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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto 

80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy 

  

stracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 

  

9 do 4. 

czekowe PKO Nr, 

Teleiony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. { 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja | 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. | 
  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
KARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ml. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Ski 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Koi. „Ruch“. 

   

MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdeiman : 
NIEŚWIEŻ ul. Aatuszowa — Ksiegarnia Įažwiūskiogo. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N-SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

Łaszuk. DRUJA — Kowkin. 
ы OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
| PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

| PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

i SŁONIM 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gi 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

S1OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

— Księgarnia |. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY _- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja ). 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
wARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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WIELKI PROGRAM RATOWNICZY 
PRZYPISEK REDAKCJI. Artykuł p. 

Aleksandra Bocheńskiego, zamieszczamy w cha 

rakterze artykułu dyskusyjnego. Zwracamy u- 

wagę, że Kres. Zw. Ziemian, reprezentujący 

dłużników, znajdujących się może w najcięż- 

szej pozycji, zastrzegł się jednak wyraźnie 

przeciwko myśli o zmniejszaniu kwoty dłuż- 

nych na drodze ustawowej. Również żadne 

społeczeństwo zachodnio - europejskie nie wstą- 

piło na tą drogę. Koliduje to z zasadą prawa 

własności. 
P. Al. Bocheński jest odmiennego zdania, 

które też broni z właściwym sobie talentem. 

Zamieszczamy jego artykuł, gdyż sprawy rolne 

wysuwają się dziś na plan pierwszy wiełkich 

zagadnień państwowych i dlatego ciekawy jest 

każdy głos tę kwestję oświetlający, a głosy 

broniące stanowisk skrajnych choć. konsekwen- 

tnych, chociażby niesłuszne we wnioskach 0- 

statecznych, mogą często dyskusję taką nowe- 

mi myślami wzbogacić. 
  

Pierwszym, który przewidział i propa- 

gował konieczność redukcji długów w Pol- 

sce był min. Mafuszewski. Jeszcze na 

początku 1930 r., a więc, jak nam sie teraz 

wydaje, u wrót samych kryzysu rzucił 

zdecydowamie hasło rewizji zobowiązań 

do wartości: jaką reprezentowały w chwili 

zaciągnięcia.  iPodkłreślał wyraźnie, że 

po długach międzynarodowych przyjdą pry 

watne, a po układach indywidualnych, — 

redukcja ustawowa. W ciągu trzech lat 

hasło to nie wiele zyskało > sile. > 

oretycznie wierzył w nie ciągle min. a- 

nk ski, popierał podobno Wyr. Dep. 

Mimisterstwa Skarbu Faberkiewicz. Ale 

życie gospodarcze, Ci których to intere- 

sowało praktycznie, dłużniey — milczeli. A 

nałwet jeśli mówili (mamy tu na myśli rol- 

ników) to podkreślali ze stanowczością g0- 

dną lepszej sprawy, że przeciwni są rewi- 

zji długów. : k 

W międzyczasie, kiedy rolnicy chcieli 

„ciąż spłacać sto za sto, dochody ieh spa- 

dły. Dochód spadł na 90 proc., rolnicy 

chcieli płacić sto. Dochód spadł na 80, 70, 

40 mroe., rolnicy weiąż chcieli płacić. — 

Wamtość ziemi 'też spadła o kilkadziesiąt 

procent. Zaczął się szybki upadek rolni- 

ctwa. U wielkiej własności przejawiło się 

to licytacją inwentarza i mebli, brakiem 

gotówki na. gospodarstwo, na podatki, na 

życie. U włościan gorzej, bo sprowadziło 

nędzę. Na Polesiu są już całe wsie nie ku- 

pujące wogóle soli. W niektórych powia- 

tach Małopolski wybuchł tyfus, na podłożu 

głodowem. Są tam duże wsie zupełmie bez 

bydła. Mimo to egzekucje szalały nadal. 

W]! Niemczech wprowadzono moratorjum, u 

nas jednak dyskusja. ograniczała się zaw- 

sze do tego, czy odsetki mają wynosić 9, 

10 czy 12 rocznie. Nie myślano, że już w 

sumie kapitału mieści się 200, 300 i 400 

procent zaciągniętego zobowiąz ania, 

Że długi, sztywność długów i odsetki 

zarówno bieżące, jak i spłacone przez za- 

ciągnięcie nowych długów, i figurujące już 
jalko kapitał, są istotą kryzysu rolnego, 

to wie dobrze każdy, kto zetknął się Kie- 

dykolwiek z budżetem rolnika. Wymowme 

dane kryją się w aktach Banku Rolmego. 

Są powiaty, gdzie przeciętne obciążenie do- 

sięga 1,039 zł. na morg. Są tak zwane w 
Banku „gospodarstwa wzorowe”, stano- 

wiące chlubę kredytu, nie zalegające ami 

jedną ratą, będące jakoby Žywem  za- 

przeczeniem kryzysu. Kito zna jednak te 
„gospodarstwa 'wzorowe” wie, że stoją one 
właśnie najgorzej, i że wśród wszystkich 
beznadziejnych, są najbardziej beznadziej- 

ne. Aby płacić regularnie raty, zadłużały 

się u żydów po 3, 4 i 5 proce. miesięcznie, 

i dziś już wamtość długów przenosi znacz- 

nie ich aktywa. 

NA BŁĘDNEJ DRODZE 

Rolnictwo w. międzyczasie żądało, ро- 

pierało i otrzymało szereg ulg, których 
przewodnią linją było: „Ratować gospo- 
darstwa zdołlme do życia, rozkładać zaleg- 

łości tym, którzy wywiązują się m płatnoś- 
ci bieżących!* Ta limja: przewodnia nie- 
chybnie wychodziła z' założenia, że kry- 

zys należy już do dawnej przeszłości. — 
Imaczej w. żaden sposób nie można sobie 
wytłumaczyć zasady rozkładania  zale- 

głości tym, którzy płacą ciężary bieżące. 
Jeśli bowiem są zaległości, to widać kie- 
dyś, dawniej za: tego kmyzysu, nie płaco- 
no rzeczy bieżących. Jeśli się teraz wy- 
maga bezwzględnego płacenia ciężarów 
bieżących, a jeszcze do tego tytuiem ulgi, 
raty wozłożonych zaległości, to widać 
kryzys dawno minął. Dosyć. Nonsens xy- 
lazi wszystikiemi porami z tej linji prze- 

wodniej: 

Rolnictwo nie żądało nigdy do dnia 13 
listopada wstrzymania egzekucji, i redu- 
kcji długów. Dziwny 'ten fenomen nie da 
się wytłumaczyć jedynie tylko przepaścią, 
jaka po pewnym czasie urzędowania za- 
czyna dzielić reprezentantów komitetów 
rolnych od życia wsi. W postulatach na- 
szych przebijało zawsze pewne bezhoło- 
wie i dezorjentacja. Wysuwaliśmy zbyt 
wiele lekarstw na kryzys, nie zadając sobie 
pytania, czy są naprawdę skuteczne i mo- 
żliwe do przełknięcia. Ta postulato - 
manja doszła do apogeum w! żądaniach — 
przedstawiciela Małopolski na plenum 
Tygodnia Rolniczego, którego to żądań by- 
lo 125, i których nikt poprzednio nie sło- 
sował. 

Ekonomicznie biorąc, dwa są tylko 

możliwe (programy zwalczania kryzysu: al- 

bo podnosić ceny produktów rolnych, t. j. 
dochód rolmika, albo obniżyć jego rozchód, 
Niestety nie wszyscy rolnicy zdają sobie 
sprawę z tego, że programy te wyklucza- 
ją się wzajem, i wielu sądzi, że rząd może 

dowolnie podwyższać jedne ceny, a obni- 
żać drugie. I tak w dniu 28 września br. 
Z. O. R., najwyższa jednostka organiza- 
cyjna polskiego rolnictwa, w pierwszym 
punkcie rezolucji żąda jednocześnie pod- 
wyžki cen, i obniżki ich. 

Wśród postulatów „Tygodnia Rolnicze- 

go nie brakło równocześnie żądań obniż- 

ki podatków i opłat, równocześnie kredy- 
tów, regulowania rzek, intenwencji i td. 
Z wielu stron słyszy się żądanie by pań- 
stwo „ustabilizowało* ceny zboża na wyso- 
kim poziomie. Stabilizacja taka, nawet je- 
śliby była możliwa, to tylko drogą mono- 
polu, a wiemy czem jest monopoł dla: pro- 
ducenta, i czem dla konsumenta. 

Ogólnie jednak biorąc postulaty rolmi- 
ctwa zamykają się w granicach deflacji. 
Obniżyć rozchody! Hasło to, dzięki wiel- 
kiemu obywatelskiemu i państwowemu po- 
czuciu rolnika stało się powszechne. Dla- 
czego dzięki poczuciu? Dlatego, że w 
głębi ducha każdy rolnik zdaje sobie jed- 
nale dobrze sprawę z tego, że najszybszym, 
najłatwiejszym i najpewniejszym sposo- 
bem podniesienia ceni byłaby inflacja, dru- 
kowanie pieniędzy. Na drogę tą weszła 
Amglja, Ameryka, Japonja, od czasu u- 

stę pienia Brueninga w: tę stronę dążą Niem 
cy. Ale u nas, inflacja byłaby hiperinfla- 
cją, ruiną urzędników, ruiną oszczędzają- 
cych, ruiną skarbu. Dlatego nikt nie mó- 
wi u nas o inflaeji, i wszyscy zgadzają 
się na deflację. 

DEFLACJA, ALE JAKA? 
Deflacja to znaczy obniżenie wydatków 

rolnika. To proste napozór hasło wydaje 
się nam często labiryntem bez wyjścia. А 
raczej z tego prostego programu nieudol- 
ność nasza zrobiła bagno w: którem się to- 
pimy. Nikt nie zapytał jakie wydatki są 
najuciążliwisze, nikt nie zastanowił się nad 
tem, które ma się obniżyć najpierw, które 
potem. A przecież każda analiza budżetu 
molnika: musi przyjść do tego samego rezul- 
tatu: są trzy grupy wydatków: długi, ро- 
datki i ceny. Najceięższe są długi, zaraz 
potem podatki, daleko potem ceny. An- 
kieta „Slowa“ dala pelne potwierdzenie tej 

analizie, gdyby kto w nią wątpił. 
Która z tych grup jest najważniejsza, 

o to sporu nie ma. Ale która jest najre- 
alniejsza, od której trzeba zacząć? Re- 
dukcja której przyniesie ekonomji kraju i 
Skarbowi Państwa wstrząs najmniejszy, 
rolnietiwu ulgę największą ? 

Zacznijmy od najbłahszych: 

I) Ceny przemysłowe. Ceny można po- 

dzielić na skartelizowane i nieskartelizo- 
wane. Nieskantelizowane obniżyły się wy- 
datnio i nadal obniżają się pod wplywem 
kryzysu. Tu należą buty, sukna i płótna, 
drzewo i inne. Najważniejsze przemysły 
skartelizowane są: Węgiel, żelazo, cukier, 
od niedawna nafta. Ceny przemysłowe, — 
pieniądze, które płacimy za towary nie idą 
wcale, albo prawie wcale do kieszeni przed 
siębioncy jako zysk. Przeciwnie, w chwili 
obecnej przedsiębiorstwa są stale deficy- 
towe, wiele fabryk się zamyka i likwidu- 
je. Jasnem jest, że gdyby przemysł się o- 

płacał, nie zamykanoby fabryk, ale otwie- 
rano by mowe. Ceny nie idą ma zysk, ale 
idą 1) na surowce, 2) na robociznę, 3) na 
podatki, 4) ma procenty i długi. Aby zni- 
żyć ceny, trzeba.zniżyć te czynniki. Suro- 
"wee i robocizna już spadły zniżenie podat- 
ków w przemysłach kartelowych jest o 
tyle nieaktualne ,że często fiskus zmusza 
przemysły do skartelizowania się, wyłącz- 
nie w. celu nałożenia nowych podatków, 
które mają być pokryte przez podniesie- 
mie cen. Kto w stronę tych karteli woła: 
zniżyć ceny, ten woła zniżyć podatki. Po- 
zostają długi i odsetki. Dopóki długi i od- 
setki będą figurowały w obecnej wyso- 
kości, dopóty zniżka cen przemysłowych 
będzie groziła przemysłowi tą samą ruiną, 
w jakie popadło rolnictwo. 

A więc walka anti - karielowa była 
niestety beznadziejna i bezmyślna. Bez- 
madziejna, bo aby zniżyć ceny trzeba zni- 
żyć podatki i długi, bezmyślna, bo odwra- 

cała uwagę rolnictwa od rzeczy istotnych, 
1 choćby się udała. i choćby sprawdziła 
obniżkę cen 05 czy 10 proc., wcale by 
przez to rolnictwa nie uratowało. 

II) Podatki. Sprawa podatków, to 
przybytek święty, gdzie wchodząc trzeba 
zdjąć sandały. Województwa południo- 
we na „Tygodniu Rolniczym* uchwalily 
że chcą płacić podatki. Genezą tej uchwa- 
ły było haslo rzucone przez niżej podpisa- 
mego: „Rolnicy moga płacić albo „długi, 
albo podatki". Hasło to zostalo przyjęte, 
ale redakcja rezolucji była jak zwykle 
nieszczęśliwa. Zaczęło się od tego, że 
chcemy „płacić podatki, — potem miało 
przyjść żeprosimy o rewizję długów. W 
środku jednak ktoś . przypomniał sobie 
sprawę klasyfikacji grumtów. Rezolucja 
wdepnęia zdecydowanie w ten postulat, i 
kiedy po 3 stronach dysertacji na temat 
tej klasyfikacji zeń wyszła, już nikt, ani 
z autorów ani ze słuchaczy nie mógł się po- 
łapać w altermatywie. Kryzys jest wielką 

klęską, ale nikt nie policzył niepowodzeń i 
strat jalkie nasze rolnictwo ponosi w sku- 
tek kompletnego braku zdolności formu- 
lowania jasno czegokolwiek. 

Rezolucja zostaje jednak rezolucją: — 
wolnictwo chce płacić podatki, przynaj- 
mmiej państwowe, t. j. grumtowe. Pan: 
Minister Zajwadzki w ekspose budžetowem 
dał ciekawe zestawienie: dochód z monopoli 
i przedsiębiorstw. spadł o 30 proc. ale do- 

chód z podatków pozostał niezmieniony. 
Przypomnijmy sobie teraz że dochód 
brutto płatnika spadł o 30 proe. do 70 proc. 
Czy te zestawienie samo nie śwadczy już 
wymownie o ogromnym, nadludzkim wysił- 

ku płatników ? (Na szczęście minęły już, 
tak liczne niedawno postulaty: zniżyć po- 
datki, zwiększyć kredyty. Tak 'wołano 
podczas konjuniktury. Ale to nie racja 

aby teraz wpaść w: błąd odwrotny i zga- 
dzać się na „sztywne podatki*. Wpływy 

z podatków idą na trzy wielkie działy: 
1) Wojsko, 2) Utrzędników, 3) Długi i 
procenty. Ten ostatni punkt od paru tygo- 

dni już dla państw europejskich prawie 
nie egzystuje. Państwa, które pnzez swo- 
je organa sądowe egzekwują  zobowiąza- 
nia prywatne, same stwiendzają, że wo- 
bee kryzysu płacić nie będą. Inny punkt 
niezmieniony być musi i niezmienionym po 
zostawić go chcemy: to wojsko, Pozosta- 
ją urzędnicy. Problem pensji urzędni- 
czych jest regularnie przemilczany, jak 
przemilczany byl przedtem problem diu- 
gów. Obniżenie pensji nie nastąpiło w 
tym stosunku w jakim mastąpił spadek 
cen. Obniżenie pensji, z wyjątkiem nie- 
których samorządów nie pociągnął za so- 
bą żadnej obniżki podatków. Rolnicy mu- 
szą żądać obniżenia pensji urzędnikom, i 
zmniejszenia ilości etatów, jeśli chcą, by 

obniżono podatki, i by obniżono 
/ przemysłowe. 

III. Długi, Wweszcie ostatnia, a wła- 
ściwie najpierwsza grupa wydatków: dłu- 
gi, raty, procenty, Ceny przemysłowe idą 

ma podatki, na długi, na surowce, na robo- 

ciznę. Podatki idą na wojsko, na urzędni- 
"ków, na długi, Ale spłaty długów i odse- 
tek idą wprost do kieszeni wierzyciela, 
gdzie pozostają bezużyteczne dla eko- 

nomji krajowej. W chiwili kmyzysu, wie- 
'rzyciel który zdołał wyrwać swój wyol- 
'brzymiony dług, nie zaawanturuje go w 
żadne przedsiębiorstwo, w: żadną nierucho 
'mość, w żaden bank. Wszystko spada! Ka- 
pitaliści trzymają pieniądze przy sobie, o 

lile są jeszcze u nas kapitaliści: 
Kiedy ceny kartelowe i monopolowe 

*zbyt dokuczają, można oszczędzać lub za- 
ciskać pasa. Kiedy zbierze się zbyt silny 
"nacisk podatków, izba skarbowa może je 
rozłożyć lub odpisać. Ale prawdziwą, na- 
-macalną ruiną rolnika jest egrekucja i 

komornik. Wsie, jw których jest 500 egze- 
kucji, to się mazywa wśród: egzekutorów 
„mala wieś*! Wśród żądań „Tygodnia 

Rolniczego" Kresy wysunęły postulat ode- 
brania egzekucji komornikom, i powierze- 
nia ich sądom. Tymczasem od 1-go sty- 
cmia, ww Małopolsce odbiera się egzekucje 
sądom i daje się komornikom. 

Rolnietwo za. długo milczało, za. późno 
wysunęło postulat rewizji długów. Ale 

podczas gdy walka z kartelami była robio 
na długie tygodnie, z wielkim nakładem 
pracy i pieniędzy, to krzyk rolnictwa prze- 

ciw wyolbrzymionym długoem nominalnym 
był spontaniczny. Wyszedł nie od zielo- 
nych stolików, ale od rolmika: zmęczonego 
pracą, zniszczonego egzekucją. Sprawa 
długów była nie oficjalmą, ale rzeczywistą 

ceny 

  

Zasade „równości praw” 
proklamuje Konferencja Rozbrojeniowa 

NIEMCY WRACAJĄ DO OBR 

GENEWA. PAT Narady pięciu 
mocarstw zakończyły się dziś w południe 
dopisaniem deklaracji, na podstawie 
której Niemcy powracają na obrady kon- 
ferencji rozbrojeniowej 

Tekst, który Mac Donald imieniem 
swych kolegów zakomunikuje przewod- 
niczącemu konierencji, ma brzmienie na- 
stępujące: 

1) Rządy Wielkiej Brytanji, Francji i 
Włoch oświadczyły, że jedną z zasad, 
która winna służyć za wskaźnik konieren 
cji rozbrojeniowej, jest przyznanie Niem- 
com oraz inn. mocarstwom rozbrojenia- 
wymi traktatem, równości praw w ra* 
mach systemów, któreby zapewniły wszy 
stkim narodom bezpieczeństwo i że ta za 
sąda winna znaleźć wyraz swój w konwen 
cji, która będzie zawarta w wyniku koń- 
ierencji rozbrojeniowej. 

