a zwłaszcza narciarstwa, w związku z 
przepowiednią solidnej i głębokiej zimy, nabie 
rają konkretnych kształtów. 

Ażeby jednak móc w 100 proc. 
stać nadchodzący sezon musimy już 

gł poczynić niektóre przygotowania. 
Zacznijmy od początkujących. 
Najwyższy czas ku temu, ażeby szykować 

ekwipunek narciarski. Mniejsza o szaliki, bęze- 
ty, eleganckie rękawiczki. Zbyt dużo jest czę- 
ści składowych zasadniczych, bez których nie 
można wyobrazić poprawnej jazdy na nartaca. 

Przedewszystkiem buty. W Wilnie obecnie, 
mamy już kilku szewców, którzy wyrabiają bu 
ty zupełnie przyzwoite i odpowiadające wymo- 
gom technicznym. Ceny w porównaniu z cena- 
mi z przed paru laty są Śmiesznie niskie. Minę- 
ły, przypuszczać należy bezpowrotnie, te cza- 
sy, kiedy taka np. „Astra* sprzedawała par? 
butów po 50—60 zł. Obecnie luksusowe buty 
kosztują około 30 zł. Różnica widoczna. A ci, 
co nie mogą zdobyć się na tego rodzaju wyda- 
tek, obejdą się butami i o połowę tańszemi. 

T. zw. deski, czyli same płozy, kupujemy w 
Wilnie. Renomowane firmy,, zagraniczne” nie 
mają powodzenia. Ma to głębokie uzasadnie- 
nie. Popieramy przemysł miejscowy z jednej 
strony, z drugiej zaś trzykrotnie taniej otrzymu 
jemy towar, który niczem prawie się nie różni 
od wyrobów np. zakopiańskich, a niejednokrot 
nie przewyższa je jakością drzewa, co jest bar 
dzo ważnem. 15—20-notowe deski z powodze- 
niem mogą służyć nietylko początkującym, lecz 
i bardziej zaawansowanym narciarzom. Trze- 
ba tylko umieć w natłoku rozmaitych „domo- 
wo“ wyrabianych desek wynaleźć odpowiednie 
i dobrze skonstruowane deski. Wyroby fabrycz 
ne stoją naturalnie znacznie wyżej, chociaż nie 
wszystkie. 

Więźby, albo wiązania dały impet-do pomy 
słów wiłeńskim mechanikom. Niemal co piąty 
przez zmianę kształtu jakiejś nieznaczącej śrub 
ki czuje się wynalazcą. Ale nie oto nam ciio- 
dzi. Notujemy ten objaw jedynie dlatego, że 
wpłynął on w znacznej mierze na obniżenie ce 
ny więżb. Każdy chce sprzedać. Różnice sa nie 
znaczne, więc prawie wszystkie więzby wyra- 

wykorzy- 
obecnie 

Sezon piłkarski zakończony. Liga naj- 
dłużej trzymała się na boisku. Zeszła z 
placu boju ku ogólnemu zadowoleniu. Na- 
stąpiło jakby odprężenie. Ufff... Nare- 
szcie... Skończyło się. 

— A szkoda — nie iego, że się skoń- 
bńczylo, a tego, że tak się się kończyło. -—- 

Szkoda dawnych, dobrych wspomnień. — 
Szkoda lat, kiedy walczono na boiskach, 
pracowano nad podniesieniem poziomu 
młodszych drużyn, nie kaperowano „śląza- 
ków”, nie gramo za.... posady i posadki. 
Slowem, kiedy spont był sportem. 

W tym sezomie, jak wiemy niestety, 
Ligu zeszła z widowni żegnana bez żalu 
pozostawiając jak najgorsz3 wrażenie. 

Dziesięć miesięcy miócono na boisku i 
przez tyleż „kombimowamo* w sekretarja- 
tach. Walkowery sypały się w rezultacie 
tego jak z rogu. W! rezultacie tego, wytwo- 

rzyła się. oryginalna sytuacja. Mamy 
dwie tabelki, dwóch mistrzów:  „punkto- 
wego — Стасоме i „honorosego“ 
Pogoń. 

Cracoia zdobyła mistrzostwo przy po- 
mocy punktów odebrany2h Czarnym wal- 

P. rowerem, mówią zwolennicy Pogoni, — 
mistrz prawdziwy, mzetelny io Pogoń. 

Taki stan rzeczy zniechęca zawodni- 
ków i publiczność. Publiczność, gdyż czu- 
ta się ona — zwłaszcza na ostatnich me- 
cząch — jak na walkach ch w cyrku, wdzie 
mistrz znany jest zawczasu, a jeżeli prze- 
grywa to tylko dla umożląsienia zrobienia 
nowego, rewanżowego spotkania. Rewan- 
żowego i kasowego, co giówmiejsza. 

Publiczność wie, że gracze grają za... 
posady i domyśla się ponadto niejednego. 
Amatorzy stali się „amatorami”. Marny- 
mi, coraz gorszymi wywobnikami, 

Weźmy terąz tnochę cyfr ilustrujących 
przebieg tegorocznych rozgrywek. 

= Oracovia zdobyła 29 punktów, a więc 
Poniej niż Garbarnia w sezonie ubieytym. 

Stosumek bramek też miała gorszy. 
Największą ilość bramek strzeli! (nie 

zdobył walkowerami, a strzelił) atak L. 
K. S.u, bo 50. А więc mniej niż zeszła- 
roczny  zwiyciężca pod tym  wzelędem 

ja — 57. Natomiast spadająca do 
A — klasy Polonia „ustąpila“ efektowniej 

    

biane obecnie w Wilnie są zdatne do użytku. 
Przeszła moda na 30—40 notowe „Hang“ 
„Bergentałe"'. Zmodyfikowany  „Beskid“ albo 
„Wujek* w zupełności wystarcza. Nizka cena 
(5—% zł.) też ma swoje prawa. 

I ostatnia część ekwipunku — kilji. Można 
w tem miejscu z ulgą powiedzieć — nareszcie. 
To znaczy nareszcie nauczyliśmy się robić do- 
bre kijki. Nieskomplikowany napozór kijek zaw 
sze irytował narciarza, wchodzącego do sklepu. 
Zrobiony według przepisu na laski spacerowe 
nie odpowiadał wymogom technicznym, a przy 
tem kosztował niepomiernie drogo. Cieszyć się 
więc należy, że nasza rodzinna leszczyna z po 
wodzeniem wzrastającem konkuruje z bambu- 
sem, który może pociągnąć osoby, lubiące eiek 
ty egzotyczne. 

Z krótkiego tego przeglądu wyciągnijniv 
konkretny wniosek, który nasuwa dalsze logicz 
ne rozumowanie. 

Cały komplet narciarski: buty, narty, wiąza 
nia i kijki można mieć za 40—50 złotych. (Wszy 
stko w dobrym gatunku i nawet na raty). 

Warto nad tem się poważnie zastanowić w 
obliczu nadchodzącego karnawału. 

Trzeba wydać na nową suknię, albo na 
przeróbkę niemodnej z ubiegłego sezonu. Pano 
wie muszą pomyśleć o modnej koszuli, świezej 
muszce, krawacie. 

A każdy bal, zabawa czy nie pociągają za 
sobą wydatków? 

Jakie z tego wszystkiego pozostaje wraże- 
nie Nieprzespanie, zmęczenie, zgaga i prze- 
pocona i przesycona zapachem tytoniu bielizna. 

  

Ktoś zaeplikuje. Dobrze, a gdzie najważ- 
niejsze — wrażenia. | — — 

Zgadzam się z ich istnieniem, ale czy nie 
stokroć przyjemniejsze są one na Śniegu, kie- 
dyto od samego rana, skąpani w słońcu i pu- 
szystym Śniegu płyną narciarki i narciarze z 
góry w doliny, z lasu na rozległe przestrzenie 
pol. I tam są okazje na flirt, na wyznania, na 
uwodzenie. Każdy na natach znajdzie przyjen:- 
ność. Samotnik i człowiek towarzyski, gruby 1 
cienki, kobieta i mężczyzna. 

Największą zaś wartość ma finałowy akord, 
w którym skupiają się odczucia wysiłku fizycz 
nego, wilczy apetyt i zdrowy sen. (t) 

Garść wspomnień i cyfr po sezonie Ligi 
niż zeszłonoczna Legja. Pierwsza straci- 
ła 51 bramek, druga — 66. Słaba io p- 
ciecha jednak. 
Zdolności strzeleckie poszczegolnych na- 

pasników zmalały okropnie. W roku ubie- 
głym Kisieliński uzyskał 25 bramek, dłu- 
gonogi Herbstreich 24. W tym roku mak- 
simum, to 15. Łącznicy zepsuli się. Sk: yd- 
łowi Król i Kubiński ratowali sytuację. 
Król — 14, Kubiński — 13. Produktyw- 
niejsi od nich byli: Herbstreich i Kryszkie- 
wicz, 

Największym cyfrowo wynikiem Ly- 
ło zwycięstwo Warty nad Wisłą 8:3. Rok 
temu taż Warta rypnęła Lechji 8:0. 

Na 22 mecze najwięcej wygrały Po- 
goń i Warta, po 13 zato Poionja prze- 
grała tylko 12 gdy Lechja ub. r. aż 16. 

We wszystkich drużynach ста 258 
zawodników. Ruch i Polonja miały naj- 
bardziej  „urozmaicone* sklady. Każdy 
z tych klubów zatrudnił po 25 graczy, na- 
tomiast Pogoń operowała tylko 17 zawod- 
nikami w rozgrywkach ligowych. 

Ani te cyfry, ani ploteczki nie odźw er- 

ciadlają mależycie istotneyo stanu rzeczy. 
Liga jest chora. Przechodzi ciężką  cho- 
robę. Ciężką i zamaźliwą. Trzepa ją ule- 
czyć aby nie pożarła inne kluby. Potrzeb- 
ne jest konsyljum i zapewne operacja. — 
Bodaj nawet tępym nożem i bez chiorc- 
formu. (t). 

  r 

Nasza genialna rodaczka 

POLA NEGRI 
olśni swcim śpiewem rozpęta hurzgzny za- 
chwyta w saper przebcju świat, prod.1933r. 

Na rozkaz kobiety 
premjera dziś 
w kinie „CASINO* 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

  
  

    
  

* strzem Śląska PKS Katowice. 

s-L--0--W-—0 

"JAK MINĄŁ TYDZIEN SPORTOWY 
Dwa nadchodzące sezeny: 

narciarski i taneczny 

MECZ BOKSERSKI SKODA — P. K. S. 
KATOWICE 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę, o $0- 
dzinie 12 w południe, w sali teatru Nowości 
odbyło się ciekawe spotkanie pomiędzy zespo- 
łem warszawskiej Skody a drużynowym  mi- 

ozegrano 3 
walk w wagach od muszej do ciężkiej. Spot- 
kanie zakończyło się zwycięstwem Skody w sto 
sunku 10:6, co stanowi prawdziwą sensację. 

