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Nawrócenie 
H. R. Knickerbocker wydał nową 

książkę na temat „Czy Euxopa się pod- 

niesie?" i trzeba było tylko polskiego 

tłumacza, by nie zrozumieć, ile tragizniu 

mieści w sobie to pytanie, by zbanalizo- 

wać jego realizm w literackim tytule 

przektadu „Ouo Vadis Europa?“ Ten król 

reporterów Ameryki i świata, wydaje 

już nie pierwszą, a trzecią wielką książ- 

kę, ale gdy pisał o piatiletce, gdy potem 

pisał o rozterce wenętrznej Niemiec, to 

był to ocyfrowany statystyką i ekono- 

mją śpiew nowoczesnej Kassandry nad 

niechybną zakładą europejskiego  lljonv. 

Czytelnik amerykański dowiedział się po 

kolei, że na kleinhandlerei 25 państw i 
państewek Europy bije taran dumpingu 

handlowego Z.S.S.R. i łamie im kości 

samym swym ogromem. Ba, gdyby tylko 
to, — mówił swą drugą książką Knicker- 

bocker, ale środek Europy, Niemcy za- 

narchizowuje bezrobocie, reparacje, ko- 

munizm, hitleryzm. Te dwie książki po- 

szły w miljonowych nakładach, te dwie 

książki przeraziły Świat. 

Obecnie Knickerbocker 
ną podróż po Europie, po tych właśnie 

państwach, gdzie kryzys jest najistoi- 

niejszy i napisał udokumentowaną, szcze 

gółową 299-cio stronową odpowiedź na 
pytanie „Czy Europa się podniesie?'*.. 

Odpowiedź ta dała poprostu po pysku na 

szym rodzimym wróżbitom „czerwonego 

świtu nowych dni", kinącym na „zamie- 

rające bagno kapitalistyczne”, zapatrzo- 

nym dla mody na Kremle. Jak mróz 

zwarzyła wszystkie grzybki niedouczo- 
nych mądrali, wyrosłych bujnie przy kry- 

zysowym deszczu. Europa się podniesie, 

Europa już się podnosi, rekonwalescen- 

cja po ciężkiej chorobie może być długą, 
grozi, być może, recydywą, ale w naj- 

bardziej zagrożonych jej centrach, nie- 

„bezpieczeństwo autarkji, wojny, komuni- 

zmu, powrotu do średniowiecza, te wszy- 

stkie perspektywy już . się rozchwiały, 

choć jeszcze parę miesięcy temu były re- 
alnem niebezpieczeństwem. W Berlinie, 

nad Dunajem, we Włoszech, w Paryzu, 

Londynie, wszędzie barometr idzie w .gó- 

rę. 
Jest to myśl czołowa tego grubego to- 

mu, wyprowadzona z szeregu obserwa- 

cyj, poparta całą armją argumentów. O- 
graniczymy się do jej stwierdzenia. Le- 

piej niż recenzje przemówi tych kiłka 

choćby wyjątków: 
Włochy już przebyły kryzys. Depresja go- 

spodarcza może jeszcze potrwać czas jakiś, ale 
krytyczny punkt jest przebyty i to w sposób, 
stanowiący nietylko nową erę w dziejach Italji, 
ale bodaj i precedens o historycznem znacze- 
mu. 

Był to ciężki kryzys. Włochy były conaj- 
mniej równie zagrożone jak wszystkie inne kra- 
je od czasu depresji światowej. 

Przy zwalczaniu kryzysu kształtowały Wio 
chy na wszelkie sposoby typ kapitalizmu, po- 
zostającego pod nadzorem państwowym, go- 
spodarki planowej, która porównać się daje 
tylko z systemem Rosji Sowieckiej, różni się 
jednak od niej zasadniczo utrzymaniem w ca- 
iej rozciągłości zysków prywatnych i prywai- 
nej inicjatywy. o 

..Włochy mają za sobą najniebezpieczniej- 
szy punkt kryzysu, ponieważ uporały się bły- 
skawicznie niemal z przesileniem bankowem, po 
nieważ stworzyły skuteczne narzędzia walki z 
depresją gospodarczą i ponieważ na razie ka- 
pitalizm włoski nie potrzebuje się troszczyć o 
ewentualny konflikt między planowością o do- 
chodowością. W tej chwili finanse włoskie są 
ustabilizowane, a co do wkładów pieniężnych, 
to mają Włochy wszelkie dane, że prędzej po- 
wrócą do zdrowych stosunków, niż większość 
innych krajów". 