Z deklaracji tej wynika, że odnośne 
ograniczenia zbrojeń wszystkich państw 
winny być wpisane do projektowanej 
konwencji rozbrojeniowej. Naturalnie ro- 
zumie się, że szczegóły zastosowania ia- 
kiej równości praw będą przedyskutowa- 
ne przez konierencję. 

2) Na podstawie tej deklaracji Niem- 
cy oświadczyły, że są gotowe do powro- 
tu na konierncję rozbrojeniową. 

3) Rządy Wielkiej Brytanji, Francji, 
Niemiec i Włoch gotowe są przyłączyć 
się do ponownego oświadczenia przez 
wszystkie państwa europejskie, że w zad 
nym wypadku nie będą usiłowały rozwią 
zywać zapomocą siły jakiegokolwiek o- 
becnego lub przyszłego koniliktu pomię- 
dzy sygnatarjuszami. 

4) Rządy Stanów Zjednoczonych, Wie! 
kiej Brytanji, Francji, Niemiec i Włoch 
zdecydowane są współpracować w konie 

AD. KOMPROMIS FRANCUZÓW 

rencji z imnemi mocarstwami, które są na 
niej reprezentowane, usiłując bez zwłoki 
opracować korrwencję, któraby krystali- 
zowała istotną redukcję i ograniczenie 
zbrojeń wraz z postanowieniem co do jej 
późniejszej pracy w sensie dalszych re- 
dukcyj. 

Dla wyjaśnienia powyższej deklaracji na- 
leży przypomnieć, jakie było pierwotnie stano- 
wisko poszcezgólnych mocarstw: Francja pro- 
ponowała krótką tormułę, przewidującą rów- 
ność praw w ramach systemu, zapewniające- 
go ogólne bezpieczeństwo. Formuła ta stanowi 
początek deklaracji. — Niemcy uważały tę for- 
mułę za niedostateczną i domagały się uzupel- 
nienia jej w tym sensie, że zasada równości 
praw znajdzie praktyczne zastosowanie we 
wszystkich dziedzinach i we wszystkich rodza- 
jach broni, — jak również oświadczyły, że za- 
sada ta będzie punktem wyjścia prac konferen- 
ci. Tego postaulatu dzisejsza deklaracja nie 
zawiera, a jedynie ogólnikowe zapewnienie, że 
zasada równości praw znajdzie się w przyszłełj 
konwencji, zawartej w wyniku | konferencji. 
Niemcy domagały się pozatem oświadczenia, że 
samorozbrojenie będzie uważane za czynnik bez 
pieczeństwa. Także ten postulat nie został u- 
wzgiędniony. Wreszcie nadmienić należy, że 
Niemcy proponowały powołanie komisji eks- 
pertów pięciu mocarstw dla opracowania szcze- 
gółów przeprowadzenia zasady równości praw. 
Propozycja ta została nieuwzgłędniona i caia 
praktyczna najdonioślejsza kwestja szczegółów 
zastosowania tej zasady pozostawiona jest sa- 
mej konferencji, gdzie wszystkie zainteresowane 
państwa będą mogły współpracować w tej spra 
wie. 

Rozmowy pięciu mocarstw są zatem 
skończone. Deklaracja, podpisana w dniu 
dzisejszytn, przedstawiona zostanie we 
wtorek prezydjumm konierencji rozbroje- 
niowej. 

GENEWA. PAT. — Minister spraw 
zagranicznych Niemiec Neurath powróci! 
dzisiaj do Berlina. 

Premjer Mac Donald i minister Paul 
Boncour opuścili Genewę wieczorem. 

  

Marszałek Piłsudski w Teruniu 
Szczegóły pobytu. 

Jak nam donosi nasz korespondent warszaw- 
ski wyjazd Marszałka Piłsudskiego do Torunia 
ma na celu sprawy wyłącznie wojskowe. 10- 
ruń RJ: jedną z naszych baz operacyjnych 

i tów 0, na północy. 
Po szazajekt i w Toruniu w sobotę o Świ- 
cie. W czasie drogi nocą oddawał się jak zwy- 
kle pracy. 

Gdy pociąg przybył do Torunia, Marszałek 
odpoczywał, wagon  przetransportowano na 
rampę wewnętrzną dworca Toruń — Miasto. 
Po śniadaniu, spożytem w wagonie, Marszałek 
przejrzał prasę codzienną i do godziny — 1-е] 
kontynuował swą pracę. W podróży Marszał 
kowi towarzyszył tylko kpt. Lepecki. 

— Owacje ludności 
Q godzinie 1-ej na dworzec przybył samo- 

chód dowódcy DÓK 8, generała Pastarskiego. 
Na wyraźne życzenie Marszałka żadne oiicjal 
ne powitanie na dworcu nie miało miejsca. Pan 
Marszałek udat się do Gmachu Inspektoratu 
Armji, mieszczącym się na rynku Nowomiej- 
skim. Tu też zamieszkał. Ludność pomorska, 
która z prasy porannej dowiedziała się o przy- 
jeździe Marszałka, witała go owacyjnie. 

W ciągu dnia niedzielnego Marszałek Piłsud 
ski kontynuował swe prace. W ciągu dnia uli- 
cami miasta przeszedł pochód ludności, która 
dlugotrwałą manifestacją przed gmachem inspek 
toratu armji wyrażała mu ponownie swe uczu- 
cia, wznosząc okrzyki na jego cześć. 

  

Katastrofa lotnicza 
MARSYLIA. PAT. Samolot handlowy pełnią 

cy służbę między Marsylją a Barceloną uległ 
dziś katastrofie. Wśród szczątków  samołotu 
znałeziono zwęgłone zwłoki pilota, a o 20 me- 

trów od dalej zwłoki pasażera. Jak przypuszcza 
ją, katastrofa nastąpiła z tego powodu, że pilot 
wskutek mgły zawadził przy lądowaniu podwo- 
ziem 0 ziemię. 

+ 

osią i rewelacją (niestety rewelacją) Ty- 
godnia rolniczego. 

Przecież w rezolucjach ogólnych i na- 
wet wojewódzkich mało się słyszało O 
tym problemie. Referenci, pp. Rudnicki i 
Wielowieyski pominęłi go zupełnie. Za- 
częto natomiast rezolucję ogólną slowa- 
mi, że uratować może rolnictwo tylko 

„wspólny wysiłek rolnictwa". Niestety — 
brak tu koniecznego objaśnienia co to 
ma być za wysiłek, w jakim ma iść kierun- 
ku? Mądry kto zgadnie, ale nie wiem jak 
pnazwać takiego, kto w to wierzy. Rol- 
nietwa. nie uratuje żade n własny wysiłek, 
lecz inflacja, lub ściśle przeprowadzona de- 
flacja. 

(Przeciw tej deflacji, a zwłaszcza prze- 
ciw redukcji długów występują poważni 
ludzie z poważnemi argumentami. Wierni 
naszej metodzie pójdziemy naprzeciw tych 
argumentów, roztoczymy je i zanalizuje- 
jemy wspólnie z czytelnikiem, Trzy są na- 
czelne przeszkody w uznaniu redukcji: 
najpierw; etyka i moralność chrześcijańska 
potem zasady kapitalizmu i prawa własno- 
ści wreszcie troska 0 zaufanie i kredyt 
rolny na przyszłość. 

A) Moralność chrześcijańska. „Reduk- 
cja długów jest niemoralną, redukcja 

jest podważeniem prawa własności”. To 
hasło jest największą, bo moralną przesz- 
kodą w przyjęciu naszej tezy. (Przeszkody, 
wątpliwości, trudności, ekonomiczne ła- 
twiej zgłębić, zanalizować i dyskutować. 
W rzeczy natury moralnej niechętnie się 
zapuszczamy. Jest to rezerwat sumienia, 
dział, którym się posługujemy i w którym 
się posługiwać należy raczej instynktem 
jak rozumowaniem. Ale trzeba powiedzieć 
że jeśli jest jaki instynkt: nakazujący 
wierzycielowi egzekwować do ostatka dłu 
żnika, by odebrać dziś sześciokrotną war- 
tość towamową długu, to jest instynkt: ra- 
busia! 

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek tyrze- 
ba przypominać że pieniądz, znak obie- 
gowy, ten banknot z cyfrą sam w sobie, 
ani mawet w ilości złota jaką (teoretycz- 
nie) reprezentuje, nie jest żadną ob- 

jektywmą 'wamtością. Kto wie, czy gdyby 
ekonomja polityczna była wykładana w 

szkołach średnich, kryzys nie byłby łat- 
wiejszy do zwalczania. Wiedzieliby wów- 
czas wszyscy, że jakakolwiek cyfra pienię- 
żna reprezentuje tylko pewną ilość dóbr 
lub pracy, którą można za tą cyfrę na- 
być. Gdyby spadek cen był częściowy, 
gdyby nie ogarnął wszystkich krajów i 
wszystkich towarów, możnaby mieć tu 
wątpliwości, Ale teraz niema najmniejszej 
wąj.pliwości. Każdy, kto odbiera dziś swój 
dług, odbiera jego kilkakrotną wartość, 
każdy kto zwraca swój dlug, zwraca kilka- 
krotną jego wartość. 

Wreszcie, etyka chrześcijańska i wro- 
dzony instynkt moralny zna granice, za 
którą nie należy się zwrot. długu. Grani- 
cą tą jest możność zapłacenia. A w rol- 
nietwie naszem granica ta jest. dawno, bar- 
dzo dawno przekroczona. 

„Zapewne, — powiedzą nasi moraliści 
(rzecz dziwna, rekrutujący się często z 
pośród rolników) — zwrot nominalnej 
wysokości długu nie jest sprawiedliwy. 

Ale od czego układy ? Można. mówić z wie- 
rzycielami, i robić z niemi indywidualne 
ugody". Być może że są racje ekonomiez- 
ne dla których lepsze są dobrowolne ukla. 
dy jak ustawa. Ale moralnie biorąc już wa 
wysunięciu takiego postulatu, mieści się 
jego potępienie. Bo jedno z dwuch: albo 
zwmot długów jest niesprawiedliwy, i wte- 
dy ustawa przekrešlająca tą niesprawiedli- 
wość jest konieczna, albo jest sprawied- 
liwy, i w takim razie na co układy? 

B) Zasada prawa własności, podstawą 
kapitalizmu, „Redukcja długów narusza 
podstawowe prawo własności, jest najwię- 

kszym ciosem dla kapitalizmu". W myśl 
tej tezy ustrój kapitalistyczny  bnoniłby 
sztyjwno i bezmyślnie form, za któremi 
nie ma już treści, nie poddawalby się tym 
zmiamom, które życie samo wprowadziło, 
utrudniałoby w imię litery prawa obroty, 
miast je ułatwiać. Wiemy, że jest wprost 
przeciwnie. Naczelną zasadą ekonomji 
jest prawo samowyleczania, wiara w siłę 
cmganizmów gospodarczych dla znalezie- 
nia drogi takiej, jaka lepiej od wszelkich 
interwencji państwowych doprowadzi do 
porządku zachwianą równojwagę. Z jednej 
strony zasady kapitalizmu sprzeciwiają się 
wprowadzeniu i narzucaniu form nowych, 
nie wypróbowanych i nie wprowadzonych 
przez życie, a z drugiej równie stanowczo 
te zasady 'wymagają porzucania form prze- 
žytych, nie odpowiadających już wymo- 
gom życia, 

Klasycznym przykładem stosowania tej 
zasady wedle której należy sankcjonować 
zmiamy których wymaga życie, była. usta- 
wa waloryzacyjna po inflacji: Nie było 
to, poderwamiem ekonomji ani ustroju ka- 
pitalistycznego, gdy nakazało się dłużniko- 
wi oddawać tyle ile pożyczy! w wealnej 
wartości, bez względu na ilość banknotów 
które reprezentowały tą wantość. I temaz 
nie będzie pociągnięciem anty - ekonomicz 
nem, gdy wierzycielowi nakaże się odbie- 
rać tyle tylko ile realnych, towarowych 
wartości pożyczył, bez względu na ilość 
bamknotów która ję wyrażała. Prakty- 
cznie biorąc nie ma żadnych danych do 
obrony obecnego legalizowanego wyzys- 
ku. Dłużnika to rujnuje, a ruina dłużnika 

pociąga: zawsze ruinę wierzyciela, załama- 
nie zaufania, upadek kredytu i tezauryza- 
cję. 

Nie lubimy odwoływać się do autoryte- 
tów, bo na każdy autorytet znajdzie się 
inny autorytet, który powie coś wręcz od- 
wrotnego od naszego. Ale nazwisko au- 
tora tego artykułu jest zbyt mało znane 
w publicystyce ekonomicznej, tezy jego 
zbyt często nazywane radykalnemi, z dru- 
giej zaś strony Komitet Ekonomiczny 
Międzynarodowego Inst. Roln. jest zbyt 
naukową, poważną i bezsporną wyrocznią 
byśmy mogli przemilczać jej opinję. To 
już nie ziemianin z Tarnopolskiego, nawet 
nie dyr. Departamentu, (to już coš jak 
zebranie międzynarodowe Krzyżanowskich 
calej Europy, pratwie całego świata. 

W dniach 14 i 18 odbyło się Zgroma- 
dzenie tego Komitetu które wydało nastę- 
pujące uchwały: 

„ 4) „Komitet jest zdania, że problemat 
finamńsowy góruje nad całym zagadnieniem 
kryzysu Światowego, i że jego rożwiąza- 
nie jest podstawowym warunkiem wyjścia 
z kryzysu”. 

Cytowane dosłownie. A więc nie nadpro 
dukcja, nie cła, nie złoto ani srebro, nie e- 
tatyzm, nie nożyce. Podstawowe jest. zagad 
nienie długów. — Czytajmy dalej: 

B) „Podstawowa przyczyna kryzysu w 
rolnictwie jest też natury finansowej. Pod- 
czas bowiem gdy zadłużenie rolnictwa w 
kapitale swoim i odsetkach pozostaje nie- 
zmienione, znaczny spadek cen młodów 
zmniejszył dochód rolatika do tego stopnia 
że nie pozwala mu sprostać przyjętym z0- 
bowiązamiom finansowym”, 

„ „W tych warunkach z dwuch rzeczy — 

jedna: albo ceny produktów rolniczych 
będą w tym stopniu zwiększone, aby rolnik 
mógł żyć, spłacać procenty od kapitału i 
sam kapitał, albo też ciężar zobowiązań 
t związanych z nim odsetek musi być roz 
sadnie zmniejszony w drodze układów”. 

Ta ostatnia „droga układów * tak wyra- 
Źnie koliduje ze slowem „musi”, iż należy 
ją uważać za koncesję dla litery prawa. 
Gdzie jest musi, tam nie może być dobro- 

wolnego układu: Jeśli się jest czemu dzi- 
wić, to chyba że ta rezolucja jest po za 
tem tak logiczna, tak jasna. 

W październiku Międzynar. Inst, Rol- 
ny w Rzymie mówi że „ciężar zobowiązań 
musi być rozsądnie zmniejszony... W 
listopadzie jest „Tydzień Rolny" w Polsce, 
a rezolucje żądające tego samego nie są 
podawane pod głosowanie, jako zbyt ra- 
dykalne. Co to wreszcie ma znaczyć? Czy 
już Paryż, Londyn, Rzym, Berlin to wszy- 
siko bolszewja, to radykalni nieucy ekono- 
miczni, a tylko my, zadłużeni: szlachcice, 
wynędzniali włościanie, my polscy rolni- 
cy, mamy jedni bronić tego pseudo - ka- 
pitalizmu, tej pseudo - nauki, ale tej naj- 
autentyczniejszej ruiny naszej i kraju? Ko- 
nie masze by się śmiały, tylko, że konie 
zdychają także z głodu. 

C) Troska o zaufanie ; kredyt rolny 
Redukcja długów podważy zaufanie, zni- 
szczy raz na zawsze kredyt". Ale , czem 
jest istota kredytu? Skąd się bierze zau- 

fanie, które redukcja: ma rzekomo dopiero 
obalić ? Odpowiedź na te pytanie jest zna- 
na. Kredyt rolniczy polega na niebezpie- 
czeństwie. Po przez wszystkie Tow. kre- 
dytowe Kasy Oszczędności i Banki akcyjne 
wierzyciel, osoba wierzyciela, pragnie 
tylko bezpieczeństwa, procentu ii zabezpie- 
czenia. 

Pierwsza lepsza statystyka (Wiadomo- 
ści Stat.) wykaże czarno na białem, że 
wierzyciel rólnika zarobił 400 proc., do- 
słownie 400 proc. od; 1927 r., a to prócz 
odsetek. Czy obcięcie tego zysku odstra- 
szy, wierzycieli, poderwie zaufanie? Nie 

sądzimy. Gdyby wierzyciel lubował się 
w. tego modzajn zyskach, gdyby się ich 
spodziewał, nie bójmy się! nigdy by nie 
zaniósł pieniędzy, do rolnika, do Kasy, do 
Banku! Gdyby chciał zarobić 400 proe., i 

jeszcze mieć odsetki, poszedlby na giełdę, 
ryzykowałby wielki zysk, albo ruinę. Ale 
wierzyciel dał pieniądze rolnikowi, bo pie- 
niądze u rolnika nigdy nie dawały 400 
proc., zawsze dawaly tylko 4 proc, ale za- 

to byly bezpieczne. 
Oczywiście, nikt zbyt chętnie się nie 

zgodzi na odstąpienie trzykrotnej wartości 
długu, która spadła z nieba, wprawdzie 
tylko na papierze, ale zawsze spadła nie- 
spodziewanie. Tu jest pięta Achillesa te- 
orji o dobrowolnych układach. Ale stąd 
do poderwania zaufania jeszcze daleko. 
Wierzyciel ma teraz na papierze swoje 
400 proc., ale tylko na papierze. Napraw- 
dę w gotówce wierzyciel nie dostaje nic, 
bo niema już skąd dusić. I dlatego mwlaš- 
nie nie ma zaufania, dlatego kredyt nie ist- 
nieje. Tym, którzy mówią że redukcja po- 
dennie zaufanie, można odpowiedzieć, że 
gorzej jak teraz, chyba nigdy nie będzie 
stał. I można jeszcze, że każdy wierzycie! z 
radościią zgodzi się na obcięcie długu tak, 
jak spadły ceny, byleby ten dług był znów 
pewny i bezpieczny. 