OTWARCIE BASENU PŁYWACKIEGO 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę doko- 
nano otwarcia krytego basenu pływackiego 
na wybrzeżu Kościuszkowskiem. Jest to czwar 
ty z kolei kryty basen pływacki w Warszawie. 

POGOŃ — CZARNI 
LWÓW. PAT. — Jedyny w Polsce poważ- 

niejszy mecz piłkarskki rozegrany został w nie- 
dzielę we Lwowie pomiędzy ligowemi druży- 
nami Pogoni i Czarnych. Po nieciekawej grze 
By a się zwycięstwem Pogoni 4:0 

GEDANIA — K. S. PREUSSEN 3:3 

GDAŃSK. PAT. — W niedzielę odbył się 
towarzyski mecz piłkarski pomiędzy ligowa 
drużyną Gdańska ((Gedania) a KS Preusen, 
byłym mistrzenr Gdańska. Spotkanie zakończy- 
lo się wynikiem remisowym 3:3. 

ZWYCIĘSTWO HOKEISTÓW 
ANGIELSKICH 

LONDYN. PAT. Bawiąca w Anglji hokejo- 
wa drużyna kanadyjska Odniosła nowe zwycię 
stwo, bijąc w Hammersmith reprezentację An- 
glji 7:1. 

ŚMIERTELNY FINAŁ MECZU 
LUKSEMBURG. PAT. Na meczu o 

mistrzostino Luksemburga jeden z graczy 
klubu Union de Hollerich otrzymał u- 
derzenia ipłką im bruch, co spowodowało 
jego natychmiastową śmierć. Był on naj- 
lepszym graczem Luksemburga i 18 razy 
walczył w drużynie reprezentacyjnej. 

  

    POD 
ZADANIE NR, 6. 

B. Borkum. (Wilno) — Oryginalne. 
BIAŁE: Kr a3; W gó; G bl i e7; piony 

a4, b4, g4, h4, h7, (9). 
CZARNE: Kr h8; G g7; piony ą7, b5 i 

b2 (5). 
Mat w 3-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR. 4. 

M. Wróbel (Warszawia) 
1, 65 — №6! . 

  

1. .. 5. 2. S bT! CXd2 3, S 65 mat. 
1... G f2 2. Gc2! WXd2 3, G b5 mat 
1... jakiś inny ruch 2. H f5! eXd2 
3. H @7 mat, 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WILNA 

Gambit hetmański 
BIAŁR CZARNE 
Zeff Kimels 

1. @2 — а4 S g8 — #6 
2. ©2 — ©& eT — e6 
3. S gl — f3 а7 — 45 
4. — е2 — е3 S b8 — а7 
5. 8 61 — е3 b7 — b6 
6. G f1 — d3 G c8 — b7 
Ч о— 0 ©7 — 6 
8. ba — b3 d5 X 4 
9.Gd3 X e4 © £8 — e7 

10. G el — b2 о — 0 
11. H dl — e2 ©5 х @& 
12. e3 х @4 S #6 — h5 
13. H e2 — e3 W f8 — е8 
14. S c3 — et З а7 — #6 

15. S £3 — g5 Sf6 X e4 
16. S g5 X e4 Sh5 — #6 
17. S 44 — 83 8 #6 — @5 

Po opanowaniu punktu d5 obecnie ma- 
ją czanne dobrą pozycję. 

18. H e3 — e2 
Pulapka. Biate przez ofiarowanie piona 

g2 chcą zyskać mna czasie i przystąpić do 
ataku ma skrzydle królewskimi 

dB EK ®7 — g6 
Jeżeli czarne odrazu zagrają 18, ... 

RR TASK MIRTIS SD MIDAS TNS TRUE WE RROTCOWOOIZE RECT RTZZ ACE OTRRCZETZTCEWREOWZ TR ANZO ZOO BIZ ACZ SWZCEKOTEWORZĄ| 
na dłuższe postoje statek? A przedewszy- 
stkiem Torunia: jego trzy katedry — 
używam tego słowa w rozumieniu zacho- 
dnio - europejskiem na oznaczenie koś- 
ciołów, w których ogromnie i pięknie wy- 
raził się wysiłek wspólnej całej potężnej 
gminy miejskiej iw średniowieczu. — Ko- 
ścioły św. Jana, św. Jakóba i Marji Pan- 
ny to trzy samodzielne rozwiązania wiel- 
kich zagadnień anchitektonicznych, 
odmienne dzieła prawdziwego gotyku, „ży- 
we kamienie”, bo przechowujące w sobie 
piętno ówczesnego życia artystycznego i 
społecznego. A z nich ponad pełny pol- 
skich pamiątek kościół św. Jana, ponad 
pelny krzyżackiego ducha kościół św. Ja- 
kóba, którego podwórzec jest wymosz- 
czony płytami grobowemi rycerzy zakon- 
nych, umiłowałem szczególnie, pozbawio- 
my w czasach Reformacji prawie wszyst- 
kich zabytków wewnętrznych, niepozorny 
z zewnątrz kościół Marji Panny. 

Rok przeszło mieszkałem w Toruniu a 
nie mapatrzyłem się dosyta jego wnętrza. 
I teraz, w ulewny deszcz, pobiegłem by 
chociaż okiem rzucić ma ten poemat z 
kamienia, najpiękniejsze wnętrze kościel- 
ne Polski, a jeden z majpiękmiejszych na 
świecie. Jego czaru nie uchwyci, bezsil- 
ny w półmroku aparat fotograficzny; 

m nie wiem czy pokusił! się o to jakiś ma- 
larz; moje pióro - jest bezsilme dla 
oddania tego przeżycia estetycznego, tego 
zaczarowania, tego przeistoczenia się każ- 
dej choćby zupelnie religijnej duszy w 
rw tajemniczem świetle witraży, w kontem- 
placji harmonijnej konstrukcji sklepień | 
ginących w półmroku szczytów  niebotycz- 
mych kolumn. To trzeba widzieć. 

, Może otrą się o to piękno i spopulary- 
zują je hu Polsce te tłumy kajakowców, 
które widzi się teraz na falach Wisły. 

Kajak w ciągu najostatniejszych paru 
łat sta] się naprawdę sportem 
i ożywił martwe jeszcze miedawno nurty 
rzeki. I nie tylko kajak. Z rozkoszą za- 
uważyłem w tym roku znaczne przynaj- 

mniej na. oko ożywienie żeglugi handlowej 
na Wiśle. Ciągle spotyka się pociągi ber- 
linek ciągnione przez holowniki w górę 
Tub w dół Wiisły: to też dobroczynne skut- 
ki kryzysu, pod którego wpływem przemysł 
i handel starają pracować istotnie najta- 
miej, mie gardząc drobną, oszczędnością na 
różnicy między frachtami kolejowemi a 
wodnemi. Jeśli tak: dalej pójdzie Wisła 
odzyskarealne znaczenie arterji komu- 
nikacyjnej, czego teoretyczne zrozumie- 
mie zadecydowało oddanie Polsce całego 
jej biegu; wielostronny może być z tego 
użytek m. in. dla obrony państwa, proszę 
osądzić z-tego, że majnowsze, wprawdzie 
drobne jednostki naszej floty wojennej 
(należące do Straży Granicznej) zostały 
zbudowane ma własnej stoczni w Modlinie! 
Rówmież i znaczenie ostatniego polskie- 
go miasta mad Wisłą Tczewa wzrośnie, a 
zarazem  pomowią się przerwane przed 
parų laty próby stworzenia tam trze- 

<ciego portu morskiego Rzeczypospolitej, 
położonego najbliżej „hitlerandu“ i sta- 
nowiącego iwylot dróg wodnych Polski. Ale 
w obecnej chwili port Tczewski jest nie- 
czynny. To też miłośnik  żegłarstwa, 
przez Tezew tylko, siadając tam do pocią- 
gu, kierdnałem się do tak wysławionego 
cudu nowej Polski, do Gdyni. 

Nie będę poruszał tak licznych jej 
opisów, ani wnosił zachawytów. Znając ją 
cd 1920 r. i odwiedzając prawie corocznie 
bardziej niż kto inny pojmuję wielkość 
dzieła zakrojonego na gigantyczną miarę, 
powiedziałbym, ma zapas. Ale Gdymia jest 
miastem olbrzymiej rozciągłości, i całkoź 
'wicie wielkomiejska w okolicy portu, nie 
utraciła zmaczenia jako miejsedaość ką- 
pielowa, owszem piękno jej Kamiennej 
Góry istotnie przypominającej Rivjerę z 
rozłożonemi  amfiteatralnie willami, ze 
schodami prowadzącemi do morza, ze 
wspaniałemi drzewami mad urwiskiem pod 
którym zbudowano kamienny bulwar — 
raczej wznosło. Mimo to Hel jest dziś 
najbardziej uczęszczaną z polskich plaż, 
a jego główna i jedyna uliczka z holen- 

derskiemi domkami rybackiemi: przekształ 
conemi na sklepy i restauracje (wcale nie 
drogie) z puchem spacerowym, istotnie im- 
ponującym panów w płaszczach kąpielo- 

wych czyli bez spodni, pani w pyjamach i 
kompletach plażowych, czyli obowiązkio- 
wo w spodniach, nawet z dwoma chińczy- 
kami sprzedającymi  bibelotę i zabawiki 
wschodnie, jest czemś istotnie frapują- 

cem i nawet egzotycznem dla chwilowe 
go gościa nad morzem. Ale Gdynia po- 
zostaje centrum  yachtingu, żeglarstwa 
amatorskiego. I tu znać dobroczynne skut- 
ki kryzysu. Bez kryzysu w Europie nigdy- 
byśmy nie dochrapali się takich jachtów. 
jakie dziś tam mamy. Bogaty Petersburg 
nie posiadał weale jachtów: żaglowych 
tych rozmiarów co „Temida I", „Junak, 
„Jurand* „Temida II“. Niestety są 
przes:aźnie nabytki z sum społecznych, ty]- 
ko „Jordan”, którym płymąłem 2 Gdymi 
na Hej półtorej godziny, t. j. prawie tak 
szybko jak parowcem pasażerskim jest 
własnością spółki krakowsko - wileńskiej 
ma czele której stoi dr. Czarnocki w Wil- 
mie, a w Krakowie J. Fischer, świetny i 
zaslużony żeglarz. Ale jeszcze trochę pro- 
pagandy, jeszcze trochę pracy, nad mło- 
dem pokoleniem zasłużonego wychowaw- 
cy umiłowań żeglarskich, generała Mac- 
jama Zaruskiego, który prowadzi ją w „O- 
środku morskim" przy pomocy dzielnych 
instruktorów młodych oficerów  mary- 
narki handlowej (trzech z nich obecnie jak 
donoszą gazety. ruszyła jachtem przez A- 
tlantyk) — a znajdą liczni miłośnicy że- 
glarstwa także wśród ludzi zamożnych, 
którzy będą nabywali jachty. Dziś porząd- 
ny jacht morski, którym — choćby na At- 
lantyk — kosztuje tyle co średni samochód 
a przecież to nie tylko środek przewozowy 
lecz i willa na lato, i reprezentacja Polski 
zagranicą. Ale tymczasem, kto niema i na 
to pieniędzy miech płynie za mym 
przykładem Wisłą ku morzu. Nie poża- 
łuje! 
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NA GWIAZDKĘ 
Janina Hełm-Pirgowa. Zastęp. 