* 

odbył kolej- 

* * 

Francja ma najwięcej pieniędzy i najwię- 
cej armat w Europie. Pieniądz francuski i fran 
cuskie armaty rządzą kontynentem. Ale Fran- 
cja jest krajem prawdziwej demokracji. Panem 
pieniędzy i armat jest francuski mieszczanin 
i robotnik. jego zapatrywanie na przyszłość 
Europy, jest ważniejsze, niż analogiczny pogląd 
w każdym inynm kraju. 

„Co pan myśli — zapytałem — „Czy 5а- 
dzi pan, że Europa się podniesie? żć wróci do 
równowagi gospodarczej?". 

Teofil, stary Francuz, siedzący naprzeciw 
mnie przy stoliku, wyjął swą fajkę z ust i za- 
wołał: 

„_ »Czy wróci do równowagi? Czy się pod 
niesie? Ó co panu chodzi? Czyż Back ans 
ski nie posiada 80 miljardów franków w złocie? 
A na pokrycie naszej waluty, wystarcza 36 mi- 
ljardów. Czegoż pan chce jeszcze?”. 

„„Francja jedna posiada więcej złota, niż 
wszystkie pozostałe państwa razem wzięte”. 

* * * 

Berlin. Godzina odrodzenia gospodarczego 
Niemiec wybiła, Rzesza stoi dziś na progi 
najbardziej obiecującego okresu gospodarcze- 
go od czasu wojny. ; 

Polityka może zatrzymač zegar. Milita- 
ryzm może sparaliżować zaufanie. lacjonalizm 
gospodarczy może z łatwością zamknąć Niem- 
cy м obrębie dobrowolnej blokady. Przepowie- 
dnia niechybnego odrodzenia nie byłaby zatem 

usprawiedliwiona. „Ale chwilowo wszysto za 
tem przemawia, „że nieistniejące dotychczas 
warunki przyszłej pomyślności już się tworzą. 
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Kassandry 
Gdy Niemcy wrócą do równowagi gosp -- 

darczej, Europa wróci do niej również. W cią- 
gu naszego badania sprawy: „Czy Europa się 
podniesie *, nie spotkaliśmy materjału fakty. z 
nego, równie przekonywującego, jak gotowoś:: 
Niemiec do przywrócenia dobrobytu w zdumie- 
wającem tempie. 

Nie można wyliczyć odrazu wszystkich 
czynników, na to się składających. Ale naj- 
ważniejszym jest bodaj czynnik zniesienia re- 
paracji. Odgrywa on pierwszorzędną rolę psy- 
chologiczną, wpływa na postawę narodu nie- 
mieckiego. 

Pod względem instalacyj przemysłowych, 
zajmują Niemcy pierwsze miejsce w Europie. 

Koszta produkcji są w Niemczech niższe, 
niż gdziekolwiek, i spadną jeszcze bardziej. 

Budżet niemiecki jest bliższy zrównoważe- 
nia, niż budżety innych państw. Rząd niemiec- 
ki ślubował niedwuznacznie wierność ustrojowi 
prywatno-kapitalistycznemu. 

..Spadła cyfra bankructw do poziomu re- 
kordowo niskiego. 

Spadek działalności gospodarczej i prod''- 
kcji, obecnie stanął na miejscu. Zapasy towa- 
rów i artykułów fabrycznych wyczerpały się 
i muszą być zastąpione. Bezrobocie zwiększa 
się wolniej. 

Zaufanie publiczne do gospodarki i do 
waluty wraca, na rynku zjawiają się wielkie 
sumy pieniędzy niemieckich i zagranicznych 1 
wpływają z powrotem do Banku Niemieckiego. 
Giełda berlińska przeżywała niedawno najwię- 
К5га hauss'ę od roku 1929. Krótkoterminowo 
umieszczone kapitały zaczynają znów rozgla- 
daćsię za długoterminową lokatą. 