Wielki Program ratowniczy rolnictwa 
musi iść przez ratunek domaźny. drogą 
wstrzymania! natychmiast egzekucji, a po- 
tem medukcji i konwersacji długów i odse- 
tek. Musi iść przez redukcję podatków dro- 
gą obniżki pensji i rent. Musi wreszcie 
przynieść obniżkę een przemysłowych, — 
dzięki obniżce dłngów i odsetek. 

Aleksander Bocheński.
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NOTATKI MUZYCZNE 
Nie mieliśmy, w ostatnim okresie wielkiei 
ilości koncertów, ale wartość ich sowi- 
cie wynagrodziła. 

CLAUDIO ARRAU. 

Artysta ten ma już u nas opinję usta- 
loną jednego z najwybitniejszych, wyróż- 
niających się niezaprzeczoną i bardzo 
wielostronną indywidualnością z grona 
pierwszorzędnych tortepianistów zaszczyt 
nie przedstawiających niezmiernie wyso- 
ki poziom współczesnego  wirtuoostwa. 
Zdawaćby się mogło, że artysta osiągną? 
już kunkt kulminacyjny rozwoju swego 
zjawiskowego talentu i nic nowego nie 
wykaże, a jednak — od roku zeszłego nie 
wątpliwie jeszcze się wyżej wzniósł. Nie 
mamy na myśli — techniki, albowiem 
włada nią Arrau już dawno z takim mi- 
strzostwem, że już nie może być żadnej 
różnicy widocznej. Postęp rzeczywisty 
zaznaczył się w pogłębieniu ujęcia treści 
muzycznej i odczuwaniu subtelnem różni 
cy stylowej poszczególnych kompozyto- 
rów, a nawet oddzielnych utworów. 
Zwrot tak nieoczekiwany, a tak znamien- 
ny wobec młodości artysty, pozwala na 
stawianie jaknajśmielszych dlań widoków 
na przyszłość i upoważnia do wnioskt:. 
że nazwisko Arrau powinno się kiedyś 
pomiędzy imionami największych  mi- 
strzów, w historji gry fortepianowej, zna 
leźć. 

Rozpoczynając koncert _ prawdziwie 
wzorowem wykonaniem rzadko na kon- 
certach spotykanej, a dużo w konserwa- 
torjach studjowanej, Francuskiej Suity' 

(E-dur) j. $. Bacha, przyczynił się — 

może do wzbudzenia w szerszych kołaca 

a szczególnie młodzieży muzykalnej, u- 

podobania do wiecznie pięknej muzyki 

arcimistrza. Następnie, nieporównanie 
wytwornem i stylowem odegraniem So- 

naty (E-dur) Mozarta, tak często ponie- 

wieranej przez nieudolne ręce młodzieży 
uczącej się, zrehabilitował ten utwór, w, 

kazując w całym blasku jego piękno u- 
rocze. 

Największe zainteresowanie, a skut- 
kiem wyśmienitego odtworzenia przez 

wielkiego artystę, największy zachwyt 

wywołały „Obrazy z wystawy'* Mussorg- 

skiego. jest to cykl drobnych i trochę 

większych utworów fortepianowych (po- 

dobnie, jak „Karnawał* Rob. Schuman- 
na), odtwarzających dźwiękowo wraże- 

nia, odniesione z oglądania różnych obra 

zów. Wielka rozmaitość nastrojów po- 

ważnych i pełnych humoru, przeplatanych 

i 

kilkakrotnie „„Promenadą', łączącą wszy- 

stko w jedną całość, niezmiernie interesu 

jącą całkiem niespodziewanemi, chwilami 

wręcz genjalnemi rzutami wymaga wiel- 

kiego artyzmu wykonawczego, lecz daje 

mu niepospolicie wdzięczne pole. Czemu 

koncertanci — zamiast nieznośnego na 

fortepianie „Pietruszki* Strawińskiego —- 

nie grają tego naprawdę wybitnego dzie- 

ła? 
Wobec tego, cośmy stwierdzili, samo 

się rozumie, że owacjom i żądaniom u- 
przejmie dadawanych bisowań nie było- 
by końca, gdyby artysta nie przestał st:- 
nowczo reagować na wszelkie objawy za 
chwytu. 

CHÓR „ECHO“. 
Od szeregu lat Chór „Echo“, nieza- 

przeczenie, zajmuje pierwsze miejsce w 
gronie podobnych polskich zespołów wi- 
leńskich, zawdzięczając pracowitości u- 
czestników, ożywionych chłachetną ambi 
cją dążenia ciągle wzwyż, a przedewszyst 
kiem wybornemu kierownictwu, šwiado- 
mumeu swych cełów ideowych, prowadz» 
nemu wytrawn ręką wybitnego muzyka 
i doświadczonego chórmistrza prof. Wła 
dysława Kalinowskiego, składającego 
hojną ofiarę drogiego czasu i uciążliwej 
pracy zezinteresownej na rzecz umiłowa- 
nego zespołu. Działalność,„Echa* nie tyl- 
ko wykazuje stałe wznoszenie się warto- 
ści artystycznych chóru, mogącego za 
szczytnie współzawodniczyć z najlep- 
szemi chórami w Polsce, lecz, swemi wy- 

Zapomniana królowa 
Niejednego znakomitego przybysza 
e w ciągu wieków Wilno, a Pałac 

iskupi przez czas niejaki był prawdziwą 
gospodą Królów. Przewinęło się przez 
niego paru królów niemieckich, kilku im- 
peratorów rosyjskich, „tu mieszkał Napo- 
leon', tu również zatrzymał się chwilo- 
мо 1 оп — „Christianissimus Rex in par- 
tibus infidelium''; ten, dla którego pierw- 
szy rok cesarstwa był tylko dziewiątym 
rokiem jego panowania, bo Rewolucji, 
Dyrektorjatu, Napoleona nie powinno by- 
ło być, a więc — to się nie liczy; praw- 
nuk jednego z królów polskich przez bab 
kę Marję Leszczyńską; przez matkę, Ma- 
rję-Józeię Saską, wnuk drugiego z nich, 
Augusta Ill-go, podobny do dziadka z 
twarzy i tuszy, noszący jako jedno z 
trzech — polskie imię „Stanisław, sło- 
wem, Ludwik XVIIl-ty. 

Czy była tu razem z nim i żona? Od- 
powiedzą na to może historycy naszego 
miasta, czy gościło tę, która weszła do 
dziejów świata bocznem wejściem, nie- 
postrzeżona, pozostała w cieniu, nawet 
wezimienna, nawet bez przezwiska. 

Nie każdy wiedział, że Ludwik XVIH 
był żonaty! niktby prawie nie odpowie- 
dział, jak się nazywała „Madame”. 

* * * 

Na imię było Marja Jozeiina Luiza Sa 
baudzka. Była córką Wiktora - Amadeu- 
sza lli-go, króla Sardynji i Piemontu. 
Piękna nie była, twierdzi Lenótre: „cera 
zbyt śniada, brwi gęste, nós zbyt długi, 
nad górną wargą — lekki puszek, zupeł- 
nie nieodpowiedni do tej biednej twa- 
rzy*. Narzeczony już przedtem wiedział, 
że jest brzydka, lecz w obawie przed kpi 
nami i przez własną próżność zaczął oka- 
zywać jej dużo względów i nawet prze- 
chwalać się jej pięknością wobec przy- 
jaciół. 

jadami do mniejszych miast, krzewi zami 
łowanie do śpiewu chórowego w szer- 
szych kołach i staje się podnietą do two- 
rzenia tam miejscowych zespołów chórai 
nych, co się wiełe przyczynia do podnie- 
sienia kultury muzycznej kraju. 

Przedsięwzięciem nie byle jakiem by 
ło urządzenie, w dniu św. Cecylji, koa- 
certu oratoryjnego, którego przebieg do- 
wiódł najzupełniejsze uzasadnienia tak 
niepowszedniego — w tutejszych warun- 
kach — zamiaru. Dotychczasowy reper- 
tuar „Echa składa się — przeważnie -— 
z utworów mniejszych, a teraz wykonana 
dwa duże dzieła, stawiające bardzo trud!- 
ne zadania wykonawcom, którzy najzupeł 
niej sprostali swym obowiązkom, w stoj'- 
niu godnym szczerego poklasku. 

Pierwszym utworem było  oratorjum 
„Św. Cecylja* Augusta Wiltbergera, ce- 
nionego chórmistrza i kompozytora mu- 
zyki kościelnej, w Niemczech południo- 
wych. 

Utwór wykazuje wszędzie zupełne o- 
panowanie przez autora wszelkich środ- 
ków kompocyzyjnych i szczere natchnie- 
nie twórcze, niezbyt wybitnej indywidual 
ności, dostojnie ujmujące piękną legen- 
dą. Meloda rozwija się naturalnie, w 
pięknych linjach, opierając się na logicź 
nych modułacjach. Całość, wzorowana 
na utworach klasycznych, nie sprawia 

niespodzianek, lecz daje się słuchać z 

prawdziwem zadowoleniem jako dobra 
muzyka. 

Drugim dziełem było „Stabat Matei“ 

Dworzaka, wielkiego kompozytora cze- 

skiego, który i w tem oratorjum wykazał 
nietylko mistrzostwo techniki kompozy- 
torskiej, lecz także silną indywidualność 
twórczą, w niektórych ustępach wręcz 

zachwycającą. Do wyzyskania całej po- 

tęgi wrażenia brakło orkiestry, lecz i z 

akompanjamentem fortepianu, wyśmieni- 

cie wykonanym przez p. Zygmunta Wein 

berga, otrzymywało się wspaniałe wyri- 

ki, tem godniejsze zaznaczenia, że chór, 

nie mający bardzo ułatwiającego opa:: 

cia o orkiestrę, tak się dobrze utrzymy- 

wał w intonacji i pięknie brzmiał. 
Partje solowe wykonali z powodze- 

niem: świetna sopranistka p. W. Hendry- 

chówna, dobra mezo-sopranistka p. i. 

Narkowiczówna, sympatycznym tenorem 

obdarzony p. M. Artimienko i zasłużony 

barytonista prof. A Ludwig. 
Cały koncert przeszedł z tak zdecydo- 

wanem powodzeniem, że niejednokrotne 

powtórzenie tych dzieł, zwłaszcza Dwo- 

rzaka, byłoby naprawdę pożądanem dla 

rozwoju kulfury muzycznej naszego kra- 

ju, szczególnie, jeżeliby Rozgłośnia Wi- 

leńska zechciała nadawać na antenę. 

MARJA KURENKO 

Po rozczarowanich, doznanych  nie- 
dawno, skutkiem niewspółmierności arty- 
zmu z poprzedzającą reklamą, udałem się 
na koncert Marji Kurenko z pełnem nie- 
uiności uprzedzeniem do wcale tutaj nie - 

znanej i mocno reklamowanej śpiewacz- 

ki. 
Dosłownie, pierwdsze takty pięknej 

pieśni „Pur dicesti* Lotti'ego (XVIII w.) 
przekonały mnie już o niepospolitym arty 
zmiewykonawczym  koncertantki, który 

w ciągu dalszym coraz się wyraźniej za- 

znaczał. Głos wyjątkowo ładny, w całei 

skali wyrównany i zupełnie wolny ol 

tremolowania, niezbyt silny, lecz niezwy- 
kle wdzięczny, opanowany — zarówno 
w kantylenie, jak i w koloraturze — na: 
prawdę po mistrzowsku. Muzykalność i 
kultura, dająca się stwierdzić w każdej 
frazie, wyraźna dykcja w tempach najroz 
maitszych oraz trafne ujęcie bardzo róż- 
nych w charakterze utworów, dopełnia - 
ja sylwetkę wielkiej artystki, która — 
nie idąc na łatwy podbój spontaniczny 
publiczności dała na początku kilka mi- 
strzowsko wykonanych utworów  klasy- 
cznych i mniej popularnych, zdobywajac 
szczery poklask bardziej muzakalnie wy- 
kształconych słuchaczy, lecz niezupełnie 

  

Po kilku dniach lub tygodniach poży- 
cia małżeńskiego zapomniał o niej. Po- 
zornie szczęśliwe młode małżeństwo fak- 
tycznie nie żyło ze sobą. 

Historja jest bez litości i bada szcze- 
gółowo życie księżniczek i królowych, 
słynnych ze swej urody, miłosnych lub tra 
gicznych przeżyć. Lecz nie znajduje ani 
słowa współczucia dla tych, co żyły, jak 
Józefina Sabaudzka — na uboczu, bez 
radości, pokorne, skazane na nudne próż 
nowanie, tem nudniejsze, że głupcy go 
zazdroszczą, uważając, iż tytuł, pałac i 
bogactwo — to szczęście. 

Ё * * * 

„Madame“ prawdopodobnie była roz 
sądną, stworzyła sobie przynajmniej ta- 
ką opinję na Dworze, opinję, która po- 
trafiła nawet wyprowadzić z równowagi 
królową Marję-Antoninę. „M-me de Pro- 
vence (tytuł Madame) jest b. mądrą”, po 
wiedział ktoś w obecności królowej. 
„Tem lepiej*, odparła tonem rozdrażnio- 
nym  (królowa-kolibri uważała każdą 
wzmiankę o powadze za osobiste napo- 
mnienie!), „przynajmniej udzieli tej mą - 
drošci nam wszystkim““. 

Odpowiedź ostra, ałe chrakterystycz- 
na dla tego stosunku „zbrojnego pokoju”, 
który istniał pomiędzy Madame a królo- 
wą. Nie będzie przesadą, jeżeli powie- 
my, że Marja Antonina nienawidziła Ma- 
dame z całego serca. 

Wyliczając z drobiazgową szczegóło- 
wością wszystkie ujemne cechy dwulico- 
wego — jej zdaniem — charakteru Mon- 
sieur, królowa ciągle podkreślała w to- 
nie zdenerwowanym „qu'il ne s'est point 
mćsaillć*, że się z żoną doskonałe dobra- 
П. Czyżby i ona moga być zdolną do ni- 
skiej intrygi, dwulicowości i nawet nie- 
uczciwości, zarzucanych przez królową 
jemu? Raczej była poprostu bardzo opu 
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Z KAZIMIERZA NAD WISŁĄ 

  

De najpiękniej położonych w Połsce miast 
należy Kazimierz nad Wisłą, w którym zacho- 
wało si unkowo dużo zabytków budowla- 
nych w średniowiecza. 

Na zdjęciu naszem widzimy  kamieniczkę 
pochodzącą jeszcze z czasów Kazimierza Wiel 
kiego. 

Książę Czar 
Łotewska „Pehdeja Brihdi" zamieszcza nowe 

informacje e monarchistach łotewskich. Nielicz- 

na ta grupa nosząca się z planami Oo „wielkiej 

Łotwie”, obejmującej dzisiejsze państwa łotew- 

skie, Litwę polską i sowiecką białoruś pou 

wspólna nazwą królestwa bałtyckiego, wysunę- 
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Francja zapłaci Ameryce 
PARYŻ. PAT. — Rada Ministrów wy 

powiedziała się jednogłośnie za dokona- 
niem w dniu 15 bm. wpłaty długu Ame- 
ryce w sumie 19 miljonów 800 tysięcy 
dolarów. 

W kołach politlcznych potwierdzają, 
że z długiej rozmowy, premjera Herriota 
z amibasadorem Wielkiej Brytanji w Pary 
żu, jaka się odbyła przed posiedzeniem 
gabinetu, wynika, że w postępowaniu 
Paryża i Londynu w sprawie długów ist- 
nieje najzupełaiejsza zgodność. 

ANGLJA SIĘ OCIĄGA. 
LONDYN. PAT. — Nota angielska do 

Stanów Zjednoczonych, będąca odpowie- 
dzia na ostatnią notę amerykańską, wy 
rażą zadowolenie z powodu przyjęcia, z 

Nowa fala 
MADRYT. PAT. — W całej Hispanji wzbu- 

rzenie wzrasta. W Salamance i Oviedo wybu- 
chły strejki, które rozszerzają się na sąsiednie 
prowincje. Doszło do kilku aktów sabotażu, u- 
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ła była jako cel monarchję z potomkami dyna- 

stji Giedymina na czele. 

Przed dwoma tygodniami mówiono o Sangu 

szkach, żyjących na Bałkanach (?!) jako kandy 

datach do tronu nieistniejącego tronu. Obecnie, 

jak twierdzi prasa łotewska, wchodzić tu ma 

  

Polsty przełcżeni Jezuitów u Ojca Św. 
Czy i sprawy unijne? 

Wedle doniesień kat. aj. prasowej Ojciec 

św. przyjął na prywatnej audjencji obu prowin- 

cjałów prowincyj polskich Zakonu  Towarzy- 

stwa jezusowego, krakowskiego O. Konopkę i 

warszawskiego O. Machnickiego. Przybyli oni 

przed paroma dniami do generała zakonu. 

Jak słychać, audencja miała na celu zasięgnięcie 

przez stolicę apostolską nowych informacyj co 

do zagadnień unijnych. 2 

Wobec pogłosek, jakie kursowały w War- 

szawie o możliwościach zmiany polityki unij- 

nej, coby miało związek z niedawnemi jakoby 

zdecydowane powodzenie ogólne. Dopie- 
ro w drugiej części koncertu, gdy przyszły 
utwory bardziej dostępne, entuzjazm 
wzrastał z numeru na numer, zakończony 
niepowściągliwemi żądaniami wielkiej ilo 
ści śpiewów nadprogramowych, uprzej- 
mie dodawanych. r 

Fortepianista warszawski Ignacy Ro- 
senbaum wybornym akompanjamentem u- 
zupełnił świetną całość. 

VITTORIO WE!INBERG 

Nieznany dotąd u nas barytonista 
scen włoskich, Vittorio Weinberg, wystą- 
pił z własnym koncertem, którego prze- 
bieg był nader pomyślny. W arjach ope 
rowych, pieśniach włoskich i śpiewach 
hebrajskich wykazał artysta wyśmienitą 
szkołę włoskiego „bel canto“, doskona- 
łe frazowanie, wyrazistość interpretacji 
i dykcję wyborną. Weinberg jest artystą 
dużej miary i chociaż głos jego nie miał 
soczystości brzmienia — może skutkiem 
chwilowej niedyspozycji wszakże 
śpiew jego wzbudza wielkie zadowole- 
nie ostetyczne i wywływał szczery en- 
tuzjazm. » 

Akompanjował Izydor Szabsaj, ba“ 
dzo dobrze dostosowując się do urozmai 
conego wykonania koncertu. 