Arcta. Warszawa, 1933, str. 206. 
Zastępem jest gromadka młodzieży szkol- 

nej z klas wyższych, nieugięcie walcząca o poł 
skość w ostatnim roku panowania Rosjan. Cza 

Wyd. M. 

sy względnie niedawne, jeszcze bardziej do 
obecnych przybliżone przez autorkę związa- 
niem akcji z wybuchem wojny. Autorka do- 
brze zna duszę młodzieży i umiała ją odtwo- 
rzyć z największą wyrazistością i życiem. 
Szlachetność porywów i gorący  patrjotyzm 
uwypuklają się jeszcze bardziej przez zesta- 
wienie z wybornemi w rzutach postaciami czy- 
nowników i żandarmów rosyjskich. Powieść 
jest ciekawa, obfitująca w dramatyczne mo- 
menty; napięcie akcji nieustannie wzrasta by 
dojść do punktu kulminacyjnego w chwilach 
szaleńczego zamiaru wykradzenia więźniów. Au 
torka pisze o niedawnej przeszłości, lecz spo- 
sób cia i żywy i barwny styl, czynia 
„Zastęp” powieścią prawdziwie nowoczesną. 

Helena Grotowska Jeniec z Pomocy, Wyd. 
M. Arcta. Warszawa, 1933, str. 24. ilustr. 

Autorka z wielkiem znawstwem przyrody 
podbiegunowej odmalowuje dole i niedole ro- 
dziny niedźwiedziej, które splątały się z losa- 
mi uwięzionej wśród lodów ekspedycji polar- 
nej. Jeńcem zostaje biały niedźwiadek, gdy 
matka niebacznie wdała się w niebezpieczny 
dla niedźwiedziego rodu zatarg z ludźmi. Licz- 
ne rzesze młodych miłośników przyrody z przy 
jemnością przeczytają tę książeczkę, która po- 
za ciekawą fabułą, zwiększy zapas ich wiado- 
mości i rozszerzy widnokrąg aż po daleki 
krąg polarny. 

оЕНО ои 

OŚWIADCZENIE 
Stwierdzam, iż na wiecu akademickim w 

dniu 2.12 32 r., zwołanym przez Bratnią Po- 

moc PMA USB w przemówieniu swojem, pod- 

kreślającem brak upoważnienia ze strony Kon- 
wentu Cresovia dla comilitona Ryńcy, działa 
łem na własną rękę bez żadnego porozumie- 

nia w tym kierunku z Konwentem Cresovia. 

Władysław Bortnowski 
272 Comiliton K! Cresovia. 
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8 @5 — f4 to mastąpi 19. H e2 — gd; 
S 4 X g2; 20. d4 — d5! i biale wygry- 
wają, 

19.W al — di 
Nieprawidlowe poświęcenie piona 

ARECŚ S d5 — f4 
20. Н е2 — #4 5 {4 — g2 
21. Sg3 — et 

Jeżeli teraz białe mygrałyby 21. d4—d5, 
to mastąpiłoby S g2 — h4; 22. d5 X e6, 
Sh4 —f8 + 28. K gl — gł, Sf3— e5 +- 
i czarne wygrywają conajmniej jakość. 
MORA Sg2 — hf 
22. W dl — d3 G bT — 45! 

Bardzo dobre posunięcie. Po 22 .... 
17 —.715 nastąpi 23. G 4 X e6 >+- 
K g8—f8 (Kh8 24. d5 +) 24. H в4 — f4; 
G cT — £6 (24.... g6, 25. H 65). -25. 
Н 14 — h6 + G 16 — #7 (95. .. . К е7 
26. S X f6, K X £6 27. d5 +-) 26. G b2 — 
a3 + W e8 — eT 27. W h6 X h7i g8 — 
mat. 

23. H g4 — f4 S h4 — 65 
24. S e4 — g3 © е7 — @6 

25. Н 14 — g4 8 5 — е7 
26. h2 — h4 © @6 х g3 
21.° 2 X hT — h5 
28. Hg4 — 14 We8— £8 
29. g3 — #4 h5 X gi 
30. Hfi X g4 H d8 — d7 
31.  h4 — h5 К #8 — @7 
32. h5 — h6 K g7 —h7 

Jeżeli 32. .... K X h6, to 33. H h4 +, 
K g7 34, W h3 W: h8 35. H £6 + i wy- 
grywają. 

33. W,d3 — h3 5 е7 — 5 
34. G ct — d8 W a8 — c8 
35. Gb2 — a3 W f8 — h8 

36. G a3 — b2 W c8 — ©7 
37. Ga3 — b2 аТ — а5 
38. G b2 — cl №с7 — а7 
39. Gel — М W h8 — c8 
40. G f4 — e5 Н а7 — е7 
41. G eb — #6 H e7 — a3 

42. G 16 — e5 17 — £6!! 
Jedyne posunięcie, dające czarmym szan- 

se na wygranie. Jeżeli czarny hetman po- 
wróci na e7, białe grają znowu G £6. In- 

me posunięcia czarnych przegrywają, — 
maprz.: 42 .... H X a2, 43. W h2, 
Н Х b3, 44, H £6, (W g8, 45. H g7 +- !! 
albo W X g7 46. h X g7 i Wi h8 mat. 
Tak samo i w innych warjantach białe 
ofiarowując hetmana na g7 wygrywają. 

43. H g5 X f6 W c8 — g8 
44, Wh3 — h2 аб — а4 
45. Н #6 — g5 а4 X b3 
46. а2 х b3 H a3 X b3 
47. © @3 — © H b3 — e3+ 
48. H g5 X e3 S5 X e3 

i czarne mając o piona więcej wygrywa- 
ją  wkońcówce. 

PRZEPISY GRY SZACHOWEJ 
W ostatnim numerze „Świata szacho- 

wego“ zostały wydrukowane przepisy Mię- 
dzynarodowego Związku Szachowego (FF. 
I. D. E) uchwalone w: gwudniu 1929 r. 
na VI Międzynarodowym Kongresie F. I. 
D. E. w Wenecji. 

Przepisy nie mogły być wydrukowane 
natychmiast ze względu ma to, że oryginał 
przepisów został uchwalony w języku fran- 
cuskim, a już później każde państwo zain- 
teresowane wirmo było przetłumaczyć ta- 
kowe na język ojczysty. 

Zarząd Polskiego Związku Szachowe- 
go wyłonił specjalną komisję dla prze- 
tlumaczenia tekstu przepisów na język 
polski, która dopiero przed kilku tygod- 
niami zakończyła swe prace. 'W! 25 para- 
grafach pmzepisów szczegółowo omawia 
się zasady gry szachowej oraz podsta- 
'wy ułożenia regulaminów turniejowych. 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WILNA 
Po dwunastej rundzie stan tabeli! Mi- 

strzostwa Wilna jest następujący: p. Za- 
kon — 11 punktów (13), p. Tirsztein — 9 
punkt. (10); p. * * *, Galin i Judelewicz 
po 7 p. (11); p. Kowalski — 6 i pół m. 
(11); p. Gersten i Rukawisznikow — po 
6 p. (10); p. Flaks — 5 p. (10), p. Kimels 
— 4 i pół (10). Reszta graczy ma mmiej 
niż po 4 punkty. 

KRON 
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Dzis B Wschód słońca g. 7,17 

2 Zachód słońca g. 14,58 

Mikołaja    
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

W-G P.LM. W DNIU 5 GRUDNIA 
Rankiem naogół chmurno lub mglisto. W 

ciągu dnia przejaśnienia. W godzinach popo- 
łudniowych wzrost zachmurzenia z możliwo- 
ścią deszczów. Dość ciepło. Słabe wiatry z kie 
runków południowych. 

URZĘDOWA 

— Dyr. Roze w Wilnie. Dnia 9 om. 
przybywa do Wilna dyrektor departamentu Mi 
nisterstwa Przeinysłu i Handlu p. Roze, który 
korzystając ze swego pobytu wygłosi odczyt 
na aktualne tematy gospodarcze w lokalu Izby 
Rzem. Hadl. 

— Ochrona ryb i raków. — Ogłoszone zo- 
stało ozporządzenie ministra Rolncitwa i Re- 
form Rolnych o ochronie ryb i raków na wo- 
dach otwartych, ustalające wymiary ochronne 
ryb, okres ochony, wyjątki od zakazów poło- 
wu, ograniczenia, dotyczące trwania połowu, 
jego sposobu i narzędzi oraz zakazu przewozu, 
obrotu i użytkowania ryb i raków w związku 
z ich ochroną. Jeśli chodzi o okres ochronny, 
to ustanowiono dla jesiotra okres ochronny od 
1 czerwca do 31 lipca, dia łososia i troci — od 
1 października do 31 grudnia, dla pstrąga stru- 
mieniowego — od 15 października do 15 gru- 
dnia, dla głowacicy od 15 marca do 15 maja, 
dla likienia — od 15 marca do 15 maja i d 
15 paždziernika do 31 grudnia dla siei i siela- 
wy. Nie wolno dokonywać połowu ryb, które 
nie osiągnęły ustanowionyhc dla nich wymia- 
rów, jak również w ustanowionym dla nich о- 
kresie ochrony. Ryby, złowione przypadkiem, 
wbrew postanowieniom rozporządzenia, 0 ile 
są żywe, natychmiast puścić z całą ostrożno- 
ścią do tej samej wody w której ją złowiono, 
ryby zaś, które podczas połowu usnęły, wolno 
spożytkować we własnem gospodarstwie domo 
wem. 