Żapas Bank Niemieckiego w złocie i ob- 
cych walutach przestał się zmniejszać, a może 
się nawet nieznacznie Zzwiekszyl.“ 

Powiedzieliśmy już, że książka ta Di- 

je po głowie naszych proroków „,zmierz- 

chu własności prywatnej'. A oto co na 

strapienie wszystkiej demokratycznej le- 
wicy śmie wypisywać ten Amerykanin: 

Wywód jego jest taki: wygórowarńe pła- 

ce robotnicze były ciężarem życia ga- 

spodarczego Niemiec. Wiedzieli o tem 

wszyscy. Ale... 
„Ale dla wprowadzenia takich redukczj 

płac,trzeba było podważyć stanowisko związ- 
ków robotniczych, krok podstawowego: zna- 
czenia dla przyszłości Niemiec. Ażeby to sta- 
nowisko podważyć, trzeba było wprzódy pod- 
ważyć potęgę polityczną partji socjal-demo- 
kratycznej. 

Pod rządem Papena dokonał porucznik 
reichswehry w ciągu godziny tego, co się nie 
udawało zjednoczonym wysiłkom wszystkich 
fabrykantów, bankierów i ekonomistów  Nie- 
miec w ciągu lat 10-ciu. Wojsko wyrzuciło po- 
prostu socjalistycznych członków rządu z urzę 
dów. Mogli się oprzeć na 60000 policji, i na 
niezliczonych rygorach prawa, ale ulegli, bo 
zostali zaskoczeni. Ani jeden związek robotni- 
czy nie zorganizował strejku. 

Niemcy mają dziś plan. Ze wszystkich pla- 
nów europejskich, mających na celu walkę z 
kryzysem, jest projekt niemiecki najgenjalniej- 
szy. 

Zasługuje on na uwagę wszystkich państw, 
obarczonych troską bezrobocia. Niemcy liczą 
jeszcze wciąż 5 miljonów bezrobotnych. Jeżeli 
plan ich się powiedzie, dwa miljony znajdą za- 
trudnienie. 

Plan ten został opracowany przez ministra 
finansów, hr. Schwerin-Krosigk i przez D-ra 
Hansa Luthera, prezesa Banku Państwa. Zyskał 
on aplauz nietylko zwolenników, ale i najza- 
wzitszych przeciwników interwencji rządowej. 

Przeszło trzy czwarte Niemców głosowało 
przy ostatnich wyborach antykapitalistycznie. 

Pozostała jedna czwarta jest niemniej je: 
Szcze zawsze tą, która panuje nad stosunkami 
gospodarczemii pelitycznemi: rząd dał obec 
nie tej jednej czwartej, perspektywę zysków 
i podstawę do wiary w lepszą przyszłość. 
Stworzenie jej zaś należy do inicjatywy prywat 
nej. 

W krótkim czasie swego dzierżenia steru, 
oto co zdziałaŁ rząd Papena: odesłał do domu 
socjalistycznych członków rządu pruskiego, 
odesłał do domu parlament, zarzucił deniokra- 
cję, odłożył na czas nieokreślony monarchię, 
cgicsił pozytywnie swe dążenia do ustroju ka 
praistycznego, odrzucił Hitlera, poczynił pier 
wsze kroki de stworzenia milicji ludowej, z sze 
regów hitlerowskiej „armji ludowej" przezna- 
czył dwa miljardy marek na podniesienie się 
Niemiec, wprowadził na nowo zasadę wolnego» 
wymiaiu płac, podważył stanowisko związków 
robotniczych, uprościł administrację, poczynił 
pierwsze kroki do połączenia Prus z resztą 
Rzeszy, zredukował zapomogi dla  bezrobot- 
nych, ograniczył wydatki rządowe. 

W dziedzinie polityki zagranicznej zazna- 
czył się rząd Papena dwoma posunięciami hi- 
storycznej doniosłości: osiągnął zniesienie repa- 
racji i rozpoczął przygotowania do nowych 
zbrojeń. 

Rząd niemiecki uznaje bez zastrzeżeń zasa- 
dę gospodarki prywatnej, rząd uważa niemniej 
za wskazane, z punktu widzenia ekonomiczne- 
go, zniżyć stopę procentową tam, gdzie w prze 
ciwnm razie lłużnik zagrożony będzie bankru- 
ctwem (słowa Papena). 

Podniesienie się Niemiec może jednak ulec 
zu 'cce, jeżeli polityka weżmie górę nad eko- 
nomją. 

  

* 

Tego nie pisze žaden „biełogwardzie- 

jec'”, monarchista, reakcjoner. To pisze, 
za dobre uważa Amerykanin. 

„Anglja ma się lepiej". Anglja ma zrówno- 
ważony budżet. Wprawdzie za tym strojem 
papierowym kryje się deficyt 400.000 dolarów, 
ale publiczność nie wie o tem i stale rozkoszu 
je się „zrównoważonym budżetem”. 