Michał Józeiowicz. 

  

szczona i bardzo nieszczęśliwa, co przy 
znaje jej ta sama Marja Antonina, która 
przedtem — mimo wszystko — nie mo- 
gła odmówić jej rozumu. 

W czasie rozkwitu życia towarzyskie 
go w Wersalu i Trianon, kiedy to Marja 
Antonina grywała rolę pasterki i śpiewa- 
ła berżeretki, hr. d'Artois tańczył na lia 
ce, a król jegomość zamki majstrował--- 
mieszkała już bardzo osamotniona w 
swoim uroczym „„Włoskim Domku*, w 
głównej alei parku wersalskiego. Bo już 
miała jej protegowana i dama jej dworu 
Anna hrabina de Balbi czarujący „hó- 
tel'* również niedaleko zamku wersalskie 
go i przepyszne apartamenty w Luksem- 
burskim pałacu Monsieur. 

Rzecz dziwna — Madame lubiła ją. 
lubiła nawet i później. Ale ta kobieta za- 
brała jej męża. 

Czasami Madame wyjeżdżała na dłuż 
szy pobyt na wieś, gdzie dla zabicia cza- 
su udawała farmerkę — doiła krowy, kl 
ciła masło, pelęgnowała kwiaty... Jeżeli 
miewała u siebie rodzinę królewską na 

kolacji własnoręcznie przyrządzała 
sardyńską potrawę ludową — zupę z dra 
biu. Przypominała jej daleką, na zawsze 
utraconą ojczyznę. Na przyjęciach dwor-- 
skich bywała rzadko. Wiedziała dobrze, 
że jest brzydką i niezgrabną.  Unikała 
więc ludzi, wśród których zresztą nie mia 
ła ani jednej przyjaznej duszy. jedyną 
osobą, do której zbliżyła się, była dama 
jej dworu, niejaka Gourbillon Pozyskując 
zauianie M-me, odpowiedziała głębokiem, 
demonstarcyjnem — wobec wrogiego oto 
czenia — przywiązaniem. * 

Złośliwość ludzka zrobiła z niej śmie- 
'szną dziwaczkę, niemal warjatkę i obrziu- 
ciła ją kpinami i oszczerstwami. 

Nicby się nie dało zanotować więcej 
w sźarem życiu Madame, gdyby nie rewo 
lucja. Wypadki pomimo jej woli wysunę- 
ły ją na czoło. Pierwsze trzy lata zamic- 
szek głucho o nief Dopiero w r. 1791, kie 

jej niepowodzeniami wśród samych prowadzą 

czych akcję obrządku wschodniego, wizyta 

rzyruska polskich jezuitów zasługuje tem bar- 

dziej na uwagę. | 

== . 

UCHWALA „ZBAWIENIA 
NARODOWEGO“ 

TOKJO. PAT. — Chiński związek „zba 
wienia naródowego" przyjął uchwałę, do- 
magającą się kary (śmierci dla wszystkich 
kupców chińskich, pozostających w stosun 
kach z Japończykami, lub sprzedających 
towary japońskie. 

SERUM PRZECIW TRĄDOWI 

ATENY. PAT. — „Esparan Vima“ po- 
daje rewelacyjną wiadomość, jakoby uczo- 
nemu francuskiemu dr. Leping, kierowni- 
kowi. instytutu Pasteura w Atenach udało 
się odkryć serum przeciwko trądowi. Do- 

  

* tychczas, jak wiadomo, nie można było le- 
czyć trądu, gdyż nie udawało się przenieść 
go na zwierzęta dla hodowli zarazków. Mia- 
io się to udać prof. Lepingowi, który zasz- 
czepić trąd białym myszom. Ma on nadzie- 
ję w najbliższym czasie spreparować se- 
rum przeciwko: itrądowi. 

POLAK WICEMISTRZEM ŚWIATA 
MONACHJUM. PAT. — W dniu 6-go 

grudnia odbył się w ,Monachjum finałowy 
mecz o mistrzostwo zapaśnicze świata w 
wadze średniej pomiędzy Polakiem Sasor- 
skim a mistrzem Europy Szwajcarem Griin 
eisenem. W walce uległ Sasorski po prze- 
szło godzinnej walee. Sposób walki Szwaj- 
cara, zwłaszcza wycofywanie się w krytiycz 

nych momentach poza obręb wailki, spotka! 

się z ostrą krytyką widzów. * Publiczność 
zgotowała Sasorskiemu, który mimo miło- 
dego wieku zdobył wicemistrzostwo świa- 
ta, serdeczną owację. W ciągu przeszło 8- 
dniowych walk Sasorski doznał jednej tyl- 
ko porażki, a mianowicie w omawianym 
fimale z Griineisenem. Fachowcy przepo- 
wiadają Sasorskiemu wspaniałą przyszłość 
   

dy rodzina królewska opuszcza Francję, 
Madame również szczęśliwie przekracza- 
granicę belgijską. Staje się to tej właśnie 
nocy, kiedy król, królowa i „dzieci Fran- 
cji* zatrzymani są w Varennes. Tymcza- 
sem nikomu do głowy nawet nie przyszło 
aresztować na granicy biedną kobietę, 
która bynajmniej nie wyglądała na ary- 
stokratkę i o której istnieniu poprostu za 
pomniano. Monsieur równie szczęśliwie 
dotarł do Belgji. Małżonkowie spotkali 
się w Monce i po krótkim pobycie w Biu 
kseli osiedlili się w tak sławnej odtąd w 
dziejach emigracji francuskiej Koblencji. 

* * * 

Koblencja, wesoła Koblencja! Był to 
okres t. zwanej „ćmigration jeyeuse'. 
Bruksela została centrum higelife'u fran- 
cuskiego zagranicą. Bawiono się do upa- 
dłego, przepuszczano olbrzymie sumy pie 
niędzy, w nadziei na powrót do Paryża 
— za trzy miesiące!.. 

Dlaczego małżeństwo Prowanckie ira 
fito właśnie do Koblencji? Dlatego, že 
już od pierwszych dni wygnania przeko- 
nali się bracia — hr. d'Artois i hr. Pro- 
wancji — że przez bliskich nawet krew- 
nych są nie bardzo mile widziani. Bel- 
gją rządziła jako regentka z ramienia Ce- 
sarza Józefa Il-go siostra jego i królo- 
wej Francji — Marja - Krystyna. Ale 
Austrja bała się zrewolucjonizowanei 
Francji, więc kazano hr. d'Artois opuścić 
Belgję. Udał się do Turynu, do teścia. 
Ale i Sardynja również obawiała się za- 
targu z Francją i przyjęła hrabiego da- 
piero po wielu naradach i wahaniach. 
Dlatego postanowił Monsieur próbować 
szczęścia u arcybiskupa - elektora Tre- 
wiru, syna August« III, a swego wuja. 
Wizyta wspaniałych siostrzeńców  ba:- 
dzo schlebiała gościnnemu  arcybiskii- 
powi. Bracia zamieszkali we  wspania- 
łym zamku Schrónborniust. Arcyb.-Elek 
tor płacił wszystko. Zamek nadawał się 
na rezydencję królewską. Tak więc, na 
brzegach Renu i Mozeli odżył w miniatu- 

lem bałtyc 

jakie w Stanach Zjednoczonych spot- 
kała się propozycja angielska przedysku- 
towania projektów, wymienionych w no- 
cie angielskiej z dnia 1.12. 

Rząd angielski jest nadal przekonany, 
że jedynie odroczenie spłaty mogłoby u- 
sunąć powstałe trudności i wyraża głębo 
kie uboiewanie, że rząd Stanów Zjedno- 
czonych nie zdecydował się zalecić podo 
bnego rozwiązania Kongresowi. 

Zdaniem rządu angielskiego, wpłata, 
która ma być dokonana 15 grudnia, nie 
może być uważana za wznowienie doro- 
cznych wypłat, przewidzianych przez 
istniejące układy. 

Wypłata zostanie dokonana w złocie, 
ponieważ ten sposób wywiązania się z 
zobowiązania, będzie najmniej szkodliwy 

rozruchów 
siłowano zniszczyć przewodniki elektryczne i li- 
nję kolejową. W salamance aresztowano kilku 
przywódców syndykalistycznych. 
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kin 
w rachubę inny ród wywodzący się od Giedy- 

mina, mianowicie książąt Czartoryskich. „Peh- 

deja“ nie podaje kogo z licznych członków te- 

go rodu pragną przyszli Bałtowie uważać za 

pretendenta. 
Dzisiejsza głowa rodziny Czartoryskich, ks. 

Adam Ludwik ordynat na Gołuchowie w Po- 
znańskiem i właściciel historycznej z czasów po 

powstaniowych siedziby Hotel-Lambert w Pa- 
ryżu, dowie się o tych planach zapewne z pra 

Sy... 
Swój „monarchizm* łączą Łotysze z bardzo 

radykalnym programem socjalnym, zaczerpnię- 

tym częściowo z Hitlera. 

= AE 9000 

NOWY TYP SAMOLOTU 

HAMBURG. PAT. .— Rozpoczęto tu 
trudne loty na samolocie nowego typu. Sa- 
molot ten, rozwijający bez trudu szybkość 
360 km. ma godzinę, ma podwozie, które w 
czasie lotu może być wciągane w kadłub a- 
paratu, dzięki czemu znacznie zmniejsza 
się opór powietrza, zwiększając przez to 
szybikość. Niemiecka Lufthanza zamierza 
używać tego typu samolotu do pośpiesznej 
służby międzymiastowej. 

PASTOR DEFRAUDANTEM 

KRÓLEWIEC. PAT. — Wielką sensa- 
cję wywołało tutaj samobójstwo pastora 
Roberta Stachowitza w Królewieu. Powo- 
dem samobójstwa miały być defraudacje, 
jakie pastor popelnił w charakterze człon- 
ka zarządu tamtejszego Stahlmhelmu. 

PROF. PICCARD WYJEŻDŻA 

DO AMERYKI 

PARYŻ. PAT. — Prof, (Piccard udaje 
się w, poniedziałek na okręcie do Nowego 
Yorku. Jak wiodomo, -znakomity uczony 
belgijski udaje się do Ameryki, celem kon- 
tyuuowania swych badań nad stratosferą. 

  

Grunt to sziag 
Rozmaite szkice, obrazki, sztychy i mi- 

gawiki są nieodzowną rubryką każdego 
dziennika. Zaspakajają głód śmiechu, żar- 
tu i satyny czytelników. Powinny przeto 
mieć zazwyczaj tak zwame głębsze zna- 
czenie. 

W pewnej popularnej gazecie czytałem 
migawikę następującej treści:. Do restaura- 
cji wchodzi pan. Zamawia obiad. Na piern - 

sze— rosół. Kelner pirzynosi. W rosole pły- 
wa olbrzymi karaluch. Pan jest oburzony. 

Usłużny kelner chce palcami wyjąć obrzy- 
dliwego robaka. Pam jest oburzony jes: 

cze bardziej: protestuje, wymyśla, Pre 
z tem świństwem! — jknzyczy — dawać mi 
inną zupę! Kelner przynosi talerz pomido- 
'rowej. Pływa w nim wielki szezurzy ogon. 
Pana o mało mie zatknęło. Zrywa się, prze- 

wraca krzesło, trzaska drzwiami. Okaz 
się potem, że byi to maczelnik urzędu s; 
tarnego. Tum go czekał: tableau. Efekt. 

Wrażenie, 

Rozmawiałem z paru czytelnikami tego 
pisma. Podobała się migawka? — Podc- 
bała. 

—Panie — powiada jeden: — karaluch 

w pupie naczelnika sanitarmego! Kapital- 
ne! Że też go szlag mie trafił!- 

   

  

   

I śmieje się. 

— Szczur w zupie naczelnika sanitar- 
nego! — woła drugi: że też go szlag nie 
trafil! 

I pokłada się ze śmiechu. 

Piróbowałem tłumaczyć, że historja z zu 

pą jest nieprawdopodobna. Karaluch czy 
ogon mogły się znajeźć, oczywiście. Ale 
czy zmajdzie się kelner, któryby nie zau- 
ważył uprzednio takiego wielkiego paskudz 
twa i nie wyjął go, zanim podał gościowi 
zupę? Inna rzecz gdyby to była mucha. 
Prócz tego: czy możliwe jest wyjmowanie 
karalucha paleami? Z gorącej, dymiącej 
zupy ? Można poparzyć się. Czy nie proš- 
ciej łyżką ? 

Wszystkie te nieprawdopodobieństwa 
nie przekonały czytelników. Grunt, że na- 
czelniką sanitarnego 0 mało szlag nie 
trafił. 

Zastanow iłeni się po rozmowie z czytel- 
nikami tej migawki, nad nią i nad czytel- 
nikami. Rozumiem, że można uśmiać się 
z niej do łez. Rozumiem, że autor pozwolił 
sobie na żart. Rozumiem, że chodziło mu 
o satyrę na niechlujstwo naszych restau- 
racyj. Ale nie mogłem zrozumieć, na czem 
polega jej glębsze zmaczenie. Czyżby па 
tem, że naczelnika sanitarnego o mało szlag 
nie trafil? Rozumiem, že nie lubimy tej 
kategorji urzędników. Przypuśćmy, że go 
szlag trafił w istocie. No tto co? Będzie 
inny ma jęgo miejsce. w. 

  

Wilki grasują w Hiszpanii 
W szeregu górzystych prowincyj Hiszpanii 

szerzy Się najokropniejsza, jaką się tu pamię- 
ta zima. W Palencji pokazały się wilki. We- 

dle wszelkiego prawdopodobieństwa ofiarą ich 

padł proboszcz z Resoba, który 11 dni temu 
wyszedłszy na obejście swej parafji zaginał 

bez śladu. 

Wytępienie wilków było dziełem dawnych 
czasów. Juž od Karola V były plagą kraju, ale 

tępiono je tak skutecznie, że od łat nie było o 
nich nie słychać. Wadliwa gospodarka w Ia- 
sach państwowych w tym roku przyczyniła się 
do ici1 pojawienia. 

  

"Trotki na ostatnim etapie 
Podróż Trockiego, która — jak donosili- 

śmy — do Marsylji dobiegła szczęśliwie, dopie 
ro później spotkała się z tą zmianą marszruty 
o której donosiła prasa. Ewenementa, jakie to 
poprzedziły, były wedle obecnego ustalenia 
taktów, następujące: 

Wsiadiszy na włoski statek „Campidogiio*, 
był Trocki zrazu zupełnie spokojny. Dopiero 
po paru godzinach zażądał przez sekretarza 
pozwolenia na przeniesienie się do hotelu w 
mieście. Jako przyczynę, podano zrazu, że nie 
może on zdrzemnąć się wskutek ruchu w por 
cie. Komisarz policji miał jednak słuszne podej 
rzenia i okazał się dość zręczny do wykrycia 

NASTĘPUJĄCEGO PODSTĘPU: 

Oto Trocki dowiedział się już na statku, 

rze Wersal, z jego etykietą dworską, lex- 
kiemi obyczajami, intrygami i salonami 
politycznemi. Nawet swoją lożę „Trzech 
Braci* wznowił w Koblencji Monsieur, 
pozostający nadal — o, dziwo! — w sto- 
sunkach z „braćmi* z Paryża, między iu- 
nymi, podobno — i z Robespierrem. Tak, 
przynajmniej, sobie odpowiadano. 

Dzień zaczynał się od ,petit lever“ - 
następowały audjencje. W niedziele i 
czwartki odbywają się uroczyste obiady 
u Arcybiskupa-Elektora; we czwartki bra 
cia przyjmują Elektora u siebie. Po obie- 
dzie bywa „cercle* i grają w karty. 

Tak upływa czas, na imitowaniu i u- 
dawaniu dawnej wielkości. Naokoło Mon 
sieur gromadzi się „mały dwór”. Zdawa- 
łoby się, że godzina Madame wybiła. 
Nie! Inna kobieta zajmuje jej miejsce, 
wciąż ta sama piękna kochanka (może 
platoniczna?), przywieziona z sobą przez 
Monsieur, prawdziwa „Pompadour wy- 
gnania*, hrabina Anna de Balbi... Mada- 
me znów usuwa się w cień. 

* * * 

I oto następuje nowy etap w tułacz- 
ce. Wobec nacierających zwycięskich ar- 
mji republikańskich trzeba uciekać dalej. 

Monsieur jedzie w jedną stronę, Ma- 
dame — w inną. Nic ich więcej nie łą- 
czy. Małżeństwo zawarto dla potomstwa. 
Dzieci jednak niema. Więc, nie ukrywa 
się przed nią, że w danych  okoliczno- 
ściach jest niepożądana, zbyteczna, zgo- 
ła niepotrzebna... 

Monsieur osiada w małej mieścinie 
Gamm, w Westfalji. Tu otrzymuje wia- 
domość o straceniu Ludwika XVI, wobec 
czego ogłasza się regentem, później 
(1795) — królem Francji. Ale jakoś ni 
komu do głowy nawet nie przychodzi, 
że przez to samo przecież i Madame sta- 
je się królową na wygnaniu... 

Staje się to już w Weronie, gdzie, na- 
rażając się na gniew Francji, udzielita 
Mansieur gościnnościRzplita Wenecka i 
gdzie jako hr. Lille mićszka skromnie na 

że podróż na nim do Konstantynopoła potrwa 
aż czternaście dni. Zrobił swemu otoczeniu 
gwaitowną scenę, oskarżając ich, że dali się 
wywieść w pole policji, że jest to umyślnie u- 
kartowane, że go zmęczenie tej jazdy zabije. 
W rezultacie postanowiono Istępem uzyskać 
udanie się na ląd, i na statek już nie wrócić. 
Potem postarać się o wizę na powrót koleją. 

Wreszcie komisarze policji zezwolili. Hotą- 
czono się telefonicznie z francuskim ministrem 
spraw wewnętrznych. Ten zgodził się na po- 
zwolenie- na przejazd koleją, jeśli tylko Trocki 
uzyska wizę włoską. 

Jednocześnie komunikowano się z Marsytją 
i z Rzymem. Tu również nie miano nic prze- 
ciw. W Vintimille wjechał Trocki na teryto- 
tjum włoskie. PREST. 