Podkreślić należy, iż głuszenie ryb pod to- 
dem jest całkowicie wzbronione. Raków — (5а- 
mic) w czasie od 15 października do 31 lipca, 
samców zaś w czasie od 15 października do 15 
marca, poławianie jest wzbronione. 

W pięć dni po upływie rozpoczęcia okresu 
ochrony ryb i raków, przewożenie ich, przeno- 
szenie, kupowanie spzedawanie wystawianie na 
sprzedaż jest wzbronone. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dn. i 
stycznia 1933 r. 

MIEJSKA 
— Podatek lokałowy. — W dniu 14 bm. 

upływa termin uiszczenia 4 raty podatku loka- 
lowego. Po tym terminie doliczane będą odset- 
ki za zwłokę. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w poczyt 

nem Swem pismie następującego mego oświad 
czenia: 

Zostałem zaliczony do kategorji opornych 
płatników podatków, u których zaległości po- 
datkowe powstały wskutek jawnej złej woli. 

Tą drogą chcę podać do ogólnejj wiadomo 
ści wszystkie okoliczności, które tej rzekomo 
złej woli towarzyszyły. 

Majątek mój Tęczyn gm. Krewskiej pow. 
Oszmiańskiego w _ czasie wojny światowej był 
terenem walk. Przez majątek przechodziły 
po jednej stronie zabudowań dworskich rosyj- 
skie, po drugiej niemieckie czołowe fortyfika- 
cje i walki trwały od 15 wrześna 1915 roku do 
samego końca wojny. Teren majątku był klu- 
czem pozycyjnym frontu od Wilji do Niemna. 
Wszelka akcja na tym odcinku zawsze się za- 
czynaia na moim terenie. W rezułatcie, wszyst 
kie (Ściśle 21) budynki zniszczone do szczę- 
tu, las wyrąbany, a cała ziemia, wzdłuż i 
wszerz pocięta okopami ze 20 rzędów z każ- 
dej strony, chodami połączeń, zasiekami z dru- 
tu kolczastego po kilkanaście rzędów z każdej 
strony i prócz 4ego wszystkiego cały teren po 
bity lejami i wyrwami od pocisków i od min. 
Kilka cmentarzy niemieckich i setki pojedyń- 
czych mogił świadczyły wiarogodne o tem, co 
sę tam działo... 

W takim stanie objąłem majątek wybitnie 
przed wojną ukulturyzowany z gorzelnią, dre- 
nami itd. 

W latach 1920 i 1921 zakazane było przez 
uwładze wojskowe cokolwiek bądź ruszyć na te 
renie fortyfikacyj niemieckich. 

Następnie w 1922 roku przyszedł „Demat* 
i niszczył mnie przez 3, czy też 4 lata, Tak ni- 
szczył mnie! bo od 50 100 i więcej furmanek 
codziennie „plądrowało samowolnie po moich te 
renach, zbierając wszelkie metałe, a jednocze- 
śnie niszcząc trawę i tę odrobinę zasiewów, 
które próbowałem czynić. 

Zwracałem się do władz, do Zarządu p: 
matu”, o zaprzestanie samowoli na moim tere- 
nie lecz wszędzie jedną dali odpopwiedź, że 
metal jest własnością państwową i Rząd nie 
może inaczej postąpić. Wszędzie mnie współ- 
czuto, wszędzie upewniano, że przecież otrzy- 
mam za to wszystko należne odszkodowanie. 
Musiałem czekać cierpliwie, aż się to rozbie- 
AE DS, W rezultacie w żad- 

пус! wań ani też pożyczek ulgowych 
mnie nie udzielono. 

Przystąpiłem do odbudowy zniszczonego 
mego warsztatu w 1925 roku, nie mając odpo- 
wiednich ku temu środków. Zaczęły się pożycz 
ki, siewne i inne. 

W tych warunkach władze skarbowe uwa- 
żały jednak za możliwe wymierzać mnie wszj- 
stkie podatki narówni z objektami, które znisz 
czeń wojennych nie miały wcale, obliczając i 
za hektary, których w rzeczywistości nie posia 
dałem, bo zostały doprowadzone do stanu nieu- 
żytecznego. 

Stale cierpiąc na brak gotówki, lecz dążąc 
do uruchomienia zniszczonego warsztatu  pra- 
cy „oczywiście nie mogłem wszystkich  podat- 
ków opłacać, więc też zaległości rosły i rosły, 
olbrzymiały też i kary za zwłokę. 

„_ Niejednokrotnie zwracałem się do Urzędów 
Skarbowych, prosząc o wyznaczenie komisji 
dla ustalenia zniszczeń wojennych, dla ustale- 
nia mojej niemocy płatniczej, prosiłem też o 
umorzenie zaległych podatków, jako powsta- 
łych na skutek nieprawidłowego obliczenia ta- 
kowych. Niczego mi nie uwzględniono; ostat- 
nio na dobitek zaliczono mnie do kategorii 
płatników, u których zaległości powstały na 
skutek jawnej złej woli. 

Dziwne i niezrozumiałe w tej sprawie jest 
stanowisko Komitetów Finansowo - Rolnych, 
jak powaitowego tak i wojewódzkiego. Komi- 
tety te są powołane, zdawałoby się, ku pomo- 
cy nieszczęsnym rolnikom w driRejszej dobie 
kryzysu. Stwierdzam, że nikt z pp. członków 
tych Komitetów na terenie majątku mego nie 
był, siły płatniczej mego Tęczyna nie badał, 
skąd więc powzięli pp. członkowie Komitetu 
moralne prawo do wyrokowania o mojej złośli 
wości płatniczej. 

Podaąc te wszystkie okoliczności jestem 
pewny, że głos opinji publicznej „złą wolę* 
przerzuci ze mnie na tych, co w stosunku do 
mnie tyle tzłej woli wykazali w cajej tej spra- 
wie. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania. 
Leonard W: ołczacki. 

  

— Usuwane zamiejscowych żebraków. — 
Wobec stwierdzenia napływu żebraków z pro- 
wincji policja przystąpiła do zatrzymywania 
pochodzących z poza Wilna i kierowania icn 
do miejsc stałego zamieszkania. 

— Epidemja szkarlatyny. Epidemja 
szkarlatyny w mieście daje się coraz bar 
dziej we znaki, bowiem prawie codzień 
kilkanaścioro dzieci zapada na tą niebcz 
pieczną chorobę. Szpital zakaźny na Zwic 
rzyńsu w najbliższej przyszłości wrazie 
dalszego przybywania chorych w dotych 
czasowem tempie będzie zmuszony prze- 
rwać przyjmowania zakaźnych, wobec 
przepełnienia. 

  

KOLEJOWA 
— ULEPSZENIA KOMUNIKACJI LO- 

KALNEJ. Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań- 
stwowych w Wilnie je do wiadomo- 

ści, iż w celu ulepszenia komunikacji lo- 
kalnej pociąg Nir. 1736-a odchodzący z 
Nowowilejki o godz. 11.20 (kursujący tyl- 
ko w dni świąteczne) począwszy od dnia 
10 grudnia r. b. zostaje wyzmaczony wg. 
powyższego rozkładu jazdy do codzienne- 
go kursowania. 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Waiki z Alkoholizmem. 

Na zebraniu walnem odbytem w sobotę dnia 
3.12 br. w lokału Koła Medyków ukonstytuo- 
wały się Władze Koła następująco: 

Zarząd — prezes: kol. Banasiak józef, w-- 
prezes: amysławski Wład. sekretarz: Wajsów 
na Irena, skarbnik: Jekatowówna Olga. 

Kierownikk Sekcji prelekcyjnej: Papuziński 
Przemysław. 

Urzędowania Zarządu odbywają się w śro- 
dy w godz. 19.30—20.20 w lokalu Koła Medy- 
ków ul. Wielka 24. 

Zarząd prosi koleżanki i kolegów interesu- 
jących się zagadnieniem trzeźwości o zapisy 
wane się na członków Koła. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie u Techników. — W da. 

19 grudnia rb., o godzinie 19, w lokalu włas- 
nym przy ul. Wileńskiej 33, odbędzie się nad- 
zwyczajne Walne Zebranie Sotwarzyszenia Te- 
chników Polskich w Wilnie. 

Zarząd Koła Nuczycieli Historji szkół 
średnich powiadamia, że miesięczne zebranie 
Koła odbędzie się we wtorek 6 bm., o godz. 
19,15, w gimnazjum im. Orzeszkowej. 

Na porządku dziennym reierat na temat eg- 
zaminu maturalnego z nauki o Polsce wspól- 
czesnej. 

: RÓŻNE 
— Podatki płatne w grudniu. — W b. m. 

należy wnieść następujące podatki: do 7 bin. 
od uposażeń emerytur i wynagrodzenia za pra 
cę, do 15 bm. zaliczka miesięczna jako poda- 
tek przemysłowy od obrotu osiągniętego w 10. 
listopadzie przez przedsiębiorstwa prowadzące 
prawidłowe księgi handlowe. W tym samym 
terminie należy wpłacić 4-tą ratę zryczałtowa- 
nego podatku za rok 1932. D. 15 bm. należy 
ponadto wnieść zaliczkę nadzwyczajnego po- 
datku od niektórych zajęć zawodowych, wresz 
cie w ciągu całego miesiąca Izba Skarbowa wy 
przedaje świadectwa przemysłowe i karty re- 
jestracyjne na rok BOY. 

— Bezrobocie. — Podług ostatnich obliczeń 
liczba bezrobotnych na terenie Wilna w ciągu 
ubiegłego tygodnia zwiększyła się o 25 osób. 

Obecnie w Wilnie znaduje się 5673 bezro- 
botnych. 

— Ziemniaki dla bezrobotnych i szkół — 
Ł'o dnia wczorajszego Wojewódzki Komitet do 
Spraw Bezrobocia wydał zasiłek ziemniaczany 
715 bezrobotnym, w ilości od 200 — 450 kg. 
na rodzinę. Na początku rozdawnictwa »0 za 
siłek ten zgłaszała się niedosiateczna iiość bez 
robotnych, tak, że hamowało to prace komisji 
kwalifikacyjnej i sekcji doraźnej pomocy -— 
Obecnie jednak do Koinitetu napiywa dostate- 
szkół powszechnych odbierze około !2 tysięcy 
czna iiość podań. — W przysziym  tygcdniu 
kg. ziemniaków na dokarmian:e dzieci. 

TEATR | MUŻYKA 
— Teatr Wielki Pohuianka — Tani Ponie- 

działek. — Dziś 5 bm. o godz. 8 w. świetna 
komedja-satyra Shaw'a „Zbyt prawdziwe, aby 

  

było dobre* — po cenach  propagandowvcn 
(od 20 gr. — 2 zł.). 