Trzy miljony subskrybentów angielskiej po 
życzki wojennej zgodziły się na zredukowanie 
swych dochodów o półtora procent, tj. za- 
miast 5 do 3 i pół;. dla budżetu stanowi to ul- 
gę wysokości 23 hmiljonów funtów rocznie. 

Kursy wszystkich angielskich papierów pań 
stwowych tak poszły w górę, że ich oprocen 
towanie przeciętnie spadło z 4i pół proc. w lip 
cu 1931 roku na 3 i pół proc. dzisiaj. Kredyt 
angielski poprawił się w roku najostrzejszego 
kryzysu O 1 proc. prawie, tak, że Lloyds Bank 
Rewiew mogła oznajmić ze spokojnem zadowo 
leniem że „angielskie papiery państwowe ma 
ią lepszą opinię, niż analogiczne papiery in- 
nych państw*. 

Podobnie i 

* * 

banki angielskie mają pierw- 
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/.. Włodzimierowa. OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Niacierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarria T-wa „Ruch* 

SŁONIM — Księgarnia ]. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
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(iywiora wymiana not Paryi, Londyi— Vaszyagtoo 
Francja prosi o niezwłoczne rozpoczęcie rokowań dla rewizji 

PARYŻ PAT. — Tekst noty francu- 
skiej do Waszyngtonu, którą rząd przed- 
łożył izbie Deputowanych, jest następu- 

jący: 
! 1) Rząd Francji przyjmuje do wiado 
mości odpowiedź Stimsona z dnia 8 gru- 
dnia rb., w której rząd Stanów Zjedno- 
czonych dopuszcza możliwość „zbadania 
wszystkich czynników, dotyczącyh proś- 
by francuskiej o rewizję długów oraz 
wzięcia jej pod uwagę przez Kongres i 
naród amerykański. 

2) Wobec powyższego Francja prosi 
o niezwłoczne rozpoczęcie rokowań dla 
zrewidowania systemu spłaty, nie dające 
go się pogodzić z sytuacją prawną i 
iaktyczną, wytworzoną przez morato- 
rjum, wprowadzone na życzenie Hoove- 
ra oraz przez konsekwencję tego mora- 
torjum, które wstrzymały spłatę odszko- 
dowań.. 

3) Rząd francuski spłaci w dniu 15 

grudnia rb. kwotę 19,261,432 dol., pro- 

sząc, by spłata ta była zaliczona na po- 

czet spłat, które wynikną z przyszłego u- 
kładu. o 

4) Rząd irancuski ma zaszczyt zawia 

domić rząd Stanów Zjednoczonych, ze 

90 chwili utrzymania sytuacji, wytworzo 
nej przez moratorjum Hoovera, Francja o 
ile nie będzie wprowadzony nowy ogól- 
ny układ, dotyczący wojennych długów, 
międzynarodowych, nie będzie w moż- 
ności faktycznej i prawnej ponosić na- 
dal ciężarów układu, który daje się jedy 
nie usprawiedliwić spłatą odszkodowań. 

NOTA ANGIELSKA 
LONDYN PAT. — Rząd brytyjski 0- 

publikował dziś w południe notę, kióra 
w nocy została wysłana do Waszyngto- 
nu, a doręczona dziś rano Stimsonowi. 

Odpowiadając na notę ainerykańską 
z dnia 11 grudnia, rząd brytyjski prag- 
nie podkreślić, że celem noty angielskiej 
było zaznaczenie tego samego dnia wy- 
raźnego stanowiska Wielkiej Brytanii 
wobec dokonania płatności 15 grudnia 
oraz wyjaśnienie okoliczności. 

  

systemu spłat 
Rzecz oczywista, że nie leży w za- 

imiarze noty brytyjskiej poruszać jakich- 
kolwiek spraw, mających wpływ na sytu 
ację konstytucyjną rządu Stanów Zjed- 
noczonych. Nota brytyjska winna być 
przeto interpretowana jako odnosząca 
się wyłącznie do stanowiska Wielkiej 
Brytanji, powziętego po dojrzałym namy 
Śle, a mianowicie, że Wielka Brytanja 
gotowa jest dokonać płatności w dnitt 
15 grudnia pod kątem widzenia rozwa- 
żań zaznaczonych w tej nocie, oraz że 
musi zastrzec sobie prawo powołania się 
na powyższe rozważania przy badaniu 
całokształtu sprawy długów, na co rząd 
Stanów Zjednoczonych zgodził się. 