    

  

przedmieściu. Ale i nadal wysila się Mon 
sieur na utrzymanie pozorów etykiety 
dworskiej. W niedzielę, po mszy św., od- 
bywają się audjencje. Lecz jakaż to róż- 
nica z byłym przepychem Koblencji! Hra 
biny de Balbi niema już przy „królu* 
Wolała wesołe życie w Brukseli, wkrót- 
ce zdradziła, i nastąpiło ostateczne zer- 

- wanie. 
Ale dla Madame i teraz godzina nie 

wybiła. Monsieur nie ma środków na 
sprowadzenie jej do siebie. Wobec tegv. 
Madame z siostrą, hrabiną d'Artois, na- 
dal pozostaje na łaskawym chlebie u oj- 
ca w Turynie. 

* * * 

Z Werony wyproszono „króla* wła- 
śnie wtedy, gdy poważnie myślał o bii- 
skiem wkroczeniu do Paryża, żądał c:- 
remonjału koronacji i szukał odpowiednie 
go do swej tuszy białego konia dla uro- 
czystego wjazdu do stolicy. 

Wtedy udał się do austrjacko - ein-- 
gracyjnej armji, spełniając dawne życze- 
nie: być wśród „swego* wojska! Odpc- 
czywał moralnie, czując się niemal Heu- 
rykiem IV-m, lecz... i stąd wyprosili, o- 
bawiając się wzrostu ducha niezawisło- 
ści wśród armji emigrantów i trudności 
stąd wynikłych dla jej austrjackiego do- 
wództwa. Tak zaczyna się nowa tułacz- 
ka po Badenji, Brunswiku i gdzieindzie; 
W Wilnie mieszka się w pałacu biskupin., 
w Warsząwie — chwilowo — w  „Bia- 
łym Domku* w Łazienkach. Bardzo mało 
obchodziło królewskiego tułacza, że po- 
przednią lokatorką pawilonu parkowegn 
była nie kto inna, tylko pani generałowa 
Elżbieta Grabowska, morganatyczna żo- 
na Stanisława - Augusta, lecz nie króło- 
wa polska... 

W ciągu tych długich lat poznaje się 
z doświadczenia całą gorycz próśb 6 
dach nad głową, poniżające odmowy lub 
jeszcze bardziej upokarzające zgody. Mie 
szka się nie zawsze w pałacach, jak w 
Wilnie; w Blankenburgu, naprzykład, wy



wiłeńscy narciarze na wileńskich nartach 
Na progu sezonu zimowego (teraz to 

już naprawdę: na progu) smarując narty 

lub opatrując nadwyrężony w sezonie u- 

biegłym kijek, możemy sobie śmiało powie 

dzieć: nareszcie nasze tereny narciarskie 

zostały należycie ocenione, „nareszcie Z 

pojęciem nart nie łączy się jedynie i wy- 

łącznie pojęcie Zakopanego, nareszcie — 

Wilno staje się tem, czem być powinno od- 

dawna — Zakopanem północn.-wschodn. 

Polski. RE : 

Możemy to dziś powiedzieć głośno, bez 

obawy spotkania się z ironicznym usmie- 

chem słuchającego, bez przesady — popro- 

stu. 
Czyż tak nie jest? Zmaczny i systema- 

tyczny rozwiój narciarstwa wileńskiego 

dał się zauważyć już od lat kilku, a po- 

czynając od sezonu ubiegłego da się Za- 

uważyć gorączkowy wprost ruch w tej 

gałęzi sportu. . Je 

Ruch ten wzmógł się jeszcze bardziej 

obecnie, na eo wslkazują przygotowania 

czynione już od miesiąca. Dziesiątki kur- 

sów dla początkujących, a więc świeżo po- 

zyskanych „narciarzy”, dokształcające dla 

zaawansowanych i multum różnego rodza- 

ju imprez sportowo: - turystycznych prze- 

widuje program sezonu w: Wilfie i okolicy. 
Jeździć na nartach będą wszyscy, — 

Wsejsko poczyniło ogromne przygotowa- 

nia, kluby i stowarzyszenia myślą o mar- 
szach i wycieczkach dla swoich członków. 

W Landwanowie powstaje wielki oś- 
rodek zimowy zonganizowany przez „Pol. 

Klub Campingowy* i wileńskie władze 
sportowe. Ośrodek 'Wych. Fizycznego 
przygotowując się do pracy na szeroką 
skalę stworzył w terenie schroniska dla 
zawodników. 

Wilno ożywi się. Jak zimą w Zakopa- 
nem zapanują nad wszystkiem rarty 1 

Brólować będą aż do wiosny. Nie będzie- 
my: się już oglądać ze zdziwieniem ujrzaw- 
szy na ulicy dorodną pannę №..... z prze- 
proszeniem.... męskich  portęlajzach, og- 
romnych buciskach z nartami tub na nar- 
tach. 

Narty staną się, i to już wkrótce 

sprzęte mpowszechnego użytku, czemś zde- 
cydowanie niezbędnem w sezonie zimo- 

WYyTA. 

Zresztą już tak jest. Wystarczy zajść 
do sklepów ze sprzętem sportowym 
„Start“, Ch. Dinces,) zwłaszcza do nowo- 
otwartego składu fabrycznego „Cel'* mie- 
szezącego Się w: lokalu b. cukierni „Ba- 
dhus* (Mickiewicza 13). Tłoczno tu. Set- 
ki nart, własnego, wileńskiego wyrobu. 
Fura butów i pelno różnych, niezbędnych 
dodatków. 

Sportowcy gorączkowo robią zakupy. 
Śnieg leży już na wzgórzach szkoda więc 
ezasu. Trzeba być przygotowanym. 

Nie to, że kryzys. Na narty jakoś 
się zbierze, że można kupić je na raty, a po 
zatem —narciarz silą rzeczy żyje oszczęd 
nie, bo wylatawszy się po górkach straci 
chęć pójścia na bal lub bodaj do cukiern:, 
na muzyczkę. Będzie odipoczywać i nie wy- 
da pieniędzy, © 

To też tłoczno 
lonią. 

Tu prokurator Dowbor wybiera dĖski 
dla członków Klubu Prawników, w drugiej 
sałi jakiś sierżant dobiera 30 par 
nari dla oficerów i ich rodzin jednego z 
miejscowych pułków, obok Łabuć (nasz 
„as“ narciarski) poucza młodszego kole- 
ge jakie narty są dla niego odpowiednie, 
a przy kasie jeden m dziennikarzy targu- 
je się z właścicielem finmy p. Tomaszew- 
skim usiłując nabyć kilkanaście par nart 
(prasa będzie miała swój własny kurs) na 
raty. Prosi! o trzyletnie — raty nie narty. 

Przysluchujemy się tej rozmowie i do- 
wiadujemy się, że w miarę rozwoju nar- 
ciarstwa powstawalo w Wilnie coraz wię- 
cej warsztatów wyrajbiających _ narty. 
Gdy przed dwoma jeszcze laty nieliczni 
narciarze wileńscy jeździli na deskach wy- 
robionych w Zakopanem, Łodzi, Lublinie, 
to obecnie nastąpi! zwrot w kierunku 

w suterenach pod Po- 
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najmuje „krół* 3 pokoje na piętrze 
miejscowego browarza. 

Aż wreszcie znajduje Monsieur godny 
siebie przytułek w Kurlandji, na zamku 
użyczonym przez cara (1798). Pałac w 
Mitawie jest duży, — tu nareszcie można 
zagrać monarchę. Ale do tego potrzebna 
jest królowa - małżonka. Gdzież ona? 
Zaczynają się poszukiwania. Madame od 
najdują w czeskiej wiosce  Budweiss, 
gdzie mieszka w jedynym zajeździe z nie- 
1ozłączną Gourbillon. Mąż wzywa ją do 
Mitawy. Trzeba usłuchać, Madame uda - 
je się do Kurlandji nędznie ubrana z je- 
dyną towarzyszką podróży. Lecz u bram 
Mitawy oświadczają pani Gourbillou, że 
więcej nie jest potrzebna i może sobie o0- 
dejść. „Król* obawiał się jej wygórowa- 
nych wymagań, wpływu na Madame i... 
niedyskretnych rewelacyj Gourbillou krzy 
czy, protestuje, wymyśla królowi, zbie- 
ra wokoło siebie tłum... Nic nie pomaga. 
Przemocą wsadzają ją z powrotem do ka 
rety i zamykają do jednego z klasztorów 
wileńskich — może kto odpowie, do któ- 
rego. 

A na ganku pałacowym płacze niepo- 
cieszona królowa, błagając o łaskę dla 
jedynej przyjaciółki, bez której przecież 
żyć nie może... Gestykuluje, jak zwarjo- 
wara, odgraża się, że wyjedzie, że prze 
mocą jej nie zatrzymają. Król krzyczy na 
nią. 

od 

Przerażona, poddaje się. 
* * * 

W Mitawie, jak przedtem w Koblen- 
cji i jeszcze wcześniej — w Wersalu —- 
nikt z nią się nie liczy. W parę dni po 

jej przybyciu zjeżdża na zamek mitaw- 
ski z Wiednia córka Ludwika XVI-go i 
słaje się prawdziwą „Królową wygnania 
Monsitier jest całkowicie pod jej wpły- 
wem. Tymczasem królowa zamyka się w 
oficynie, tęskni za przyjaciółką i nikogo 
nie chce widzieć. Młoda księżna Kurlan- 
dzka trafiła jednak z wizytą do Mada- 
me i pozostawiła następujący straszny 
opis: „Nigdy nie spotykałam kobiety bai 

  

posługiwania się nartami miejscowej pro- 

dukcji. 
Równolegle z wzrostem zapotrzebowa- 

nia podniosła się jakość nart tutejszych. 
Warsztaty udoskonałiły produkcję, spro- 
wadziły odpowiedni materjał, szkoliły per- 

sonel. 
Wreszcie powstała duża fabryka, ta 

właśnie o której sklepie fabrycznym byla 
mowa: „Cel'* p. Tomaszewskiego przy ul. 
Lipowej 4. 

Zaczęto masową produkieję nart z drze- 

wa jesionowego. Zdobyły one sobie uz- 
nanie fachowców i zawojowały rynek wi- 
leński. 2 

Wiieńskie narty na wileńskich wzgó- 

rzach. 
Korzystając z chwiłowego spokoju w 

sklepie nawiązujemy rozmowę z p. To- 

maszewskim i zapytujemy się go czy fa- 
bryka jego zdoła zaspokoić potrzeby ryn- 
ku wileńskiego. 

— Tak kiwestji nie można jeszcze sta- 

wić, mólwi nasz rozmówca, wprawdzie 
przygotowałem duży zapas nart. ale prze- 
cież nie zaimwojowałem jeszcze całego ryniku. 
Wszystkie sklepy sprzedające sprzęt nar- 
ciarski mają na składzie narty niemal ze 
wiszystkich wytwórni zamiejscowych nie 

mówiąc już o tańszych gatunkach wy: 
bianych przez poszczególnych  rzemie- 
šinikėw w, Wilnie. 

Wszystkie oddzały wojskowe robią 
narty we własnym zakresie, zwłaszeza 
KOP, który ma wielkie warsztaty w Sar- 
nach oraz szereg drobnych w poszczegól- 
nych oddziałach. Państwowy Urząd Wy- 
chowania Fizycznego rozpoczął akcję t. 
zw. domowego wyrobu nart. Zorganizowa- 

no specjalne kursy. 

— Mimo wszystko narty wileńskie ja- 
ko znacznie tańsze i niczem nie usiępu- 
jące sprewadzanym zawojują rynek już w 
najbliższym czasie, ууйгаса przysłuchujący 
się rozmowie jeden z instruktorów nar- 
ciarskich. Będziemy się starali aby nowi 
nasi (koledzy kupowali deski wileńskie. 

Rozmowa przechodzi na temat kursów. 

Będzie tego moc. 
Strzelec ruszył się bardzo mocno. Le- 

śnictwo zapowiada systematyczne prze- 
szktlanie swego personelu. Ośrodek W. 
F. organizuje cały szereg kursów. 
Związek prasy sportowej robi kurs dla 
dziennikarzy i ich rodzin. Harcerze dla 
siebie. Poszczególne szkoły dla swych u- 
czniów, nawet Wojskowa Szkoła Sanitar- 
na uważała za eelowe zrobienie kursu dła 
swych podchorążych nie w Zakopanem a 
właśnie w Wilnie. 

Słowem potwierdzenie tego cośmy za- 
znaczyli! na. wstępie. 

Wilno staje się centrum narciarskiem. 
Ma warunki ku temu i przygotowuje się 
do sezonu z entuzjazmem, z 

  

   

  

  

Austria—Belgja 6:1 
BRUKSELA. PAT.. Wobec 15 tysięcy, 

widzów odbył się tu w niedzielę sensacyjny 

mecz piłkarski pomiędzy  reprezentanta- 

mi Belgji i Austrji. Austrjacka reprezen- 
tacja, która wracala 7 Anglji, odniosla wy- 
sokie zwycięstwo 6:1 (3:0). Mecz odbył się 

w trudnych warunkaich terenowych i atmo- 
sferycznych. 

Gedania wygrywa 
GDAŃSK. PAT. W niedzielę w ramach 

zawodów ligowych o mistrzostwo Gdańska 
Gedanja gdańska walczyła z Schupo, bi- 

jąc go 3:0, do przerwy 3:0. Polska drużyna 

odniosła zasłużone zwycięstwo, górując nad 

przeciwnikiem techniką i zgraniem. Poli- 

cyjna grupa Schupo nadużywala swej siły 

fizycznej, co spowodowało kontuzje kilku 
graczy polskich i usunięcie z boiska przez 
sędziego trzech graczy Schupo. 

dziej wstrętnej i brudnej. Jej siwe krótka 
przystrzyżone włosy przykrywa stary po- 
darty kapelusz słomkowy. Twarz ma dłu 
gą, chudą i żółtą. Sama jest mała i gru- 
ba. Na brudną spodnicę spadają strzępy 
czarnej martylli“...*) I to miała być żo- 
de Trianon". Paris. 1908. 
na Króla... Królowa Francji... Zresztź, 
może był w tem nawet pewny tragicz- 
ny patos ostatecznego upadku, ostatecz- 
nej nędzy i poniżenia. Była przecież cór: 
Południa, „Italienne de corps et d'ame*, 
jak dawno już określiła ją Marja Antoni- 
na**); córą kainy wspaniałych kontra- 
stów — krainy najdoskonalszego Pięk- 
na i najwstrętniejszych brudów, najwięk- 
szego zbytku natury i najstraszliwszych 
jej kataklizmów. 

Na ogólnem tle tułaczki emigracyjnej 
jakże stro odcina się ta męki pełna po- 
stać! 

* 

„ Na skutek porozumienia się w Tylžy 
niedawnych wrogów wypędzono i z Ro- 
sji... A więc trzeba wędrować dalej... 
Tymczasem do Anglji. Za ostatnie grosze 
wynajmuje się małe zamczyska Gartwel!, 
gdzie tłoczą się razem wszyscy—słudzy i 
panujący. Mimo to, król się nie poddaje i 
rtzyma się nadal tradycji i przepisów ety 
kiety. Z podartemi łokciami, nie mający 
czem zapłącić służbę — jada od czasu 
do czasu „en grand couvert*, tj. publicz - 
nie. Nikt wprawdzie nie przychodzi pa- 
trzeć na to, jak ten dziwak, piawie wspa- 
niały w niezłomnem poczuciu swoich 
praw i godności jada obiad wygnańczy— 
lecz etykiecie staje się zadość... Wieczo- 
rem król zjawia się w pokoju żony, i w 
tym „šalonie“ przyjmuje świtę, gawędzi 
o sprawach bieżąchy, czytuje Horacego. 
Nieszcęśliwa Józefina drży z zimna i fe- 
bry i miyśli o swojej biednej Gourbillou, 
która z Londynu dokucza jej  ciągłemi 
skargami i prośbami „Sama chodzę pół- 

* * 

  

  

*) j. Lenótre. „Une reine oubliće". 
**) A. Savine et F. Bournand. „les jouis 

s L 0-W 0 

Wilno — Zakopanem Ziem Wschodnich 
Wileńskie St. Maritz 
Jeszcze jednym  niodpartym atutem 

przemawiającym za, tem, że Wileńszezyz- 

na uznaną została jako teren nadający się 
do uprawiania narciarstwa, jest fakt ZOT 

ganizowania (w Lamdwarowie wielkiego 
ośrodka zimowego. 

„Polski Klub Campingowy' tworzy w 
Polsce cztery takie ośrodki w: Zakopanem, 
Popowie (nad Bugiem), Łanczynie (Po- 
kucie), i Landwarowie. 

Wybrano Landwarów uznając, że posia 
da on wszelkie warunki, by stać się w naj 

bliższej przyszłości najmodniejszą i naj- 

bardziej uczęsziczaną zimową stacją Sspor- 
tową północnej Polski. : 

Rozpoczynając akcję popularyzowania 
Lendwarowa Polski KI. Campingowy we- 
spół z Wił. Okr. Zw. Narciarskim i komen- 
dantem Ośrodka W. F. kpt. Ostrowskim or- 
ganizuje w okresie od 24 bm. do 15 stycz- 
nia, Wielki Zimowy Meeting Sportowy. 

Będzie to impreza, o jakiej nie śniło się 
jeszcze niedawno nikomu w: Wilnie. Im- 
preza ogromna, ciekawa i pożyteczna. Pro- 

gram jej przewiduje: 24 bm. otwarcie kur- 

su narciarskiego i wieczorem wspólną 
Wigiłję uczestników! przyjezdnych w Ka- 
synie Klubowem. 

W pierwszy dzień świąt Bożego Naro- 

   
dzenia 25-g0 b. m. raid saniami i skijo- 

i przez jeziora Trockie. Lunch w 
ch. Bridge w Kasynie i wieczorem 

raut w, Pałacu landwarowskim. 
26-go pokazy jazdy figurowej lyżwia-. 

rzy, mecz hokejowy i dancimg w, Kasynie, 
27-g0 Kursy i wycieczki narciarskie. 

ślizgawka, saneczki i t. p. 
31-go Skijoring za końmi į. motocyk- 

lami z Wilną do Landwarowa. Zabawa 
ghymkany saneczkowej na torze landwa- 
rowskim. Dancing - bridge w  Kasymie 
Kulig saniami z Wilna przy pochodniach. 
Zabawa Sylwestrowa w:pałacu landwarow- 

1-go stycznia. Zawody saneczkowe na 
nowym torze landwarowskim. Pokazy 
narteiarskie w, jeździe sztucznej, Wieczo- 
rem tańce. 

2— 5 styczeń. Kursy i wycieczki nar- 
ciarskie. 