Jutro, we wtorek 6 bm. i pojutrze we śro- 
dę 7 bm. — dramatyczne sceny St. Wyspiań- 
skiego „Zygmunt August". 

— Teatr muzyczny „Łutnia*. — Dziś z po- 
wodu próby „Fiołka z Montmartreu* — nie- 
czynny. Jutro premjera efektownej operetki Kat 
mana „Fiołek z Montmatre'u". 

— Wi y Janiny Kulczyckiej. — jutro, w 
premjerze „Fiolka z Montmartre'uu“ rozpoczy- 
nają się występy znakomitej artystki Janiny 
Kulczyckiej, w otoczeniu wszystkich naszych 
najwybitniejszych solistów, oraz chórów, zwięk 
szonego zespołu baletowego. Reżyseruje M. Ta 
trzański. Nowa wystawa pomysłu Hawryłkiewi- 
cza. Bilety do nabycia w Kasie Teatru Lutnia. 

— białoruski teatr objazdowy. -— Zorgani- 
zowany w Wilnie przez p. A. Michaiewicza bia 
łoruski teatr objazdów miał już kilka wyjazdow 
na prowincję. Projektowane są dalsze przed- 
stawie. w różnych miejscowościach  woje- 
wództwa. 

СО GRAJĄ W KINACH? 

— CASINO — Pieśń nocy. 
HELJOS — „Na rozkaz kobiety”. 

PAN — „Mała Hari". 

HOLLYWOOD — „On i jego siostra”. 
STYLOWY — Miljon. 
ŚWIATOWID — Halka 
LUX — „„Czterech z Legji“. i 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zajście na ulicy. — W sobotę wieczo- 

rem, na pl. Magdaleny został zaczepiony przez 
kilku osobników z zamiarem nia zaj- 
šcia dr Jan Klanicki. Napastowany udał się pod 
opiekę na i o zajściu złożył zameldowanie. 

— Nagły zgon. — Zmarła nagle najprawdo 
odobniej wskutek ataku sercowego  Emilja 
AOKI Bo L pi i 
— — Na u owej został po 

bity przez uliczników student Abram Margofis 
(Szopena 4), = 

=> OSKARZA O KRADZIEŻ. Wiera 
Łapin (Stefański Forsztadt 7) doniosła 
policji, że przyjęta do niej w charakter. 
praczki Piotrowska Helena (ul. Chłodna), 
skradła garnitur męski, wartości 100 zł— 

Piotrowską zatrzymano. 
— ZATRUCIE. — Po spożyciu ów na- 
ch gdzieś w mieście zatruł się dość poważ 

nie Józef Sienkiewicz (Lwowska 13) Zatrute- 
mu udzieliło pomocy pogotowie Ratunkowe. 

WILNO — TROKI. 
— Zgubił 250 dolarów. — Aleksander Bar- 

czewski, mieszkaniec zaścianku Las - jezioro, 

reemigrant z Ameryki, wracając z Trok do do- 

mu, w stanie pijanym zgubił portiel, w któ- 
rym było 250 dol. 

Ž KIEMIELISZKI 
— ŚMIERĆ W skiej eta i wsi Krze- 

wy gminy kiemieliskiej 45- wel Janku- 
nas spadł z rusztowania do studni giębokiej na 
15 m. Gdy go wy4G6byto, już nie żył. 

WOŁOŻYN. 
— MIĘDZY SEKCIARZAML — We wsi 

Mileńce, pow. wołożyń między grupa ak ® ооа ОО wyznawców sekty banty: a e 
rowców wynikły nieporozumienia. Powoder: 
tego było przyciągnięcie na łono sekty R 
stów 7 mieszkańców tej wsi, o których 
się hudurowcy. Spór zakończył się bójką. 

= 0-0-0=    



  

— ULGI KOLEJOWE A WYCIECZKI 
KRESOWE. — Ministerstwo Komunikacji 

na skutek prośby Rady Głównej PTK,, 
przyznało słonimskiemu oddziałowi T-wa 
Krajoznaw. 50 proce. ulgę przy przejazdach 
zbiorowych wycieczek, organizowanych 
przez ten oddział, lecz pod 'warunikiem, że 

ilość uczestników takiej wycieczki prze- 
kroczy 50 osób. z 

W dobie kryzysu i zastoju gospodarcze 
go, kiedy każdy obywatel oszczędza jak u- 
mie i jak może, oraz gdy zarobki są zmniej 
szone do minimum, konieczność zastosowy 
wania dalekoidących ulg kolejowych przy 

przejazdach wycieczek zbiorowych jest rze 
ezą konieczną jeśli: ma się na względzie 
chęć zwiększenia frekwencji podróżnych 
w pociągach i pragnie się ułatwić tunys- 
tom i krajozmawcom zwiedzanie najciekaw 
szych pod różnemi względami okolie kra- 
ju. Dłatego fakt przyznania PTK. Słonim 
tak wielkiej zmiżki kolejowej witamy z pra 
'wdziwą radością. Tem! mie mniej jednak 
decyzja Ministerstwa odrazu nasuwa za- 
strzeżenia, czy z ulgi tej T-wo Krajoznaw 
eze wogóle będzie mogło skorzystać. Za- 
chodzi bowiem pytanie, czy m. Słonim na- 
wet łącznie z powiatem, będzie mogło о- 
beenie znaleźć aż 50 chętnych ma wycieczkę 
przypuśćmy do Zakopanego? Tu odrazu 
naprasza się wielce prawdopodobna odpo- 

wiedź: „mie*. A zatem przyznana Slonimo- 
wi zniżka kolejowia jest nierealną. Copraw 
da ten sam dekret ministerstwa komunika 
cji opiewa, że przy mniejszej ilości: podróż 
nych, członkowie zbiorowej wycieczki bę- 
dą mogli korzystać z 33 i 1/3 proc. ulg w 
оЪ strony. Lecz wtedy wypadnie nam za 
pytać, jakim szczególnym przywilejem o- 
taczame są podróże zbiorowe, skoro każdy 
członek PTK. jako automatyczny (członek 
Polskiego Związku Tonarzystw. Turystycz- 
nych może konzystać z tejże 33 i 1/3 proc. 
zmiżki? Widoczne jest z tego, że z żadnej. 
A. jednak, mieszkańcy naszych oddalonych 
kresów mają prawo, a nawet obowiązek 
domagania się uzyskiwania specjalnych 

przywilejów przy przejazdajch zbiorowych 
kolejami państwowemi, już to z uwagi na 
swe wyjątkowo niekorzystne położenie ge- 
ograficzne (oddalenie od innych ciekawych 
pod względem krajoznawczym i turystycz= 
nym kraip Polski) — już to ze względów 
ezysto politycznych, Musimy przecież dać 
możność ludności tutejszej (wieśniakom) 
zokałczenia (kraju i jego bogactw ii krajo- 
brazów (Zakopane, Gdynia, Śląsk). Dla- 

Lego też byłoby rzeczą nader wskazaną, by 

Dyirekcja Kolei Państwowych w Wilnie, 
do której, jak mam wiadomo w tej sptae 
wie miebawem maplymą podania. Towa- 
rzystw Kirajoznawczych z terenu nowo- 
gródczyzny i Wilna, zechciałaby przychyl- 
mie zaopinjowač prośby tych towarzystw 

co do zmniejszenia ilości osób, biorących 

udział w mycieczkach, organizowanych 

przez słonimski i ew. inne oddziały PTK. 

w okresie zimowym, niezbędnych do otrzy- 

mania 50-proc. zniżki kolejowej na prze- 

jazd — chociażby do 10 osób, gdyż znając 

miejscowe trudności, wamumiki jakie sta- 

wia mimistenstwo komumikacji, są zbył u- 

ciążliwe dla wylkonamia mawet dla organi- 

zatorów z takich jak Wilmo ośrodków, a 

przyznawiana ulga zazwyczaj bywa niewy- 

korzystaną. Wiktor Klimkiewicz. 

KiIKO „PALACE" 
Orzaszk. 12. 

  

Wstęp 49 gr. 

TAJNY KURIER 
w dramacie erotycznym 

Lil Dagower 

Iwan Mozžuchin 

Poczgtak sesnsėw 

DROHICZYN n/B 
— POŻEGNANIE STAROSTY DRO- 

ZANSKIEGO. Mieszkańcy maszego osie- 
dla, dmia 27 listopada, mieli podwójną 
przyjemność: wyjścia na plac miastecz- 
kowy i skupienia się przy wspaniałym 
sklładkowym obiedzie; w tym bowiem 
dniu mieliśmy zjazd Strzelca i pożegnanie 
p. Józefa Drożańskiego, starosty  Biel- 
skiego (Podlaski), którego przeniesiono 

do Grodna. Strzelcy, po odbyciu swoich 
ćwiczeń wojskowych w polu, po odczycie 
o wychowaniu obywatelskiem i mabożeń- 
stwie w kościele byli podejmowani о- 
biadem, ma który złożyły się dwa duże 
barany. Po godz. 5-tej madjechał p. sta- 
rosta z żoną. Oprócz gości i stałych mie- 
szkańców' przy stole zasiedli przeważnie 

nauczyciele i nauczycielki. Polały się po- 

toki słów uznania, 'wdizęczności, życzeń, 
(strzałów oddamych* w urzędowamniu i 
Żżyciu.. [Pam stamosta prosto i wdzięcznie 

odpowiedział, i o godz. 8-ej odjechał. W 
świetlicy światła pogasły. Zebrani w do- 
brylm mastroju z latarmiami i latarenka- 
kami, powiracali do domu, uniosząc wdzię- 

czniość dla trzech gospodyń: H. Haszko- 
wej, p. Zdanowslkiej i p. Imeny, Kazar- 

skiej. X. Michał Rutkowski 

   
— NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRU- 

CIA WODY ZAGRAŻA CAŁEJ DZIEL- 
NICY. iPomiędzy fabryką gwoździ: 
„Drutindustria“ a terpentyniarnią przy u- 
licy Fabrycznej w Ldzie znajduje się więk 
szych rozmiarów dół, do którego spływa- 
ją wszelkie nieczystości z obu fabryk. — 
Ponieważ nieczystości te są jak wiadomo 
mieszanką trujących składników, chemicz- 
mych, przeto przedostawszy się do głębi 

ziemi, zagrażają zanieczyszczeniem  stu- 
dzien. A že tak jest, świadczy o tem faki 
zamieczyszczenia takowych w fabryce dru- 
tu, w: pobliskiej fabryce „Ardal* (4 stu- 
dnie), gdzie robotnicy pozbawieni są zu- 
pełnie wody, oraz w dość daleko oddalo- 
nym młynie i rzeźni: miejskiej. Pozatem 
częściowo zanieczyszczona jest woda w 

studniach na ulicy Krupowskiej. Jeżeli 
odpowiednie czynniki nie zapobiegną po- 
wiyższemu, to za kilka miesięcy cała dziel- 
mica będzie miała zatrutą wodę w. stud- 
niach, Sądzimy, że masz głos mie pozosta- 
nie bez echa. 2 
— TRAGICZNE ROZWIĄZANIE TRóJ 

KĄTA MAŁŻEŃSKIEGO. Onegdaj przed: 
Sądem Okręgowym w Lidzie, rozegra! się 
jeden z tych ponumych dramatów, którego 
ofiarą padło dwóch młodych mężczyzn. 