Rząd brytyjski pragnąłby - ponownie 
podkreślić znaczenie rozpoczęcia tych 
badań bez straty czasu. Pośpiech w wy- 
słaniu i opublikowaniu tej noty oblicza 
ny jest na to, aby podtrzymać pozycję 
Herriota w Izbie Deputowanych. 

W Londynie liczą, że dzisiejsza nota 
brytyjska zamknie narazie dyskusję dy- 
plomatyczną pomiędzy Londynem a Wa- 
szyngtonem aż do dnia 15 grudnia włą- 
cznie. 

ŁOTWA WBPŁACI RATĘ SWEGO 

DŁUGU 

RYGA. PAT. — Rząd łotewski po- 

stanowił w dniu 15 grudnia dokonać 
wpłaty raty z tytułu długu wobec Sta- 

nów Zjednoczonych. 

CZECHY RÓWNIEŻ 

WASZYNGTON PAT. Stimson 
wręczył posłowi czeskosłowackiemu od- 
mowią odpowiedź na notę rządu czeska- 
słowackiego w sprawie odroczenia za - 
płaty raty długu. 

Poseł oświadczył, że rząd jego wy- 
płaci 15 grudnia Stanom Zjednoczonym 
półtora miljona dolarów, ale jednocześ- 
mie będzie domagał się rewizji istnieją- 
cych układów. 

BELGJA NIE 
BRUKSELA PAT. — Rada Mini- 

strów przed powzięciem uchwały o dy- 
tnisji, postanowiła nie dokonywać w dn. 
15 grudnia spłaty przypadającej w tym 
terminie raty diugu wobec Stanów Zjed- 

« noczonych. 

  

Po powrocie Niemiec 
na Konferencję Rozbrojeniową 

Poufne posiedzenie prezydjum 
BERLIN PAT. — Prezydent  uundenburg 

przyjął w dniu 13 bm. na dłuższej audjencji 

ministra Neuratha, który złożył mu szczegóło- 
we sprawozdanie z przebiegu obrad genew- 
skich. 

Pod przewodnictwem przybyłego do Berlina 

przewodniczącego delegacji niemieckiej na kon 
ierencję rozorojeniową Nadolny'ego odbyła się 

konierencja wszystkich członków delegacji w 

celu opracowania szczegółowego programu 

prac i sformułowania wniosków niemieckich. 

Według doniesień prasy, wnioski te doty- 

czyć będą 3 kategoryj spraw: 1, żądanie bez 

pieczeństwa niemieckiego, a to w związku z 

znaniem w Genewie systemu równouprawnie- 
nia, zapewniającego bezpieczeństwo każdemu 

narodowi; 2) rozbrojenie innych państw, czyli 
praktyczne urzeczywistnienie równouprawnie-* 

nia przez zbliżenie stanu zbrojeń poszczegól- 

mych narodówdo stanu obecnego uzbrojenia 

Niemiec: 3) reorganizacja Reichswehry, czego 

donagał się już w dniu 26 lipca rb. komisarz 

Schłeicher w znanem swem przemówieniu ra- 

djowem. 

  

  

Posiedzenie Izby Poselskiej 
Odrzucenie nagłości wniosków opozycji 

WARSZAWA PAT. — Otwierając dzisiej- 
sze posiedzenie Sejmu, marszałek zawiadamia 
izbę, że otrzymał od ministra skarbu zamknię 
cie rachunków państwa za okres budżetowy 
1930—31. Odesłano je do komisji budżetowej. 

Następnie pos. Walewski (BB) zreferował 
przedstawioną do ratyjikacji umowę z Rzeszą 
Niemiecką o ułatwieniach w ruchu granicznym. 

W głosowaniu projekt ustawy przyjęto w 
2i 3 czytaniu głosami BB i PPS. 

Następnie pos. Walewski referował rządowy Wiln 
projekt z układu z Niemcami, doty- 
czącego zaprzestania działalności Mieszanego 
Trybunału. 

Projekt ustawy ratyfikacyjnej przyjęto 
Zkolei Izba przystąpiła do pierwszego czy 

tania rządowego projektu ustawy o obniżeniu 
entów i przedłużeniu okresu umarzania 

wierzytelności długoterminowych, zabezpiecza- 
jących listy zastawne i obligacje oraz wyda- 
nych na podstawie tych wierzytelności listów 
zastawnych i obligacyj. 