6 styczeń. Uroczyste otiwancie sezonu 
wileńskiego. Zawody narciarskie, wieczo- 
rem raut w Kasynie Klubowem. 

8-go stycznia zawody skijoringowe za 
końmi i motocyklami na stadłjonie śnież- 

nym. Zawody hokejowe na lodzie. Dan- 
eing po południu, zabaiwa taneczna wie- 
czorem. 

15-go. Kulig saniami z Wilna, Zawody 
saneczkowe. Ghymkana na lodzie. Wieczo- 
rem dancing - bridge. ‘ 

Program bogaty i wiele obiecujący. 
Senny, zamierający Landwarów obudzi się, 
zatętni życiem, rozbłyszczy się światłem 
pochodni. 

Któż zapełni te sale, boiska, 
Czyżby samych wilnian starczyło? 

Nie Pol. Klub Campingowy organizu- 
je w okresie meetingu szereg wycieczek 
zbiorowych z terenu całej Polski od trzy- 
dniowych (świątecznych) do trzytygodnio- 
wych włącznie, 

W zabudowaniach dwowskich i willach 
przygotowano około 200 miejse dla przy- 
jezdnych. Pensjonat wspólny w Kasynie 
Klubowem. > 

Mało tego. „Wileńskie St. Moritz* bę- 
dzie miało nad jeziorem kawiarnię — 
bufet, restaurację z barem į salą dancin- 
gową we dworze. Radjo, orkiestrę, poko- 
je do bridge'a, W pałacu dużą salę a 
A to wszystko w, atmosferze beztroskiej, 
typowo sportowej, bez smokingów (nawet 
na rautach). 

A wszystiko to „jak za darme". Pensjo- 
nat 5.50 zł. za dobę. Tygodniowy kurs nar- 
ciarski 10 zł, 

Koszt tury trzydniowej (świątecznej) 
wraz z wpisem do Klubu 20 zł., 10 - dnio- 
wej 64 zł, dwutygodniowej 84 zł. 

Tanio, wesoło, zdrowo, więc bez namy- 
słu, sportowcy, turyści do T.andwarowa. 
Zróbmy początek. (t). ё 

tory? 

    

UERRISEET TLS PIN SBE DNS STRIKE 
naga*, odpowiada jej królowa, „pienią- 
dze, kióre posyłam, to moje ostatnie. My 
slałam, że kupię za nie kilka koszul, bo 
moje rozpadają się...* W innym znów li- 
ście pisze: „Okrutnie cierpię... zęby mi 
wypadają... Przedtem mówiono o mnie 
„koń'; teraz jestem poprostu starą szka- 
pą'. Lecz exirejlina przymiera głodem, i 
nadai błaga o pomoc. Więc, w tajemni- 
cy przed mężem przez oddanego sługę 
posyła jej królowa „ostatni klejnot koron 
ny“ — dužy srebrny imbryk! Więcej Kró 
lowa nic już dać nie może. 

Wobec nawskroś .przenikającego zim- 
na nakłada na siebie wszystko, co tylka 
ma, i owinięta w strzępy i łachmany wy- 
gląda tak przeżająco, że sama się nie od 
waża zawołać na służącą, żeby poinogła 
jej wieczorem rozebrać się, * 

Mąż zadręcza ją pedantycznem skner 
stwem i hipokryzją. Trapi nędza, chłód i 
choroby. FEWą rękę ma sparaliżowaną. 

* * 

Los do końca był dla niej bez litości. 
przynajmniej tu, na ziemi... Umarła na 
trzy lata przed niespodziewanym trium- 
ialnym powrotem do Tuilleries. Król o- 
płakiwał ją — śmierć jej zmieniała usta- 
lony tryb życia. Poczuł się również do 
obowiązku pochować ją po-królewsku. 
Nieszczęśliwa kobieta, która za życia 
nie miała całej koszuli, po śmierci prze- 
jechała przez cały Londyn do Opactwa 
Westminsterskiego, wieziona przez sześć 
żałobnych koni; za trumną króczył cały 
orszak konnych z lancami, jechały kare- 
ty, heroldowie dźwigali na poduszce ko- 
ronę królewską... Pogrzeb był tak wspa- 
niały, że rząd angielski nie zechciał go 
opłacić, uważając całą paradę za zbyt 
wielką, jak na tak mało znaną królowę... 

Nieznana królowa nie spoczęła w 
Saint-Dėnis. Tak zawsze tęskniła za swą 
ukochaną Sardynją, że Ludwik VXIII-t 
kazał przenieść tam jej szczątki. Została 
pochowana w katedrze w Cagliari. Nie- 
wiadomo, czy grób jej posiada jaki na- 

pis. Sergjusz Konter. 

Czy wiecie że... 
Komendant Ośrodka W. F. projektuje 

zorganizowanie, łącznie z Brygadą Kawa- 
lenji, wielkich konno - narciarskich  za- 
wodów, na wzór zeszłorocznych, ałe na 
większą skalę. 

* 4 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Li- 

gi PZIPN'u wyznaczone został; na 14 i 15 
stycznia. Odbędzie się ono w Warszawie. 

+ 4 
W Dyneburgu, przy, polskiem stowarzy- 

szeniu kulturalno - oświatowem „Harfa' — 
powstała sekeja narciarska licząca kilkr- 
nastu członków. Marzeniem kierowni- 
ctwa sekcji jest, jak donoszą wysłanie 
zawodników na; zawody do Wilna. Obyż się 
to udało, 

* 

Jalkoby władze szkolne organizują w 
ciągu feryj świątecznych dwutygodniową 

* * 

ko]onję narciarską w Landwarowie dla "- B 
czniów i uczenie szkół średnich Wilna. Jak 
kolwiek nie udało nam się „u źródła” 
spraw dzić, tę wiadomość podajemy ją z ra- 
dością. 

Inicjatywa tego rodzaju wprowadzona. 

w życie zasługiwałaby na jaknajgorętsze 55Ę 
poparcie. 

= > 

Zarząd Oddz. Wil. Polsk. Zw. Dzien- | 
mikarzy i Publicystów sportowych prosi 
nas o przypomnienie, 

narciarski dla dziennikarzy i ich rodzin 
przyjmowane są w Ośrodku W. F. (od 
10 — 12 rano) oraz przez p. W. Tatarzyń- 
skiego w Redskcji „Stowa“ (od 18 — 19). 

* э ^ 

Były członek sekcji bokserskiej ŻAKS'u 
Pilnik (obecnie Makabi — Warszawa)— 
walczył wczoraj z Pisarskim (Skoda) u- 
zyskując wynik remisowy. 

Wil. Okr. Zw. Bokserski projektuje na 
następną niedzielę turniej bokserski z u- 
działem bokserów : Pogoni, ŻAKSu i Ma- 
kalbi. (t). 

że zapisy na kurs ;$8 

OTTOR CZARKOWSKI 
Okręgowy sędzia śledczy w Siełpcach, prezes Stowarzyszenia 

Kulturałno-Oświatowego „Reduta' prezes Towarzysiws Łowieckia- 

xionek Zarządu Macisrzy Szkoins|, 
po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakrameutami, zmarł w dn. 

10 grudnia przeżywszy lst 49, 

gc, 

Eksportacja zsłok z kościoła 

w godzinach rannych. 
O smutuym tym obrządza zawiadamia 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 

    

godziuach rannych. 

UCIEC "| 
OTTON CZARKOWSKI 

Okręgowy zędzia śledczy w Stołpcach, Prezes Towarzystwa Ło- 
wiecniego, prezes Stowarzyszenia Kuiturzino - Oświatowe 

duts', czienak Zarządu Macierzy Szkolnej, 
po krótkich i ciężki h cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w 

dniu 10 grudnia przeżywszy lst 49. 

Exsportacja zwłok z kościoła ua cmentarz nastąpi w duiu 12. XII w 

O smutnym tym obrządku zawiadamia. 

Stołpetkie Towarzystwo Łowieckie. 

    

   
     

              

   

ma cmentarz nastąpi w ćniu 12. ХТ 

w Stofpcach. 
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Samobójstwo na przejeździe poleskim 
TRAGICZNA ŚMIERĆ SEKRETARZA SZKOŁY TECHNICZNEJ. - 

WILNO. — Wczoraj w południe na oczaca 
licznych przechodniów rzucił się pod pociąg w 

pobliżu przejazdu na ul. Poleskiej sekretarz 

  

ZADANIE Nr. 1 

E. Zakon (Wilmo) — Oryginalne. 

BIAŁE: Kr b3; G £7 (2) 

CZARNE: Ku b7; © h3; piony a5 i b5 (4) 
Białe zaczynają i remisują. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 6 

B. Borkum (Wilno) — Orygnalne. 
1. а4 — а5!! 

> 46,2. W g5, G f6, 3. W g8 mat, 

.. . KrXh7, 2. W h6+Kr h6, 3. G g5 mat 

‚ . „KwXb7, 2. W h6--Kr g8, 3. G a2 mat 

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WILNA 

PARTJA Nr, 6 

Debiut 4 skoczków — - 

о
ю
н
 

R. Galin A, Stankiewicz 

BIAŁE CZARNE 

1. e2— e4 е7 — е5 
2.5 bl — 3 & &8 — {6 
3. Sgl — (8 S b8 — c6 
4. @ & — bo а7 — @6 
5. а% — @4 G c8 — @7 
6. о — 0 G #& — e7 
7. G cl — g5 e5 X dA 

gdyby 7.... 0—0 to 8, Gbó X c6 
G d7 X «6 i pozycja białych lepsza. (Po- 
sunięcie w pantji daje wyrównoanie gry. 

8. S 8 X а5 S c6 X 45 
9. н @ х а5 G d7 X bó 

10. S c3 X b5 а7 — аб 
11. S b5*— c3 0— 0 
12.W al — dl hT — h6 
13. G g5 — h4 @1 — &5 
14. G h4 — @8 & #6 — №5 
15. ® с8 — d5 S h5 X g3 
16. "A X 8 f7 — #6 
17. Н @5 — 6 Rgs 
Posunięcie pozornie dobre, ponieważ 

grozi zdobyciem piona i podwójnym odkry- 
tym szachem, ezarne mają jednak skute- 
czną obronę. Lepsze byłoby 17. S e3 z 
późniejszem zajęciem pola #5 1 przeniesie- 
niem ataku na osłabioną pozycję czarne- 
ga króla. 

№ 18 — #7 
eJżeli 18. S dh X c7 to W a8 — c8 i 

wygrywają figurę. Jeżeli 18. H có X c7, 
H d8 X cf, 19. 8 d5 X c7, W a8 — c8 i 
wygrywają z powrotem piona, mając lep- 

18. WI dill — а2 ©7 — ©6 
S d5 — e3 H d8 — b6 

Grozi (H b6 X e3 +, H b6 X b2) 
zdobyciem figury na e3 i piona b2. 

20 H 56 — b3 H b6 X b3 
21. а2 х 68 d6 — d5 

22. S 63 — 5! 
Jeżeli 22. et X 45 to G 67 — Gi 

białe otrzymują bardzo skrępowaną pozy- 
cję. 
AZ © е7 — 61 
28. K gl — hl K g8 — h7 
24, e4 X e5 №а8 — а8 
25. @5 — @6 W £7 — d7 
26. hB — h8 h6 — h5 
21. 2 — 8 К 67 — g6 
28. $ 45 — е7 -- К &8 — {1 
29. 8 е7! — B К #7 — 86 
30. h3 — №4 GG X а6 
31. h4 X g5 £6 X а5 K 
32.W d2 — e2 @ @а6 — 18 
33.W e2 — e6 4 K g6 — h7 
34. S 5 — dh Gf8— 37 
35. 8 @5 — 8 85 — g4 

Jeszcze nastąpiło kilka posunięć — wy- 
miana figur i partję uznano za remis. 

Partja niniejsza może służyć jako przy 
kład spokojnej, remisowej gry. 

Po 14-tej rundzie na czele tabeli roz- 
grywek turniejowych nadal znajduje się 
p. E. Zakon, który zdobył już — 12 i pół p. 
(15). Tuż za nim kroczy p. Tirsztein — 
10 1 pół p. (12), który ma duże możliso- 
ści zdobycia 1-g0 miejsca. 

Dalej następują: Kowalski — 8 i pół 
У p. (13), p. Galin — 7 i pół p. (13) i *** 

— 7 i pół p. (11). mp. Fleks, Gersten i 
Judelewicz. — po 7p.; p. Rukawisznikow 
6 p. i p. Kimels — 5 ji pół p. Reszta u- 
czestników turnieju ma po 4 p. i mniej, 

DR. EMANUEL LASKER 

Dnia 2 i 3 grudnia =. b. na diugo po- 
zostaną w: pamięci szachistów Rygi. Nie 
kto inny, tylko sam dr. Emanuel Lasker — 

mistrz nad mistrzami bawił w tych dniach 
w stolicy Łotwy. Pierwszego dnia wyglo- 
sił wspanialą prelekcję o gnze i strategji 
szachowej, drugiego dnia dał seans jedno- 
czesnej gry na dwudziestu szachownicach. 
Jak sara dr. Laskiei: stwierdza, był to 
jeden z najcięższych seansów w całej je- 
90 karjerze szachowej, ponieważ Szachowy 
Związek Łotewski wystąpił w: bardzo sil- 
mym składzie. Nie brali udziału w grze 
tylko trzech maestiro łotewskich. Z dwu- 

dziestu pariji dr. Lasker wygral 8, prze- 
grał — 4, zremisował — 8. Jak stwier- 

dza prasa ryska, przeciwnikom dr. Laske- 
ra trochę dopomagali radami obecni na 
sali widzowie, eo bezwzględnie musiało 
wpłynąć na ogólny MADE 

* 

Wileńskie T-wo Szachowe, wiedząc o 
pobycie dr. E. Laskera w Rydze, zwróci- 
ło się listownie do mistrza świata z pro- 
šbą o zatrzymanie się w Wilnie w drodze 
powrotnej do Berlina, celem zorganizowa- 
nia seansu jednoczesinej gry w lokalu 
T-wa. Dr. Lasker nie zgodził się jednak 
na przyjazd do Wilna, motywując to bra- 
kiem czasu i przemęczeniem. Należy zazna 
czyć, że p. Lasker ma już z górą 70 lat 
lecz dotychczas nie utracił swoich fenome- 
nalnych zdolności do gry sząchowej. 

szkoły technicznej w Wilnie, 40-letni Onufry 
Iwaszkiewicz. Poniósł on śmierć pod kołami 
przejeżdżającego pociągu. 

Około godziny 12 w południe dróżnik kole- 
jowy, pełniący w tym czasie służbę koło torów 
zauważył nieznanego mu osobnika, kręcącege 
się w pobliżu linji. к 

W tym momencie nadbiegł pociąg i kolejarz 
widząc, że nieznajomy skierował się bliżej to- 
ru z widocznym zamiarem samobójstwa, usi- 

łował go zatrzymać. Między dróżnikiem ą nie- 
znajomym jak się potem okazało O. Iwaszkiewi 
czem, wywiązała się walka, lecz Iwaszkiewicz 

odtrącił usiłującego aztrzymać go kolejarza i 
rzucił się pod koła lokomotywy. * 

Powodem samobójstwa miała być 
posady. 

Wieczór ku czci św. Franciszka 
Ksawerego 

W. dniu 3.12 br. w sali gimn. im. Adama Mi 
ckiewicza odbył się wieczór Ksawerjański, urza 
dzony staraniem sekcji misyjnej przy Sodalicji 
Marjańskiej gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 
Czyny współudział w urządzeniw wieczoru wzię 
ły kolo akademickie misyjne oraz sekcje misyj 
re przy szkołach średnich gimnazjów  wileń- 
skich. 

Na program złożyły się: zagajenie ks. Pre- 
feta Alchimowicza oraz referat Prezesa R. 
Kc.a Misyjnego „o Św. Franciszku Ksawerym". 
Prelegent omawia życie i dziełalność św. Fran 
c'szka, uv sględniając znaczenie Apostoła indyj 
w dziele misyjnem Kościoła Katolickiego. 

W dałszej części programu usłyszeliśmy: po 
lonez Webe ra (tortepian), deklamacje 0 tre- 
5ci misyy oraz kwartet i solo skrzypcowe, 

i części wieczoru, mającej charak- 

utrata 

        
TO" 

te. raczej towarzyski, młodzież wygłosiła we- 
soły monolog, odczytano żywą gazetkę i tro- 
chę z riloczieńczą beztroską werwą pobawio- 
nosię. Cały wieczór panował bardzo serdecz- 
ny i muły ustrój, pełen swobody i prostoty. 
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PAMIĘTA] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE"*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

Aresztowanie rewidenta miejskiego 
POD ZARZUTEM WYMUSZANIA ŁAPÓWEK 

WILNO. — Wczoraj z polecenia 
władz prokuratorskich został aresztowa- 
ny i osadzony w więzieniu rewident miej 
skiej stacji kontroli mięsa Staszewski, ja- 
ko winny nadużyć natury służbowej. 

Sprawę przeciwko  Staszewskienni 
wszczęto narazie na skutek skargi złożo- 
nej przez handlarza mięsem niejakiego 
Laskowskiego, na którym Staszewski 

    

 ZONESZEWORZRZE 
PONIEDZ. 

Dziś 1 2 

Alek andra 
Jutro 
Łucji 

| GAYST SNES 

Wschód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

MIEJSKA 
— PODATEK OD LOKAJA. W środę 

mija ostatni termin wpłacania 4 raty po- 

datiku lokalowego. Po 14 b. m. do należ- 
ności będą doliczane kary za zwłokę. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dzisiej- 

szy „Tani Poniedziałek*. — Dziś 12.12, o go- 
dzinie S-ej w., pierwszy raz po cenach znižo- 
nych, przepiękne widowisko artystyczne St. 
Wyspiańskiego „Zygmunt August". 

Premjera „Sprawy Dreyiusa“. — Zgro- 
madzi niewątpliwie tłumy publiczności zainte- 
resowanej niezwykle ciekawą, opartą na fak- 
tach autentycznych — rozprawą, ujętą w nad- 
zwyczaj efektowne ramy scenicznego widowi- 
ska, reżyserowanego przez dyr. Szpakiewicza 
i W. Pawłowskiego, w pierwszorzędnej obsa- 
dzie artystycznej z рр.: Detkowską-Jasińska, 
Ładosiówną, Niedzwiecką, Rychłowską, Wiesław 
ską, Bieleckirn, Borskim, Dobrowolskim, Deju- 
nowiczem, Elwickim, Grolickim,  Janowskim, 
Łodźińskim, Martyką, Neulbeltem,  Puchniew- 

przemocą usiłował wymusic łapówkę. 
W wyniku dłuższego śłedztwa okaza- 

łoo się, że Staszewski już od lat naduży- 
wał swego stanowiska dla cełów  osobi- 
stych, żądając od handlarzy mięsem sta- 
łych okupów i poczęstunków w zamian 
za tolerowanie sprzedaży wyrobów nie- 
ostemplowanych. Operował on zwłaszcza 
w sklepach na przedmieściach. 