Na ławie oskatżomyj-h zasiadł mieszka 
niec osady wojskowej Ohule gm. iwiejskiej 
32-letni Konstanty Kuźma, oskarżony 0 
zamcrdowanie męża swej kochanki — Ma- 
cieja Szczerby, mieszkańca tejże osady.— 
Histotja tego dramatu jest następująca: 

Do wsi: Chule gm, iwiejskiej przed pię- 

ciu laty przybyłi osadnicy wojskowi, mię- 
dzy którymi były dwie rodziny: Sziezerbo- 
wie, on lat 34 i żona jego 23-letnia. Broni- 
sława i Kuźmowie, on: lat 32 i żona Emi- 
1ja o 12 lat od miego strsza. Zamieszkali 
po sąsiedzku. Kuźma znudzony swoją o 12 

lat starszą żoną, zapałał do młodej Szczer- 
bowej gorącą miłością —i to nie bez wza- 
jeminości. Częste przebywanie Kuźmy w 
domu Szczerbów! i to najczęściej gdy mie 
było Szczerby: w. domu, zrodziło moc pl- 

tek. Szczerba udawał, jakby mie mie wie- 
dział i wobec Kuźmy żadnych podejrzeń 
mie zdradzal. Mimo wszystko Szczerba był 
przeszkodą — kochankowie postanowili 

    

: go ze swej drogi usunąć. 
Dnia 9 września 1932 woku, Maciej 

Szczerba i Konstanty Kuźma udali się na 
jednym wozie na targ do Lipniszek. W 
miasteczku Kuźma poszedł załatwiać zaku 
py, zaś Szczerba poszedł do knajpy. Czy 
wypił dużo ? niewliadomo, dość że .we dwóch 

powrócili przed zachodem. słońca do domu. 
Jak tylko znaleźli się ma podwórzu, Kuź- 
maą zaczął opowiadać i straszyć członków 
modziny, że Szezerba pijany i będzie robił 
awantury. Szczerba zaś stanowczo temu o0- 

  

Dziś wstęp od 75 gr. 
  

KINO e g. 6.15, — 8, — 18, 

DŽWIĘKOWE 

13 

„ŚWIATOWID Sahary. W roli gł. N. Ney, 
GRODNO, Brygidzka 2. w 

  

  

FRANCISZEK PAKKARD 

GŁOS PUSTYNI 

Slilmowane arcydzieło prof. A. Ossendowskiego 

Pierwszy polski film dźwiękowy wykonany całkc wicie w Afryce, 
opiewa e miłosną i zazdrość w cieniu palm na piasku 

E. Bodo, M. Bogda, A Brodzisz, 
Conti p. t. 

  

6) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
Przecisnęli się przez tłum i podeszli 

do drzwi domu. Policjant zasalutował 
przed Karrutersem i wpuścił go bez 
przeszkód do domu. 

— Jest Clayton! — szepnął redaktor 
do swego nowego „„reportera". 

— A, panie Karruters, jak się pan 
ma? — powitał go niski, słodki głos. — 
Mówiono mi, że pan już tu był i ma 
wrócić. Zatrzymałem więc publiczność 
i nie mówiłem nic reporterom, których 
tu już jest pełno! Czy pan już widział? 

Inspektor zrobił gest w kierunku po- 
koju, gdzie widać było tłoczących się 
reporterów. Redaktor uśmiechnąłł się i 
przedstawił Dala: ; 

— Matusson — nasz nowy  wspo!- 
pracownik. 

— Bardzo mi przyjemnie, —- powitał 
go inspektor. 

Ręka jego była wilgotna i zimna. 
Uścisk tej dłoni zrobił przykre wrażenie 
na Dalu. Nie podobała mu się również 
czerwona, tłusta twarz i na niej małe 

oczki — oczki szczura. 
Nazwisko zabitego —-: Metcer, 

jack Metcer. 
Dał zanotował zaraz nazwisko. Na- 

stępnie podeszli za przykładem innych, 
do zamordowanego. Był to człowiek, u- 
brany we frak i krochmaloną koszulę, 
musiał mieć lat około czterdziestu. 

— Metcer był konfidentem  policji., 

1-7 0, S OO ISI IS S S ZO ROAR ODZEW NOOO BOTA R OEB OOBE EDA T I T T T Ь 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— tłumaczył dalej inspektor, — ale nikt 
nie wiedział o tem, że on się zadaje ze 
wszystkiemi szumowinami w mieście. 

Jimmy zapisywał machinalnie słowa 
inspektora. Pochylił się nad trupem. Met- 
cer był zabity jakiemś ciężkiem narzę- 
dziem w słowę. Lewą skroń miał rozbitą 
i twarz okropnie zdeformowaną. Na 
środku czoła widniał szary papier z pie- 
częcią — „Szary znak”. 

Jimmy pochylił się niżej z lupą w rę 
ku. Claydon roześmiał się. 

— ślicznie, drogi panie! 
patrzy, niech się pan uczy! 

Dal nie przerywał swego zajęcia. 

—- Teraz. — mówił dalej przymilnie 
inspektor, opowiem, jak się przedstawia- 
ją mniej więcej okoliczności, towarzy- 
szące tej zbrodni. Miałem z Matcerem 
pewne sprawy tajne do omówienia i 
dziś właśnie byłem u niego, aby zakoń- 
czyć pewien układ. Zgadzał się oddać 
nam kilku swych przyjaciół. Miało to się 
stać dziś w nocy.-Rozstališmy się koła 
trzeciej po południu. O ósmej miał zate- 
lefonować do mnie do Scotland Yardu, 
aby udzielić kilku jeszcze dodatkowych 
informacyj, dotyczących planu działania. 

Dal wsłuchiwał się uważnie w każde 
słowo mówiącego. Czując na sobie spoj-- 
rzenie mysich oczu inspektora, dyskret- 
nie posuwa się ku głowie trupa i, nagle 
zdjął z jego czoła szarą kartkę papieru: 

Niech pan 

  

ponowal. IPo jakimś czasie Szczerba za na- 

mową Kuźmy i swej siostry udał się spać 
do stodoły, skąd jednak, jakby coś prze- 
czuwiając, po chwili wyszedł. Wówczas 

Kužma i siostra Szczerby siłą zaprowadzi- 
li go z powrotem do stodoły. 

Rano Kuźma wraz ze swym sąsiadem 
Czuczą i służąjcym, Suszką narobili alar- 
mu, że Szczerba się powiesił. Przybyli do 
stodoły mieszkańcy iwsi zastali odcięte już 
ze sznura zwłoki Szezerby, położone na zie 
mi. Ktoś doradzał, żeby zameldować na po 
sterunku PP., zaś Szczerbowa. chciała, że- 
by bez meldowania zwiłoki dziś jeszcze po- 
chować. Stanęło jednak na tem, że Kuźma 
i Szczerbowa pojechali do Iwia i złożyii 
zameldowanie o samobėjstwie Szezenby.— 
Przyjmującemu zameldowanie komendan- 
towi: posterunku przod. Ficie zachowanie 

się meldujących i sprzeczne zeznania ich, 
nasunęły pewne podejrzenia, wobec czego 
załczął ich ściślej badać. 

W toku zeznań podejrzenia zaczynały 
przybierać realniejsze formy. Kuźma miał 
podrapane ręce, twarz i plamy krwajye na 
ubraniu, z czego nie umiał się wytłuma- 
czyć, a co dawało podstawę do pzypusz- 

czeń, że ma. się tu do czynienia z morder- 
stwem i że Kuźma z zamordowanym mu- 
siał stoczyć walkę. Kuźma i Szezerbowa 
zostali aresztowani. Powiadomione zaś 
władze sądowo - lekawskie iw osobach pod- 
prok. Kaweckiego, dr. Romeckiego i przo- 
dowmika Fity udały się na miejsce zbrodni 

Podczas oględzin przypuszczenia ko- 
mendanta posterunku potwierdziły się, po- 

mieważ ma twarzy Szczenby ujawniono sze- 

reg man, jak również i sińców ma całem 
ciele, a następnie pręgi ma szyi wskazy- 

wały, że zmarły był przed śmiercią raz 

uduszony sznurem 'a dopiero później po- 
txieszony. Jako  dommiemanych morder- 
ców Kuźmę i Sziezerbową osadzono w 'wię- 
zieniu lidzkiem, skąd jednak z braku do- 

modów Szczerbową zwolniono. Na ławie 0- 
skarżonych zasiadł więc tylko Kuźma. Do 

iny się nie przyznał, a zezmanią świad- 

ków: stwierdzały, że tej nocy Kuźma kilka- 
krotnie wchodził do stodoly, gdzie spa! 
Szczerba, starał się tlumaczyć tem, że cho 

dził tam tylko popatnzeć, co robi Szezerba. 
Zezmania biegłych dr. Romeckiego z Iwja 
i Sopoćki z Lidy były dla oskarżonego 

miekorzystne, albowiem stwierdzały, że 

Szczerba był przed powieszeniem uduszony 
I że zadrapania na rękach i twarzy u Kuž- 
my pochodziły od rąk, a nie jak twierdził 
Kuźma, że zadrapał się io płot. 

Po prawie dwudniowej (29 listopada i 
2 grudnia) rozprawie i po pnzemowiach: 

podprokuratora. Kiatweckiego, który wobec 

dowiedzionej iwimy, morderstwa, upozoro- 

wamego samobójstwem, dolkomanem przez 

Kuźmę na osobie Szezerby, domagał się 

majwyższego wymiaru kary dla oskarżone 
go, zaś obnońca adw. Andrejew z Wilna, 

który zbijał tezy prokuratora twierdze- 
niem, że niema konkretnych danych, że 
Kuźma dokonał zabójstwa, i że rzekome 

ślady krwi ma sznurze, na którym poiwie- 

szony był Szczerba, są również podobne do 

śladów mdzy, wrosił Sąd o uniewinnienie 

oskarżonego — Sąd wydal wyrok, mocą 

iwtórego Kuźma skazany został na 8 lat 

więzienia. 