Pos. Langer (Str. Lud.) twierdzi, że usta- 
wa ta ma na uwadze rzekomo tylko przemysł 
i wielką własność, pomijając chłopów. Nalłe- 
żałoby — zdaniem posła — przeprowadzić kon 
wersję wszelkich płatności dla rolników i 
wstrzymać egzekucję i licytację. stronnictwo 
Ludowe projektowi temu się sprzeciwia. Pro- 
jekt ustawy odesłano do komisji budżetowej. 

pierwszem czytaniu odesłano również 
do komisji m. in. projekt ratyfikacji konwen- 
cji w sprawie uregulowania połowu wielory- 

bów, nowelę do rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ochronie wynalazków,, no- 
welę do ustawy o nadzorze nad kotłami paro- 
wemi, ustawę o dostawach i robotach na 
rzecz państwa, samorządów i instytucyj pra- 
wa publicznego, wreszcie ustawę o wykupie 
przez dzierżawców gruntow, zajętych pod bu 
dynki oraz gruntów czynszowych położonych 
w obrębie miast i miasteczek na obszarze 
sądów apełacyjnych w Warszawie, Lublinie i 

ie, 
Zkolei pos. MADEJCZYK ze Str. Ludowe - 

go przystąpił do uzasadnienia nagłości wniosku 
swego klubu w sprawie postępowania policji 
z chłopami oraz w sprawie zajść w Lubli, Ła- 
panowie i Jadowie. Mówca atakuje ostro po- 
iicję i władze administracyjne w związku z 
temi zajściami. 

Przeciwko nagłości przemawiał pos. DŁU- 
GOSZ (BB). Wypadki, o których wspomnia- 
no, oświadczył mówca — są to fakty bolesne, 
tem straszniejsze, że mogłoby ich nie być, 
gdyby nie czynniki, które siejąc na wsi podnie 
cenie, są w głównej mierze przyczyną oiiar.— 
Mam wrażenie, że na oiiarach tragicznych 
zajść (tu zwócił się mówca do opozycji) chce- 
cie kuć kapitai polityczny. Przeciwko tego ro- 
dzaju metodom i taktyce podburzania musimy 
jak najkategoryczniej zaprotestowac. Przemó- 
wienie posła Długosza wywołało oklaski na ła- 
wach BB., a wielką wrzawę na lewicy. 

Marszałek Świtalski przywołał do porząd- 
ku z zapisaniem do protokułu posłów  Noska, 

szorzędną opinię. Ani jeden z nich nie zawiesił 
wypłat przez cały czas trwania kryzysu, przy 
czem Anglja jest bodaj jedynym krajem na 
świecie, w którym nie widać objawów gorącz 
kowej gonitwy za pieniądzem. 

Angija porzuciła parytet złota. 18 innycn 
walut zapadło się, jak młode drzewka za po- 
dmuchem orkanu. Wszędzie na całym świecie 
przepowiadali zrozpaczeni ludzie zupełną za- 
gładę dotychczasowego systemu gospodarcze- 
go. Zagłada nie nadeszła. Po burzy nastąpił 
spokój; .dzisiaj liczni prorocy zagłady ostatesz 
nej stwierdzają, że polepszenie wtedy dopie- 
di będzie możliwe, gdy Anglja wróci do zło- 
tej waluty. 

* * * 

I finał: 

Europa podniesie się. Główne  niebezpie- 
czeństwo jest zażegnane. Widzimy cały sze- 
reg objawów, wskazujących na bliskie polep- 
szenie, mianowicie: 

Ceny towarowe zaczynają się podnosić. 

Kurs akcyj podnosi się szybko. 
Rynek pieniężny ożywia się znowu. 
Skończyły się bankructwa państwowe. 

Rządy są umocnione na swych  stanowi- 
skach. 

Groźba rewolucji odpadła. 
Wojny domowe nigdzie nie zagrażają. 
Wojna jest mniej prawdopodobna. niż kie- 

dykolwiek. 
Większość 

budżet. 
mocarstw. ma  zrównoważgtiy 

._ Ograniczenia handlowe nie mnożą się już, 
jak grzyby po deszczu. 

Handel międzynarodowy przestał się kur- 
czyć coraz bardziej. 

Rozrachunki międzynarodowe wyrównują 
się. 