  

skim, Pawłowskim, Pospiełowskim, 
Szymańskim, Szpakiewiczem, Tomaszewskim i 
Wasilewskim w rolach głównych. 

Premiera jutro wtorek, 13.12, godz. 8 w. 

Preissem 

Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś „Fiołek z 
Montmatre'u“. Wszystkie bilety sprzedane. 

„Tani wtorek". — We wtorek 13 bm. pierw 
sze przedstawienie z cyklu propagandowych. 
W. dniu tym ukaże się efektowna operetka „Sza 
leństwa Coletty" z M. Gabrielli w roli głównej. 
Obsada premjerowa. Ceny propagandowe. 

— Gościna Ludwika Czarnowskiego i Leona 
Wyrwicza w Wilnie. — W piątek 16.12, sobo- 
tę 17.12 i niedzielę 18.12 zawita do Wilna Ar- 
tystyczna Impreza z głośną sztuką „Dzielny 
wojak Szwejk* — z ulubieńcami publiczności, 
Ludwikiem Czarnowskim i Leonem Wyrwiczem 
— w rolach głównych. 

СО GRAJA W KINACH? 

CASLNO — Biała odaliska. 
HELIOS — Dobranoc wiedniu. 
PAN — „Mała Hari". 

HOLLYWOOD — „Wołga, Wołga”. 
STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Hatka 
LUX — Jego maleńka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—ZUCHWALSTWO ZŁODZEJA. Na 
ul. Ludwisawskiej na przechodzącą o zmro- 
ku 65 letnią p. Rio napadł jakiś drab, 
który po uderzeniu staruszki silnym cio- 
sem w głowę, wyrwał jej z rąk pakunek 
z artykułami Spożywiczemi i zbiegł. Pościg 
policji nie dał rezultatów.
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grodźięhyka 
— MASARZE I RZEŹNICY UWAGA. 

Referat admin. starostwa przypomina r0z- 
porządzenie Min. Spraw: Wawn. z 24 czerw- 

ca 1931 x. (Dz. Ust. R. IB. Nr. 68) o stanie 

m jakim powinny być utrzymane miejsca 
sprzedaży mięsa i wyroby przetworów. Z 
dmiem 30 czerwca 1933 r. jatki i wędłiniar- 

nie które nie zastosują się do nowych wy- 
mogów zostaną zamknięte. 

— NIEDOCENIONE ZASŁUGI... Okrę 
gowy urząd Wychowania Fizycznego sta- 
nowczo niedocenia i nie nagradza należy- 

* cie tych znamiennych zasług jakie na polu 
rozwoju polskich sportów zimowych po- 
kładają od lat, tej zimy bardziej gorliwie 
niż kiedykolwiek dozoreydomowi. Ich 
starania zmienily już po paru dniach chod 
niki przed domami na tereny zdatne do 

treningu hokejowego. 
Ślizgawica jaka tu panuje jest dopra- 

wiły rzeczą, którą się jedmak powinien 
ktoś zająć. Wypadki padania na ulicy są 
coraz częstsze. Chodniki wogóle posypy- 
wane tej zimy nie były. (Panowie dozorcy 
czekają zapewne na wiosnę, władze porząd- 

kowe na poważniejszy wypadek . 

— UKARANY ZA NIELEGALNE PO- 

LOWANIE. W dniu 8 b. m. mieszkaniec 
wsi Długopol, gm. Wołpa Radzymiński 
Edward w czasie polowania wystrzelił do 
stada kuropatw. (Przy strzale został ran- 
my w; oko tak niefortunnie, że postradał je. 

Jesi. do dobra nauczka dla innych my- 
śliwych za nielegalne polowanie w czasie 
zakazanym. 
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ZAPISUJCIE SIĘ NA CZŁONKÓW 
L.O.P.P! 

— Bźwiąkowiec 
Kino „POLONJA“ Bncztowa 4. 
WETBEZYSO NODWWAITYTŁOCZĆ WETORIERTĘ” OROCECIEWOR: 

Dzsśl Najpotężniejszy twór techniki 
- genjrsza ludzkiego, w filmie p. t. 

££ dramat angiel- 
„PLAN w skiego ołicera, 
który pod grozą Śmierci w czasie wiei- 
kiej wojny dokonywuje na wrogiem 
terytorjum, bohaterskich czynów wy- 
wiadowczych. W rolach głównych: 
wspaniały typ człowieka czynn Brian 
Aherne i urocza Magdalela Carrol. 
Brawurowa eksped, ang elsk, samolotu 
wywiad. na wrogiem terytorjnm! Mro- 
żąca krew w żyłach groźna walka w || 
powietrzu! Żywcem zakopani! Serce 

+ kochające Fobiety 
  

  

  

KINO B ALAC E 
Orzaszk. 12. 
  

wstęp 40 gr. 

Dziś! 

Agnes hr. Esterhazy, Daisy D'Ora 
I Gustaw Giesi 

w dramacie z życia aktórów 

Rozkosz zemsty 
Miłość zacnego dziewczęcia do wiel» 

kiego tragika sceny. 
  

      

  

  

Dźwiękowiec 
Kino „A LLOG* 

Osminik. 26. 

Wstęp od 49 gr. 
Na żądanie Sz. Pabliezności wznawia- 
my arcyłilm, który trynmfalaym po= 
chsdem kroczy na ekranach wszyst= 

kich stolic świata 

HAJDA TROJKA 
W rol. gł. czarująca kk Czechowa, | 

| niezrównany H. Szietow i najwybli- 
miejszy art. teatru Stanisławskiego 
Michał Czechow. Spiewy rosyjskie                       
  

  

          

— Wojewódzki zjazd Związku Pracy SA 
wateiskiej Kobiet w Baranowiczach. 
dniu S grudnia rb., jak to już podawaliśmy, z 

był się wojewódzki zjazd Związku Pracy Oby- 
iej Kobiet. 
d był liczny, reprezentowane wszystkie 

powiaty. Rano o godzinie 9 m. 15 odbyło się 
naebcżeństwo w kościele garnizonowym, a na- 

stępnie zwiedzenie żłobków przez panie z poza 

powiatu. 
O godzinie 1i-ej w pięknej sali karce 20 

p. ułanów rozpoczęło się właściwe ebranie, 

które zagaiła p. Godlewska, przewodnicząca 

Wojew. Zarządu; następnie witali zjazd p. Skot 

micka, jako prezeska ZPKO w Baranowiczach, 

w imieniu wojewody p. naczelnik Osiński, p. 

satrosta Neubebauer, który w swem powitaniu 

zaznaczył, że mówi jako przewodniczący powia 

tu, gdyż właśnie Związek spełnia część zada- 

nia sejmiku; p. burmistrz Jarmulski, który za- 

znaczyi, że jako gospodarz zawsze pójdzie na 

spotkanie Związkowi, witały jeszcze panie z 

różnych ugrupowań. 
Na przewodniczącą zjazdu wybrano p. gen. 

Skotnicką, która przedłożyła porządek dzien- 

ny i poprzyjęciu go przystąpiono do odczyta- 

nia protokułu poprzedniego posiedzenia, który 
przyjęto bez zmian. 

Następnie pani Strzelecka delegatka ZPOK 
z Warszawy, wygłosiła odczyt: „Kobieta a kry- 

zys“, ktora wskazywala na skutki kryzysu w 

wychowaniu dzieci, na zadania kobiety — рой- 

czas kryzysu i zakończyła bardzo šmiaią aewi- 
zą: „że kryzys zwalczy kobieta". 

W dyskusji panie poruszały sprawy zatru- 
dnienia bezrobotnych, a nie jak dotychczas 

dawania im zapomóg. Zresztą tak mówią wszy 
se) 
A jaką pracę prowadzi Związek i jaką 

przynosi korzyść niech posłuży kilka cyfr, za- 

siągniętych z przedkładanych sprawozdań por 
wiatowych. 

Jeśli chodzi o poszczególne działy pracy 
ZPOK, to największą intensywność wykazał 
referat stacji opieki nad matką i dzieckiem. A 
co mówią cyfry: W województwie jest 7 stacyj 
opieki nad matką i dzieckiem, przedszkoli 7 1 
burs 3; świetlic 5; w 4 powiatach związek wy- 
kupuje płótno wiejskie i prowadzi szwalnie do- 
chodowe; we wszystkich powiatach  pra- 
wadzone były półkolońje dla dzieci, obecnie 
wszędzie prowadzi się dokarmiania dzieci, wszy 
stkie powiaty podczas poboru prowadzone by- 
ły świetlice dla poborwych, a prócz tego Nie- 
Śwież prowadzi opiekę nad więźniami, co w in- 
nych powiatach prowadzą patronaty. 

Oto kilka cyfr zasiągniętych ze sprawozdań, 
już te kilka cyfr Świadczą o ogromie pracy, 
jaką prowadzi Związek, to też nic dziwnego, że 
pan naczelnik Osiński, zabierając. głos po spra- 
wozdaniach, obiecał w imieniu pana wojewody 
dalsze poparcie Związkowi, co też mu się słu- 
sznie należy. 

W dalszym ciągu zreferowała program prac 
przewodniczca Wojewódzkiego Zrzeszenia Pa- 
ni Godlewska, która wykazała na trudności w 
terenie, które mniej więcej można zgrupować 
następująco: 

1) Pewne odłamy społeczeństwa zajmuje 
wrogie stanowisko przeciw związkowi, gdyż u- 
ważają związek politycznym — należy to poję- 
cie zwalczać na każdym kroku. 

2) Brak ludzi do pracy — należy zjedny- 
wać członkiń, zmniejszyć składki, a każdą z 
członkiń zatrudnić 2 godz. tygodniowo. 

3) Ruszyć z pracą na wieś, obecnie 
chociażby panie zaułania. 

    

  

mieć 

4) Nawiązać współpracę z organizacjami 
pokrewnemi. 

5) Związek odczuwa brak kobiet z wyższem 
wykształceniem — należy je wciągnąć i urzą- 
dzać wieczory dyskusyjne. 

6) Brak funduszów na zatrudnienie płatnych 
pracowniczek, których już jest potrzeba. 

Pani Strzelecka dla zwalczania tych trudno- 
ści, proponuje pozostawać w jednej organiza- 
cji, a prócz tego uchwalono: 

1) urządzać zabawy bezpłatnie, a natomiast 
urządzać wewnątrz atrakcje. 

2) Zakładać w miasteczkach i wsiach skle- 
py, szwalnie, szkoły itp. (Koło w Baranowi- 
czach już zakłada szkołę w Uznogach). 

3) Dopilnowania układania budżetów samo- 
rządowych, celem wstawienia w nich  subsy- 
djów dla Związku. 

4) Przebudować ref. opieki nad matką i 
dzieckiem przez odciążenie niektórych działów, 
np. finansowych, a skierowania pracy na stronę 
wychowawczą. 

Następnie p. Dr Kuroczycka wygłosiła od- 
czyt o poradniach świadomego macierzyństwa, 
zwracając uwagę na dzisiesjzą biedotę, nędzę 
i nieszczęścia, jakie przeżywa szczególnie bied 
na część społeczeństwa, która nie jest uświado 
miona o roli matki. Po dyskusji uchwalono za- 
łożyć w każdym powiecie poradnie świadomego 
macierzyństwa, zadaniem których będzie uświa- 
domienie matek o znaczeniu macierzyństwa, wy 

  

  

  

  

solowe i chórslne. Cudowne melodje. If] chowaniu dzieci oraz pouczeniu kobiet o szko- 
=== liwości karzystania przez kobiety z różnych 

P. k 4 Н KINO ie ais DZIŚ wstęp od 75 gr. 
DŹWIĘKOWE Potężny my dźwiękowy reżys. Józefa 

ternberga 
| „ŚWIATOWIO" > 

4 „ 

mos TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W roli gł: Philips Hoimes i Sylvia Sydney 
E 

FRANCISZEK PAKKARD 
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Podwójne życie Jimmy Dala | 
Na półce leżało skórzane  čiui, które 

Dal widział niedawno w klubie, w ręku 
Markela. 

„Bardzo w porę pomyślał pan o ku- 

pieniu tego drobiazgu!* — mruknął z u- 

śmiechem Dal. 
Przyjrzał się brylantom naszyjnika i 

położył przy kasie, na podłodze. Potem 

jak zwykle, przykleił szarą kartkę z pie- 
częcią na słalową ściankę safesu. 

„Robota* była już skończona. Dat! 
wstał z kolan i wyprostował się z we- 
stchnieniem ulgi... ale nagle zamarł nie- 
ruchomo, z wytężonym słuchem, do ostat 
nich granic możliwości. 

Pozornie,nic nie mąciło ciszy. Bez koń 
ca ciągnęły się sekundy... Nagle do uszu 
Dała doleciał cichy szmer. Skrzypnęły 
schody. Ktoś schodził z góry. 

Jimmy odsunął się od kasy ogniotrwa 
łej i stał oparty o biurko. Za drzwiami 
wyraźnie już zupełnie słychać było kla- 
panie pantofli nocnych po dywanie, Dal, 
jak kot, prześlizgnął się w mroku, ku 
drzwiom. Wiedziony dziwnym  instynk - 
tem, nie potrącił żadnego mebla. Jeśli u- 
da mu się prześlizgnąć przez drzwi du 
pokoju, a stamtąd, korzystając z ciemno- 
Ści, dostać się do jadalni, zdąży uciec 
przez weneckie okno do ogrodu... Ale u 
progu zatrzymał go ostry, krzykliwy głos, 
dolatujący z góry: 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— Nie rób głupstw, Teodorze! Kładź 
się spać! 

Złodziej zamarł na miejscu: odpo- 
wiedź rozległa się przy samych drzwiach 
— po drugiej stronie progu: 

— Mówię ci, że nie mogę spać! — 
krzyknął rozgniewany Markel. — Niepo- 
koi mnie myśl, że na dole leży taki cen- 
ny przedmiot. Głupstwo zrobiłem, że 
przywiozłem to do domu... Spróbuję po- 
leżeć na kanapie. 

Wszystko, co się stało potem, było 
równie niespodziewane dla Dala, jak i 
dla Markala Cichy trzask kontaktu.. i ga- 
binet zastał zalany oślepiającem  świa- 
tłem. Bez namysłu Dal rzucił się na sto- 
jącego na progu człowieka w pyjamie. 

Markel krzyknął przeraźliwie i wy- 
strzelił. Dal upuścił swą cenną zdobycz i 
ścisnął ręką gardło wroga. Oszalały ze 
strachu, pozbawiony głosu, Markel wa!- 
czył rozpaczliwie. Przez chwilę obaj wal- 
czący tarzali się po podłodze, jak rozju- 
sone psy. Merkel był starszy od Dała i 
słabszy, ale Jimmy był pozbawiony lewej 
ręki, z którejpłynęła ciepła krew, plamiąc 
drogi, puszysty dywan. 

Ruch zrobił się w domu. Słychać by- 
ło histeryczny pisk, okrzyki przeraże- 
nia:.. Wreszcie Dal wyrwał rewolwer 
z ręki wroga i dotknął lutą do czoła Mar- 
kela. W bezgranicznym strachu, bankier 

  

znachorek i niepowołanych akuszerek (porad- 
nia niema zadania wyjaśniania przerywania cię- 
ży). 

Następnie p. Zejtz wygłosiła referat: „Prze 
stępstwa kobiece, a nowy kodeks karny", któ- 
remi są dzieciobójstwo i spędzenie płodu. 

Następny referat wygłosiła p. Hlebowiczów- 
na: „Nowa ustawa samorądzowa, a wybory”. 
Prelegentka wykazała różnicę pomiędzy starą i 
nową ustawą, następnie przyszła do wniosku, 
że Związek w przyszłych wyborach powinien 
wziąć gremjalnie udział (bardzo pochlebnie) 1 
dalej  (drżyjcie mężczyźni) przeprowadzić 
swe delegatki do Rady Miejskiej. W dalszym 
cigu pani Strzelecka omówiła sprawy prasy 
związkowej, przyczem panie wyraziły życzenia, 
aby prasa związkowa poruszała wszelkie prze- 
jawy życia, aby całkowicie mogły zastąpić 
czasopismo. 

Następnie pod obrady Związku wszedł bud 
żet Wojewódzkiego Zarządu, który wynosi mie 
sięcznie 233 zł. 

Z początku była tendencja oszczędności 
(tak modnej dzisiaj), aie w końcu przekonano 
się, że niema z czego oszczędzać i przeto u- 
chwalono: że Koła Baranowicze, Lida, Stoł- 
pce i Nowogródek będą płaciły po 35 zł., a po- 
zostałe powiaty po 15 zł. miesięcznie. 

Następnie przewodnicząca podała do wiado- 
mości, że następny zjazd odbędzie się w Stoł- 
pcach. Delegatki z Nieświeża i Stoipców prosi- 
iy o przyjazd skarbniczki wojewódzkiej dla 
skontrolowania u nich rachunkowości. 

Pracowite to zebranie zakończone o godzi- 
nie 22-ej, czyli że bez wytchnienia, pracowa- 
no 1 godzin i tylko jedną godzinę trwał wspo! 
ny obiad. 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU 
BEZROBOCIA. — Powiatowy Komitet do 
spraw bezrobocia, dążące do zdobycia pie- 

niędzy, tak potrzebnych dzisiaj dla okazy- 

wania rzeszom _ bezmobotnych pomocy, 

wpadł na znakomity sposób, mianowicie u- 

rządza. wielki kiermasz gwiazdkowy w lo- 
kalu na rogu ulicy Ułańskiej i Senatorskiej 
(b. Klub Urzędniczy). 

Na kiermaszu reprezentowane będą 
prawie wszystkie działy, to też obywatel 

będzie mógł wszystko nabyć na miejscu, 
tembardziej, że kiermasz czynny będzie od 

godz. 9 do 21 codziennie. 
Uroczyste otwarcie kiermaszu mastąpi 

w dniu 11 grudnia i trwać będzie do 24-g0 
grudnia. 

Bardzo pomysłowa impreza komitetu 
zasługuje ze wszechmiar na poparcie, to 
też mamy madzieję, że społeczeństwo do- 

pisze. 
— Zamykać chlewy. — W nocy z 7 na 6 

bm. we wsi Zagórze, gm. stołowickiej, z niezam 
kniętego chlewa skradziono klacz, wartości 
100 zł., należącą do Jana Kraśniewskiego. Po- 
ścig policja zarządziła. 