Względnie niski wymiar kary sąd umo 

tywowial tem, że skazany działał nie z pre- 

medytacją z góry uplanowaną. Od wyro- 

ku obie strony zapoliiedziały apelację. 

Przewodniczył wozprawie sędzia; DToma- 

szewski z udziałem sędziów Landtfisza i Bo 

qysowskiego. Zbadano 7 świadków. 

GA UR 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul $zdowa S w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, pieiowe 

Prryjmoje: w 9. 7.39 — 870 r. 3—5 po. 7—9 w 
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Radje wileńskie 
Poniedziałek, dnia 5 grudnia 1932 r. 

i1,40: Przegląd prasy polskiejį. Kom. me- 
teorol. Czas. 12.10: Muzyka. 14.40: Program 
dzienny. 14.45: Kwiaty w muzyce (płyty). 

15.15: Komunikat. 15.25: Audycja dla młodzie- 
žy. 15.55: Pogadanka' muzyczna —wygl. prof. 
Michał Józefowicz. 16.10: Beethoven — Sonata 
iortep. a-dur op. 11 (płyty). 16.25: Lekcja 
francuskiego. 16.40: „Wędrówki ptaków* od- 
czyt wygł. ]. Frydyrychowicz. 17.00: Koncett, 
komiunikaty, d. c. koncertu. 17.55: Program na 
wtorek. 18.00: Muzyka taneczna. Wiadomości 
bieżące. D. c. muzyki. 18.40: Codz. odcinek po 
wieściowy. 18.50: Rozmaitości. 19.00: „Sztucz- 
ność osadnictwa niemieckiego na przełomie w. 
19 i 20-go — odczyt litewski. 19.15: Wileński 
komunikat sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19.45: Pras. dz. radj. 20.00: Opera ze studja 
warsz. „lon Pasquale" — Donizettiego. Dod. 
do pras. dz. radj. Wiad. sportowe. D. c. opery. 
22.05: Skrzynka techniczna. 22.25: Niemodna 
muzyka taneczna (płyty). 22.55: Kom. meteor. 
23.00: Muzyka taneczna. 

  

  

     

   

  

pod nią ukazała się duża rana od kuli 
rewolwerowej. 

Z okrzykiem wściekłości 
inspektor i zaczął trząść nim z całej Si- 
ły. 
* — Ej, panie, kto panu pozwolit to 

robič? 
Zmieszany cofnął się o krok, pod: 

„niósł oczy na czerwoną twarz inspektora 
i próbował się uśmiechnąć. 

— Ja... ja chciałem zobaczyć, 
ona jest przyklejona, — bełkotał. 

— Przyklejona! — ryczał inspektor. 
— Ja ci pokażę, jak się przykleja pie- 

częcie, jeżeli ośmielisz się zrobić coś po- 

dobnego! — inspektor nie panował nad 

sobą. — Cóż to z nieba spadł, że nic 

wie, jak trzeba się zachowywać? — | 

nieco spokojniej, dodał: — Czy pan nie 

wie, że dopóki ja nie pozwolę, nic ru- 

szać nie wolno? I taki człowiek chce być 
reporterem! Pan powinien był dać mu 
regulamin do przeczytania, a nie przy- 
prowadzać takiego człowieka tutaj! —- 
krzyknął znów, zwracając się do Karru- 
tersa. 9 

Redaktor był czerwony ze wstydu 
Na twarzach iunych dziennikarzy malo- 
wała się niechę: i niezadowolenie. 

— Niech pan odejdzie  jaknajdalej! 
— krzyknął inspekivr, - A jezeli jeszcze 
raz pan się tu podsuni-, każę pane wy- 
rzucić! 

Dal odszedł «u drzwiom, mnąc :ier- 
wow mi palcami noraraik. Clayton odprc 
wadzit go ztemi oc yra i mowil: 

— А więc pow :zam: Matcer był 
potrzebny i miał telefonować o ósmej. 

czem 

4А 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś uroczysta premiera! 

MATA HARI 
Dzieje najsłynniejszej kurtyzsny szpiega 

W rewelacyjnej obsadzie; ubustwians GRETA GARBO, najuiubieńszy 
RAMON NOVARRO. słynni Llonel Barrymore, Lewis Stone i ia. 
Nad program urozmaicone dodatki dźwiękowe. Seanse 4, 6, 8 i 10,15 
Na 1-szy seans ceny zniżone. Bilety honorowe i bezpł, nieważne. 

  

Dźwiękowe nasza genjalna 
Kino rotaczka 

НЕ!О $ 

Dziś premmjera! Najnowsza sensacja d.Dy cbecnej! 

  

48 A 

P © E Ś Re E G E E śpiewa i mówi w superfilmie amer. prod. 1933 r. 

„RA ROZRAZ KROBI 
w Warszawie z niebywałem powodzeniem! Nad progr. dod. dźwięk. Pocz. 4, 6, 8 i 10,20 Na 1-szy seans ceny zuiźone 

Film stworzony olbrzymim kosztem 
Film ten demonstrowauy }ейпестабте 

  

Dźwiękowe kina 

HOLLYWOOB 
Mickiewicza;22 

tel. 15-28.   ON I JEGO $IO$STRAw. 
Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. 

Dziś! Niezrównana szampańska 100 proc. 
w 

kom. prod. czeskiej 
rol. gł. perła czeskiego humoru znakomity 

sta Burjan ; wszech. sławy Anny Ondra 

Nad program dodatki dźwiękowe. Począt:k o godz. 4-ej 

  

Dziś 100 proc. dźwiękowitc! wstrząsający Gramat dzwiękowy z zycia Legji Cudzoziemskiej 
na tle martwych obszarów Sahary p. t. Dżwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Z PIERWSZEJ POLSKIEJ WYPRAWY POLARNEJ o, 
Koło Wyspy Niedówiedziej morze jest 

pokmyte krą i górami lodowemi. Przez te 
zapory przebił się statek przywożący na 

Wilyspę Niedźwiedzią jeszcze jednego mie- 
szkańca, a mianowicie prof. Henningsa, 0- 
ceanografa niemieckiego. Statełk powiraca- 

jąc zabmał listy do kraju, z których podaje- 
my za „Czasem“ kilka wyjątków. 

Bjórnóya, 18 listopada 1932. 
Niespodziewanie nadarza się nam о- 

kazja przesłania listów do domu, już z 

pewnością ostatnich, jakie tego noku mo- 
żemy Wam dostarczyć. Zapomnieliśmy 
już wogóle o istnieniu instytucyj poczto- 
wych i nie było wcale madziei na wysła- 

nie i odełmanie listów. Naglle zjawił się 
jednak statek, który w tej chwili odjeżdża 
uciekając przed zaciskającą się coraz bar- 
dziej powłoką ikry, przed górami lodowe- 
mi i jednolitą barjerą zbliżającą się do 
mas dość szybko. 

U mas zima. Dziś termometr podniósł 
się trochę, gdyż dostaliśmy z południa 
jakiś cieply powiew. Na półmoc od wy- 
spy jest już barjera lodowa gruba i po- 
tężna. Sądzę, że przed Bożem Narodze- 
niem otoczy nas zupełnie i przesunie się 
nawet dalej. Nie pnzestrasza nias to wca- 
le. Węgila i mafty mamy. dość. 'W! „dzień'”, 
około 10 w. razie t. zw. jasnej pogody, to 
znaczy wówczas, kiedy w panującej obec- 
mie nocy zaczynia prześwitywać lekki 
mainok, gasimy na jakiś czas lampę, aby — 
mieć wmażenie, że jednak jest dzień. 
Mniej więcej po godzinię zaświecamy ją 
jednak ma. nówo z powodu ciemności. Sta- 
ły zmmok odbija się nieco ma maszej zdol- 
mości do pracy, a zwłaszcza na chęci ru- 
chu. Wykonywujemy nasze obowiązki 
zupelnie ściśle i wyszystkie obse cje 
idą bez przerwy, jesteśmy jednak па о- 
gół jakby seni i jak gdyby zmęczeni. Zda- 
jemy. sobie przytem dobrze sprawę z 
przyczyn owych objawów „mocnych, to 
też przymajmmiej wesołości nam nie brak 
zwłaszcza że z Norwegami z radjostacji 

zaprzyjaźniliśmy się serdecznie i uprzy- 
jemmiamy sobie nawzajem pracę i życie 
jak możemy. Grywamy w bnidża i inne 
gry, bez mowy nawet o pieniądzach, któ- 
me tu mia wyśpie mie gmają majmniejszej 
roli. 

Zaimteresuje Was wszystkich zapew- 
me to, iż ostatniemi czasy dużo strzelam, 

polując głównie ma pewien gatunek wiel- 
ikiej mewy oraz na kaczki. (Ptaki te pie- 
czemy, podobnie jak nobi się to w kraju 

z kurczętami i zjadamy z ogromnym a- 
petytem. Pomimo tego, że ma poludniu 
uchodzą one za zupełnie niejadalne, jed- 

nakowoż dla mas są wyborne, gdyż brak 
świeżego mięsa, a także i jarzyn, silnie 
daje się odczuwiać. Niestety jarzyn upolo- 
wąć się mie da. Zato ptaków jest dużo, a 
zdobycie ich wymaga wcale  interesują- 
cych wypraw, zwłaszcza morskich, gdyż 
kaczki wyżej wspomniane w: czasie mroku, 
który tu imituje dzień, na lądzie weale nie 
siadają. Musimy przenosić łódkę na brzeg 
przedzierać się pomiędzy krami i wyszu- 
kiwać bardziej otwiamte miejscą wśród lo- 
dów, na których można spotkać kaczki. 
Suszone jarzyny są zdatne przedewszyst- 
kiem ma zupę, a mie bandzo na dodatek 
do pieczystego. 

Radjo uprzyjemmia mam bardzo chwi- 
le wieczorne, zwłaszcza. zaś w soboty, pod- 
czas audycyj dla mas przeznaczonych. Sły 
szymy je doskonale i wybonnie poznajemy 
głos mówiących. Cieszymy się przez wie- 

le dni wiadomościami i słowami do mas 

   

    

Ale nie zrobił tego. To mnie zdziwiło. 
Zacząłem się niepokoić. Chodziło o zbyt 

rzucił się poważną sprawę, aby mógł ją zlekcewa- 
żyć. Czekałem do dziewiątej. Nie mo- 
głem dłużej czekać — poszedłem gu 
szukać. Tutaj Moriatri powiedział, że 
nie widział go, od czasu rozmowy mo- 
jej z Matcerem. Panowie rozumieją, że 
myślał, że policja pociąga Matcera do 
odpowiedzialności i nie chciał mi dopo- 
móc. Ale przycisnąłem go do ściany i 
okazało się, że po mojem wyjściu, przy- 
szedł do niego jakiś gość. 