„Zahamowano dążenia do samowystarczal- 
ności. 

Skreślono reparacje. 
„Niemcy, Francja i Włochy mają urodzaj 

iajwiększy od dziesiątków lat. | 
Większość Europejczyqków, a jest ich ogó 

łem 400 miljonów, żyje na szerszej stopie, niż 
kiedykolwiek. 

„Zaglada“ ustroju kapitalistycznego już Eu 
ropie nie grozi. 

Komu te wycinki robią wrażenie pa- 

radoksów, możemy poradzić jedno: prze- 
czytanie całej książki. Dno europejskiego 

kryzysu przestało się obniżać, są siły, 
które podnoszą je ku górze. Stwierdza 
to ten sam objektywny obserwator, któ- 

ry notował dotąd minusy sytuacji euro- 

pejskiej. Jego optymizm uczyni niewąt- 

pliwie zawód snom o bankructwie pry- 

watnej własności. Zawód tem głębszy, że 

optymizm tej nawróconej Kassandry skła 

da się tylko z cyfr i tylko z faktów. 

K. P. 

Pawłowskiego, Margulę, Czernickiego, Wojtasz 
ka i Springerową— Na wniosek posła Róga 
ze Str. Ludowego marszałek zarządził słosowa 
nie imienne.. Za nagłością wypowiedziało się 
134 posłów, przeciwko — 197. Nagłość zatem 
wniosku odrzucono, odsyłając go jako zwykły 
do komisji administracyjnej. 

Zkolei przystąpiono do dyskusji nad nagło- 
ścią wniosku PPŚ w sprawie koniiskat praso- 
wych i ogólnej polityki w stosunku do pra- 
sy. Wniosek uzasadniał poseł Dubois, przyta- 
czając wiele przykładów koniiskat, m. in. „Ro 
botnika“ i skarżąc się na cenzurę. W zakoń- 
czeniu przemówienia pos. Dubois podkreślił, 
że polityka koniiskat jest — według mego — 
zabezpieczeniem ostatnich wynurzeń p. Sławka. 

W odpowiedzi pos. TERLIKOWSKI (3B) 
zwrócił uwagę, ze przedmówca powoływał się 
na art. 108 konstytucji, poręczający wolność 
prasy, ale zapomniał o ustępie ostatnim, który 
mówi, że osobna ustawa określi odpowiedzial 
ność za nadużycia tej wolności. Wniosek gene- 
ralny, który mówi ogółnie o koniiskowaniu, — 
nie ma racji bytu, gdyż tyczy się prewencyjno- 
sądowego uprawnienia władzy. Mówca wyjaś- 
nia, że na 69 koniiskat „Robotnika* w roku 
bieżącym sądy uchyliły tylko 8, „Naprzod“ był 
konfiskowany 48 razy sądy uchyliły tylko 5 
koniiskat. 

W czasie przemowienia pos. Terlikowskie- 
go na lewicy trwała bezustanna wrzawa. Mar- 
szalek Świtalski przywołał kilku posłów do po 
rządku. Pos. Terlikowski wyjaśnia dalej, że 
koniiskat powieści było tylko 16 — wszystkie 
z powodu obrazy moralności publicznej; z 779 
tysięcy metrów filmów, przedstawionych do 
cenzury, wycięto tylko 50 metrów. W głosowa 
niu Izba nagłość wniosku większością głosów 
odrzuciła. Wniosek odesłano jako zwykły do 
komisji administracyjnej. 

Przystąpiono do nagłości wniosku Str. Lud. 
PPS, NPR. i Ch.D. o uchylenie rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paźdz. 
rb. w sprawie prawa 0 stowarzyszeniach. Za 
nagłością wniosku przemawiał pos. Jankowski 
(NPR), krytykując poszczególne przepisy pro- 
jektu, który — według niego — daje zbyt 
wielką możność ingerencji władz do prac sto- 
warzyszeń znych, co hamuje rozwój sto 
warzyszeń. Dekret ten — oświadcza mówca—- 
jest dowodem obaw rządu. Przeciw nagłości 
przemawiał poseł Zdzisiaw Stroūski (BB), pod 
kreślając że forma nagłości nie jest w tym wy 

uzasadniona względami rzeczowemi, — 
chodzi bowiem jedynie o nadanie nowemu pra- 
wu O stowarzyszeniach charakteru, którego 0- 

no zupełnie nie posiada. 
Nagłość wniosku odrzucono. Wniosek jako 

zwy! odesłano do komisji administracyjnej. 
Wśród zgłoszonych do laski marszaikew- 

skiej wniosków znalazły się 2 nagłe wnioski 
Klubu Narodowego w prawie naruszenia przeż 
rząd konstytucji w związku z rozporządzeniami 
Prezydenta, w ydanemi na podstawie pełnomoc 
nictw oraz w sprawie położenia finansowo - 
gospodarczego kraju. Marszałek Sejmu obie- 
cał nagłość tych wniosków umieścić na jed- 
nem z najbliższych posiedzeń. 