    

  

WĘGIEL | KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosl. „PROGRESS* 
Wzgonowo i od jednej tonny w szczelnie 
„amkniętych i zsaplombowsnych wozach 

dostarcza : 
WILNO, 

M DEU L J:giellońska 3, 
® Tel. 811 

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
Skladv: Kijowska 8 Tel. 999, 

Radjo wileńskie 
Poniedziałek, dnia 12 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. meteor. 
Progr. dzienny. 14.45. Weryści włoscy (р%упі). 
15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Audycja dla dzie 
ci: „My się zimy nie boimy”, słuchowisko pió- 
ra Cioci Hali. 15.55: Paderewski na płytach. 
16.25: Lekcja francuskiego. 16.40: „Co i jak 
czytać z dziedziny przyrody — odczyt, 17.00: 
Muzyka lekka. Komunikaty. D. c. muzyki lek- 
kiej. 17.55: Program na wtorek. 18.00: Kou- 
cert. Wiad bieżące. D. c. koncertu. 18.40: Co- 
dzienny odcinek powieściowy. 18.50: Rozmai- 
tości. 19.00: „Walka rządu rosyjskiego ze 
społeczeństwem Litwy i Rusi“ — odczyt litew- 
ski. 19.15: Wileński komunikat sportowy. 19.30 
— „Na widnokręgu". 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: Operetka „Paganini“ Lehara.  Wiad. 
sportowe, d. c. operetki. Dodatek do pras. dz. 
rad;j. D. e. operetki. 22.00: Skrzynka pocztowa 
techniczna. 22.15: Muzyka: 55: Komunika- 
ty. 23.00: Muz. tan. ж 
YYYTYVYYYPYYYYYYYYVYTVYVYYVYVYCYYYVYYYYYYYT 

OGŁOSZENIE. 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego 
w. Wilnie w dniu 29. VII. 1932 m. pod Nr. 
623 wciągnięto następujący wpis dodatko- 
wy: 

R. H. Sp. 623. II. Firma: „Robotnicza 
Spółdzielnia Kulturalno - Oświatowa w 
Wilnie z ograniczoną odpowiedzialnością 
Na likwidatorów wyznaczono zam. w Wil- 
nie Adolfa Rusakiewicza przy ul. Raduń- 
skiej 48, Walentego Rodkiewicza przy ul. 
Wiwulskiego 3/8, Wincentego  Brejwo, 
przy ul. Zacisze 20 i Piotra, Burbo przy ul. 
iPraczkarnia, 15. Na mocy decyzji Sądu Ok 
ręgowego wi Wilnie, Wydział Rejestru 
Handlowego z dnia, 3 lutego 1931 r. za- 
rządzono likwidację spółdzielni i wyzna- 
czono likwidatorów z urzędu 

  

     

puścił gardło złodzieja i jęknął rozpaczii 
wie, 

— Jesteś łotrem, Markelu, — rzekł 
spokojnie, zmienionym głosem Dal. — 
Powinienbym zabić ciebie, jak psa i je- 
żeli twoi ludzie zbliżą się do tego pokoju 
i nie przestaną wrzeszczeć, zrobię to, bez 
wahania. Rozumiesz?.. Rozkaż im prze- 
stać natychmiast hałasować i biegać. 

Czując wciąż zimną stal na czole, 
Markiel zaniemówił i nie mógł powstrzy- 
mać drżenia. Po chwili dopieio. wydodDyi 
se" ze ściśniętego gardła: 

- Cofnijcie się! — wrzasnął histe- 
rycznie, — Ludzie, coinijcie się! Nie pod 
chodźcie tutaj! Nie ruszajcie się! Inaczej 
on mnie zabije! 

— Dziękuję, kochasiu! — uśmiechnąj 
się drwiąco Dal. — A teraz wstawaj! 

Markel wstał posłusznie. 
Złodziej podszedł do drzwi, podniósł 

uaszyjnik i wyszedł do przedpokoju. 
— Pan Markel wyjdzie ze mną na 

spacer, — oznajmił surowo obecnym. — 
jeżeli ktokolwiek odważy się zrobić a- 
larm, zanim on wróci, będę musiał zastrze 
lić go, w celu zamoobrony. Rozumiecie? 
Pan Markel zrozumiał to już! Niepraw- 
daż? 

— Heleno, — jęczał resztkami zachry 
pniętego głosu Markel, zwracając się do 
zony. — Nie pozwól im to robić! | sama 
nie zaczynaj krzyczeć! On mnie zabije! 

Złodziej, uprzejmie wskazał mu na 
dr: wi do jadalni: 

— Pan pozwoli naprzód, panie Mar- 
cl. Do jadałni, tak, tędy!.. 

Markel z trudnością przesuwał nogami, 
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Dźwiękowe 

Kino 

HELIO5 

Dziš premjera, Przeboj sezonu! 

BOBRAROC WIEDNIU? 
Jack Buchanan. Partnerka jego najsłynniejsza 

gwiazda Wiednia jssnowłosa Anna Neagle. 

Arcydzieło śpiewnc-nuzyczue 
z bohst, filmu „Monte Carlo“ 

Nad Prog. Atrakcje dźwięk. 
Pocz. 4, 6, 8 i 10,20. Na 1 

Sexns ceny zniżone, — Seanse g 4, 6, 8 i 10 20. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CEJIN 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

  › „81 10,20, w dme šwiąt o godz. 2 ej. 

Dziś premjera! Tajniki wschodnich haremėw ® przepysznych palacsch księcia Al Hsdiego 

odsłania rewelacyjny film BIAŁA GBA LISKEA 

W roli głównej cajgrożniejszy konkurent DARY DON JOSE MOJIKA. Nad program niezwykła 
z udział=m FLI* i FLAP. Początek o godz. 4 

komedja 
Ceny od 25 gr 

  

Dzwiękowe Kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 МАТА НАК! 

Dziś ostatni dzień! Całe wiino mówi e największym tiimie sezonu 
W rewelacyjnej obsadzie; ubóstwiana GRETA GARBO, nzjulabieńszy 

RAMON NOVARR©. słyani Lionel Barrymore, Lewis Stone i im. 
Nad program urozmsicone dodatki dźwiękowe. 

W dnie świąteczne o godz 2 ej 
Seanse 4, 6, 8 i 1415 

Na 1-szy seans ceny zniżorte, 

  

Sensacja na wilao! 
Dźwiękowe kine 

BOLLYWOOD 
Mickiewicza „22 

tel. 15-28. 
„WOŁGA WOŁGA” 

„Trojki*, W. rol. gł. H. SZLETOW. Nad program dodatki dźwiękowe. Począt:k o godz. 4-ej 

rosyjskie Śpiewy, chór kozaków 
i tańce. — Reżyserje genjalnego 

Ww. Turżańskiego, twórcy 

  

Dźwiękowe kino > 

„LUX“ 
Mickiewiczs 11 

JEG 
  

OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego 

w Wilnie w dniu 2. VI. 1932 r. pod Nr. 

874 wciągmięto następujący wpis pierwot- 

ny: 
R. H. Sp. 874. I. Firma: „Wileńska 

Spółdzielnia Rolnicza - Handlowa w Wił- 
nie z odpowiedzialnością ograniczoną”. 

Siedziba w, (Wilnie ul. Zawalna 7. Odpo- 
wiedzialność członków za. zobowiązania 
spółdzielni zadeklarowanemi udziałami i 
prócz tego pięciokrotną w stosunku do 
zadeklarowanyjah udziałów. Celem spół- 
dzielni jest podniesienie dobrobytu człon- 
ków przez prowadzenie wspólnego przed- 
siębiorstwa: dla osiągnięcia czego  spół- 

dzielnia zajmuje się kupnem i sprzedażą 
artykułów rolniczych oraz dokonywa ob- 
rotów handlowych w zakresie gospodar- 
stwa przemysłu oraz potrzeb produkcji 
rolnej. Udział wynosi* 200 złotych, plat- 
nych jednorazowo w gotówce przy przystą- 
pieniu. Na członków zarządu powołano 
zam. w Wilnie: Henryka Krzemińskiego 

przy, ul. M Pohulanka 13 i Zygmunta, Bere- 
zowskiegc przy ul. Kalwaryjskiej 2. 
Czas trwania spółdzielni nie ograniczony, 

Pismo 'prizeznaczone do ogłoszeń rejestro- 
wych „Słowo. Rok obrachunkowy 

kalendarzowy. Członków zarządu 2, zobo- 
wiązania natury materjalnej (weksle, cze- 
ki umowy) podpisują dwaj członkowie za 
rządu pod stemplem firmowym; w. innych 
zaś wypadkałch wystarcza podpis jednego 
członka. zarządu ipod stemplem firmowym, 
Kupno, sprzedaż lub obciążenie nieruchó- 
mości następuje jedynie na podstawie u- 
chwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza 
może wyznaczać zastępców: członków za- 
rządu. Przepisy o likwidacji są zgodne z 
odnośnemi przepisami = o spółdziel- 
niach z dnia 29. X. 19% r. 

na tapczsny i kozetki, 
Narzutk serwety, obrusy, kapy 

białe i kolorowe najpiękniejsze i najtań- 
sze tylko w sklepie bławatnym 

„TKANINY TANIE" S. Ciszewskiego, 
Wileńska 31 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
Garnizonowa Komisja żywnościowa w Ba- 

ranowiczach odda w drodze nieograniczonego 
przetargu dostawę mięsa wołowego, mięsa ba- 
raniego i mięsa wieprzowego oraz słoniny i 
smalcu dla oddziałów garnizonu Baranowicze, 
częściowo lub w całości. 

Ogólne zapotrzebowanie w czasie od dnia 
1 stycznia do dnia 31 marca R roku Wy- 
nosi: 

Mięsa wołowego 46.000 Kg. 
Mięsa baraniego 6.500_Kg. 
Mięsa wieprzowego 5.500 Kg. 
Słoniny 9.000 Kg. 
Smalcu wieprzowego 2.300 Kg. 

. Powyższe ilości podane są 
niu. 

Bliższych informacyj i wyjaśnień jak i szcze 
gółów do wnoszenia ofert udziela codziennie w 
godzinach od 12,30 do 13 kwatermistrz 78 pul- 
ku piechoty w Baranowiczach. 

Przetarg odbędzie się dnia 30 grudnia 1952 
roku, o godzinie 10, w świetlicy żołnierskiej 
78 pulku piechoty w koszarach imł Kościuszki 
w Baranowiczach. 

Przewodniczący Garnizonowej Komisji 
Żywnościowej w Baranowiczach 

Rau Ludwik 
major. 

w przybliże- 

aie wszedł pierwszy do jadalni, zło-lziej 
posuwał się za nim. Pod groźbą rewol- 
weru, miljonet wylazł przez okno do 9- 
gicdu: 

— Chodźmy! — rozkazywał zimna 
Dal. — Tylko prędzej! Nie mam czasu! 

Szli aleją wgłąb ogrodu. Gdy zrobili 
z pięćdziesiąt kroków od domu, Dal za- 
trzymał się i kazał Markelowi stanąć pod 
drzewem. 

a... ja... słowo honoru.,. 
bełkotał nieprzytomnie Markel 
że złodziej chce go zabić. 

— Proszę milczeć, — ofuknął go zr: 
dziej, zdjął jedwabny pas od pyjamy mi- 
ljonera i szybko przywiązał go do drze- 
wa. Jesteś ostatniego gatunku łotrem, a- 
le nie chcę się znęcać nad tobą! Czy nie 
cisną węzły? Nie? To dobrze. Kolana mo 
żesz zgiąć? Nie, Doskonale. Rękami nie 

dostaniesz do węzłów, bo drzewo jest 

bardzo grube. Doskonale! 
Z uśmiechem cofnął się parę kroków 

i zmierzył spojrzeniem drżącego boga- 
cza. 

— Posłuchaj mnie, łotrzyku, clicę za 
ryzykować: zrobię, czego nie radziłbym: 
zrobić nikomu innemu. Zaułam twemu 
słowu honoru! W ciągu kwadransa bę- 
dziesz stał cicho i nie wołał pomocy. Ro- 
zumiesz? 

<<poastaka 
— Ale, — dodał takim głosem, że 

Markel zatrząsł się jeszcze bardziej, ja 
nie powolę się nabrać! Musisz mnie zro- 
zumieć. jeżeli się odezwiesz przed kwa- 
dransem — to jutro, pojutrze w tych 
dniach słowem, kiedy mi będzie wygo- 

Jau. —- 
myšlą., 

R RETE r TASTE 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

Dziš i dni następne. Petężny przebój dźwiękowy 

6 AALEŃK 
Janete Gaynor : »»« Warner Baxter. 

przepiękny romans, który wzruszy Was, raz- 

czuli i oczaruje. — W rcli głównej ubóstwiana 

Nad program; Ciekawy dźwiękowy tygoduik 

FOXA. Dla młodz. dozwolone. Pocz © @ 4. 
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Poleca w dużym wyborze: 

rzchunkowe oraz wszelkie artykuły kancelzryjna i szkolne 

Е 
a 
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š 
= Kalendarze na rok 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, księgi 
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Hurtowy Skład Papieru i Materjałów Piśmiennych 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, UL. ZAWALNA 13. Tel. 501. 
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Parcelacja maj. - 

Lamdwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

та] Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

EA 
Racjonalnej kosmetyk: * pac 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, мУ 

szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

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. 

  

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 
wycajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — 1 
codziennie od 3 pspoł. 
do 4.30 

РО о] 
DO WYNAJĘCIA 

słoneczny, wygod - 
nie umeblowany, z te- 
lefonem. ul. Ofiarna 2, 
m. 15. 

  

niej, spotkamy się znowu, a będzie to 
nasze ostatnie spotkanie. Rozumiesz * 
Spodziewam się, że teraz wszystko jes: 
jasne? 

— Tak... 
— Dobrze. 
Jeszcze raz sprawdził węzły, powie- 

dział: „Dobranoc Markel*. Parę minut 
później w bocznej ulicy zaszumiał, zatur- 
kotał samochód( wioząc wspaniałe bry- 
lanty, z których Markel byt tak dumny! 

Silne torpedo przybyło w krótkim cza 
sie na ulicę Królowej Wiktorji. Z ulicy 
zobaczył Dal światło w oknach piątego 
piętra, domu, do którego podjechał. Ż rę- 

ką w kieszeni, w której miał drogoc anny 
skórzany futerał, Jimmy wszedł do d mui 

Na schodach było zupełnie mroczno. 
Stróż nocny musiał pójść gdzieindziej, bo 
nikogo nie było. Dal nie chciał zwracać 
na siebie uwagi hałasem windy, więc 
wszedł pieszo na schody. 

Na podćście piątego piętra zatrzyma! 
się, zasłonił twarz jedwabną maską i do- 

tknął do klamki. Drzwi nie były zamknię- 

te. Z przedpokoju widać było wąski pa- 
seczek światła, szączący się przez szpa- 
rę nad progiem. 

Dal nachylił się do dziurki od klucza 
i zajrzał: twarz jego zmieniła się gwał- 

townie, gwizdnął zcicha. 
— Oho! — szepnął 

Czyżby było aż tak źle? 

Gwałtownie otworzył drzwi. 
Stary, siwowłosy pan, o twarzy sym- 

patycznej, lecz smutnej, podniósł zdziwi” 
ne oczy i wydał krótki okrzyk: rewolwer, 

do siebie. 

5 + A = > ; › S е 2 A ; / “ 
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w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
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ul, Mickiewicza 4, m. 2, i 

  

500 procent 
otrzyma ten, kto zgo- 
41 się opłacać koszta 
patentu na wynsfazek, 
który zrobi przewrót w 
maszynkach zecerskich. 
wynulazek pewny. Ko- 
szta za patent wynoszą 
kilkaset złotych. Mie- 
zwłocznie po sfinanso- 
waniu patentu procent 

samę  wydatkowaną 
wypłaci się O ofertę 
prosi wynalazca: m 
Czesnowski, Popowska 
35, m. 3 Pożądana jest 
08:bs, mająca pojęcie 
o maszynkach  zecer- 
skich. 

==Lekcje — 
EEEERPLZESCE WRETRÓE 

UDZIELA M 
lekcyj francuskiego — 
—korepetycje —niedro 

go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

ENEIGEKEEWEJ RDCEDZ 

Różne 
TEMA VES 

Dyrekcja Kolon|i 
dla psychicznie choryca 

„JANIELISZKI* 
przyjmuje chotych —- 
opieka lekarza-psychjai, 
Całkowite utrzymanie 
80 zł. miesięcznie Pc- 
rozumieć się można te- 

lefonicznie poczta 
Połuknia, Nr. 1 „Janie- 
liszki*. Dla niezamoj- 
nych ustępstwo do 25 
proc. 
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który trzymał przy skroni, wypadł mu z 
rąk. 
— Obawiam się, że przeszkodzitem pa 

nu popełnić samobójstwo, — powiedział 
wesoło Dal. — Pan się nazywa Henry! 

  

Wilboor, jeśli się nie mylę. * 
Starzec zakrył niezręcznie rewolwer 

gazetą i machinalnie kiwnął głowa. 
— Chciał pan popełnić wielki błąu, 

mówił dalej tym samym tonem Jimmy, 
nie zwracając uwagi na wrażenie, jakie 
wywarł. Spokojnie zdejmując palto + ma- 
rynarkę, zakasał lewy rękaw koszuli. —- 
Widzi pan, ja sam dziś trochę ucierpia- 
łem. Na szczęście kula nie dotknęła do 

kości.. pozostanie jednak blizna, na pa- 
miątkę Markela.... 

— Markela! — powtórzył bezdźwię- 
cznie starzec. 

— Właśnie, jego sprawka!—potwie: - 
dził Dal. — Czy pan nie będzie miał nic 
przeciw temu, że obmyję i opatrzę ranę? 
Może znajdzie się gdzieś tu u pana ban- 
daż i trochę wody? 

Gospodarz był tak oszołomiony, że 
bez spizECiWu wstał, podszedł do szafy 
i wyjąt z niej parę bandaży. 

Jimmy skorzystał z tego, aby zabrać 
ze stołu rewolwer i schować do kieszeni. 

— Markel? — z drżeniem w głosie 

zapytał Wilboor, opanowując się nieco i 

wskazując palcem karafkę z wodą w ką- 

cie pokoju. — Pan mówi o Markelu? Tea 
dorze Markelu? 

Właśnie o nim! — potwierdził Dai, 

oglądejac swą ranę. 

RC. M 

   
   

    

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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