— Kto? Jak się nazywa? — zaniepo- 
koili się reporterzy. 

Inspektor mrugnął znacząco: 
‚ — №е śpieszcie się, panowie, bo 

niczego się nie dowiecie! 
. Czy pan go złapał! — wołali za- 

chwyceni reporterzy. 
— Naturalnie, że mam go! — oznaj- 

mił dumnie inspektor. — jeżeli go je- 
szcze nie złapałem, to w każdym razie, 
złapię, bądźcie pewni, panowie! Dziś je- 
szcze.... ale narazie musicie na tem po- 
przestać!.. 

Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy trupa 
i te okoliczności, które opowiedziałem, 
możecie, panowie opisać, znalazłem tru- 
pa tu, jak go widzicie, z szarym znakiem 
na czole... A jutro rano będziecie mieli 
„Szarego Znaka* w więzieniu! 

Odpowiedział mu chór 
tów i zachwytów. Ołówki zaczęły bie- 
gać szybko po karteczkach. 

Jimmy Dala ogarnęło jakieś natchnie- 
nie: otworzył znowu notes i zaczął ry- 
sować. Szkicował postać inspektora Clay 

Brukarnia wydawnietwa „SŁOWA”, 

  

kompiemer-- 

Poczatsk o godz. 4, w dnie świat. 

zwróconemi i bardzo jesteśmy wdzięczni 
Polskiemu Radjo za to, że nam  umożli- 
wia łączność z krajem. 

Robimy tu dużo zdjęć fotograficznych 
mimo miawet. ciemności, ale niestety mie- 

mia czasu ma kopjowamie, bo obserwacje 

trzeba prowadzić systematycznie, 
Zdrowie dopisuje nam doskonale, tno- 

chę wprawdzie zamało mamy ruchu, ale, 
o ile nie wieje huragan ze śnieżycą lub 
niema zbyt gęstej mgły, w czasie mzględ- 

nej pogody wyładowuję energję na nar- 

tach, Zżyliśmy się bardzo z sobą. Ob- 
senwacje i pomiary nobimy  przewiażnie 

razem, razem też pierzemy bieliznę, go- 
tujemy, reperujemy buty, które 
się tu szalenie i razem czujemy się we- 

seli, albo śpiący lub też stroskani bra- 
kiem wody do kąpieli. Wodę musimy to- 
pić ze śniegu i nigdy jej niema dość na 
zaspokojenie wszystkich kulturalnych po- 
trzeb. 

Dziś do naszego społeczeństwa „niedź- 
wiedziego* przybywa jeszcze jeden czło- 
wiek. Jest mim miemiecdki meteorolog, 
prof. Hennings, który tu ma robić — об- 
senwacje i pomiary w związku z tempera- 

turą morza, potrzebne dla rybactwa nie- 
mieckiego. Pozostanie on z nami do 
pierwszej możilwości odjazdu ma wiosnę, a 
statkiem, którym przyjechał odejdzie ten: 

list... Stanisław Siedlecki 

| 

UNE 3" WODÓR + 

Największy wybór. — Najiepszy gatunek, 

Najniższe ceny poleca Przedstawicielstwo 

| DUNLOP caańska 6, te. || 

POLSKI ZAKŁAD ELEKTROTEANCZN | 

ELEKTROFON 
inž. S. KUBILUS 

Nowoczesna stacja ładowania akumulato- 
rów (dostawa bezpłatna) 

Instalacje siły, Światła radja. 

Wykonanie pierwszorzędne. 

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej, 
tel. 14 20. Przyst. autob. :. Nr. 2 Mała 

Pohulanka — Poznańska. 
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SZTERECH Z LEGJI (Kochanka Szeika) 
W roli głównej piękna Myrne Loy i ulubiony Warner Baxter Nad program: dźwiękowy tygodnik Foxa 

o godz, Z-ej 

  

Zanim dacie ogłe- 
szenie do pism miej- BACZNOŚĆ! zaecorsa iż, 

Sprawdzcie Sc 
żądsjcie koszio- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SEGA ersz de 

wszystkich pism TANIO i bardze 
wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem RIUf4 REKIAMOWEGE 
S. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tei. 82. 

GAĄABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, #- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormena” 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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Lekcje 
SBERTRNCZEDZE 

Lekarze 

UD Z M Dr. WOIfSGN wkcyj fancuskiege — 
weneryczne,  mioczo - —korepetycje —miedro- 
płciowe, skórne. Ul. go. Mickiewicza 42 — 
Wileńska 7, tel. 10-67.“ 11 tel. 794 od 2 — 6 

  

  

  

  

od 9 — 1i 4 — 8. po poł. 
-- --  madaażsczkkkkówikóńk 

Kurso PRACY 
i SPRZEDAŻ WYYYVYVYYTYYYWYTTY" 

"WYWWYFYTYWYWTYTTYSY «= -- 
-- — — — — — — Młody Inżynier 
PIANINO kawaler „Paie ns po- 

sprzedam w  dobrym' 
stanie. Gimnazjalna 10- 
— 2 

koju przy inteligenimeį 
rodzinie, pożądsue w 
centrum miasta fewen- 

"- tuslnie z utrzymaniem) 
Wiadomość pod „iuży« 
nier* do Redakcji Słowa _ Lokale 

FTYPWYTYCYVYYTYYYYYY 

  

  Różne MIESZKANIE 
  

gkład Fortepiiwdw, Piagia, Fistarmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

iinc, Niemiecka 3, m. 31 
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Dom Handlowy 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, A. Mickiewicza 9 

Kalosz i Śniegowców 
damskich, męskich i dziecinnych 

Najnowsze fasony. Ceny niskie. | -- 
УУ =- 

  

tona. Stojący obok reporter, zajrzał przez 
jego ramię i nie mógł powstrzymać gło- 
śnej pochwały: rzeczywiście, portret u- 
dał się doskonale. Dal upiększył nawet, 
w miarę możności, Claytona... — Gdy 
skończył, podpisał u dołu: „Człowiek, 

który złapał „Szary Znak'! 

— Pysznie, — szeptał sąsiad. — 

Niech pan pokaże to inspektorowi! : 

— O co chodzi? — zapytat podejrzli- 

wie Clayton. . 
Jimmy podat mu skromnie notes. 

Inspektor przyjrzał się uważnie szki- 

cowi, potem Dalowi. Wyraz jego twarzy 

złagodniał. Skinął głową z uznaniem i 

mruknął: 
— Niezła robota... Może zły z pana 

reporter, ale rysować pan potrafi... Bar- 
dzo dobrze.. zupełnie dobrze.. Już niec! 
pan zapomni moje ostre słowa! . 

Dal uśmiechnął się uszczęśliwiony i 
schował notes. Właśnie wszedł policjant 
i odwołał na stronę Claytona, zaczął 
mu coś szeptać... Inspektor podszedł ku 
drzwiom, z uśmiechem triumfu na twa- 

rzy: 

a No panowie, wyznaczam — мат 
spotkanie za dwie godziny w Scotland 
Yardzie, będziecie mieli ciekawe nowiny! 

Na ulicy, gdy minęli już tłum, Kar- 
ruters zwrócił się do Dala: 

— Mój drogi, jak można było postą- 
pić tak nieuważnie? Całe szczęście, że 
pan załagodził wszystko tym rysunkiem. 

Jutro damy go, żeby udobruchać Clay- 
tona. 

— Nie rysowałem 
drogi panie... W każdym 

tego dla gazety, 
razie, chwilo- 

RIEEBRERERK SSSR 

Dyrekcja Kolonji 
dla psychicznie chorych 

„JANIELISZKE* 
przyjmuje chorych —- 
opieka lekarza:| lat. 
Całkowite ie 
80 zł. miesięcznie Po- 
rozumieć się mocne te- 
lefonicznie poczta 
Poluknia, Nr. i „Janie- 
liszki*. 

Stroskana 
żona o zdrowie chorego 
na płuca męża błage 6 
ciepłe palto i nie wątpi, 
że ofiarowane zostanie 
przez litošciwe qerce 
pod literą O. w Redskcji 
Słowa. 

3- pokojowe z kuchnią 
DO WYNAJĘCIA 

Wiłkomierska 13. Do- 
wiedzieć się u właści- 
ciela domu. 

  

POSZUKUJĘ 
POKOJU 

z wygodami niekrępu 
jąecm wejściem w śród- 
mieściu. — Zgłoszenia 
kierować do admini- 
stracji „Slowa“ dla W.G- 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wynajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — |! 
codziennie od 3 popoż. 
do 4.30 

  

  

wo nie dam go panu! — odpowiedział 
spokojnie. 

Karruters zdziwił się: 
— Jakto? 
— Nie podobał mi się bardze tea 

wasz Clayton, — tłumaczył Dai. — Za- 
nadto dba o rekłamę, a ja ani myśię mu 
w tem dopomagać! Niech mi pan powie, 
co się teraz stanie z tym  papierkiem 
przyklejonym do czoła tego biedaka? 

— Naprawdę, pan jest dziś bardzo 
dziwny! -—— mruknął redaktor. — Czy 
pan nie wypił paru kieliszków ponad 
miarę? 

— Co oni zrobią z tą pieczęcią? —- 
pytał z uporem Jimmy. 

— Sfotografują ją, powiększą fotogra 

iję, przykleją znak „A%, lub „B“ i ž 

dadzą, razem z oryginałem do archiwie. 

dla powiększenia kolekcji Scotland Yar- 

du. - 

—— | ja tak myślałem. Wie pan chciał- 

bym mieć koniecznie tę fotografję. Może 

pan zna tego fotograia z policji? 

— Znam go. 2 > 

—- Wspaniale! Niech pan zamėwi 

powiększoną fotografję pieczęci — i8 

chętnie poniosę wszelkie koszta. | 

—- Ale poco to panu?.. Zdziwiemie 

redaktora rosło z każdą chwilą. Nie ma- 

gę pana zrozumieć. ё 

— Bo ja chcę sprawdzić, Czy roc 

podejrzenia są słuszne. W tej Sprawie ws 
dzę coś nieczystego. 

— Nieczysta sprawa! 
Jimmy. 

Pan žariuje, 
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Redaktor w.-z. Witola Tutarzyńszi. 
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