Na tem lejsze obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie plenum Sejmu odbędzie się 
w piątek 16 bm. o godzinie 16. 

ST. ŚWIĘCIANY _. M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja > 
Liberman, Kiosk gazetowy 
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TELEGRAMY 
JĘZYK BOEROW W SZKOLACH 

BOUMFONTAIN (Pol. Afryka) PAT. 
W jednej z wyższych szkół tutejszych zmie- 
niono wykład angielskiego na język boe- 
rów. Jest to drugi wypadek tego rodzaju 
w tutejszych uczelniach. Koła angielskie 
wystąpiły z energicznym protestem. 

LOT AMY JOHNSON I MOLLISONA 

LE CAP. PAT. — Amy Johson i jej 

mąż Mollison odstąpili od zamiaru dokona- 
nialotu do Londynu razem. Odlecą oni każ- 
de na innym samolocie. Amy Johnson od- 
leci sama do Europy w końcu grudnia. 

SERJA ZAMACHÓW REWOLUCY j- 
NYCH W CHICAGO 

CHICAGO. PiIA'T. — Noey ostatniej do- 
konano tu szeregu zamachów rewolwero- 
wych. Przypuszczają, że jest to odpowiedź 
tutejszych apaszów na rozkaz, wydany po- 
licji przez burmistrza Czermaka, w spra- 
wie oczyszczania miasta z niepożądanych 
elementów. 
JAPONJA NIEZADOWOLONA Z NA- 
WIĄZANIA STOSUNKÓW SOWIECKO- 

CHIŃSKICH 
TOKJO. PAT. — Nawiązanie stosun- 

ków sowiecko - chińskich wywarło tu jak 
najgorsze wrażenie. (Przedstawiciel rządu 
oświadczył, że Japonja dopatruje się w 
tym fakcie wspólnego działania sił wro- 
gich pokojowi i że z całą energją zamie- 
rza przeciwstawić się tym siłom. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
TELEGRAFICZNA 

MADRYT. PAT. Międzynarodowa 
konferencja telegraficzna i radjotelegra- 
ficzna zakończyła swe obrady podpisaniem 
międzynarodowej konwencji, powołującej 
do życia międzynarodową unję radjotele- 
graficzną. Konwencja przewiduje arbitraż 
w sprawach spornych, nie dających rozwią 

zać się na drodze dyplomatycznej. Układ 
ma na celu również zapewnienie tajemnicy 
korespondencji radjotelegraficznej. Układ 
podpisało 75 rządów. 

PROCES DUNIKOWSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — W dniu dzisiejszym 
przewodniczący XI Izby Karnej wyznaczył 
cstateczny termin rozprawy Dunikowskie- 
go, która odbędzie się w dniach 23, 24 i 
30 grudnia. Na wniosek obrony przesłucha 
ni będą świadkowie z Włoch, rzeczoznawcy 
angielscy i szwedzey oraz uczeni francus- 
cy, między innymi prof. Guillet, dyrektor 
Szkoły Centralnej.Ponadto przesłuchani bę 
dą francuscy rzeczoznawcy, którzy badali 
już maszynę Dunikowskiego. 

——od——— 

Znamienny artykuł 
d-ra Puryckisa 

O rewizję stanowiska w sprawie 
wileńskiej. 

RYGA PAT. — Donoszą z Kowna, iż na 
łamach tygodnika „Musu  Wilnious“, organu 
Związku Oswobodzenia Wilna, ukazał się arty- 
kuł pióra dra Puryckisa, poświęcony sprawie 
wileńskiej, pod tytułem: „Czy nie nadszedł 
czas rewizji naszego stanowiska w sprawie wi 
leńskiej?*. 

Na wtępie dr. Puryckis stwierdza, iż z u- 
pływem czasu ludność Wileńszczyzny ulega co 
raz bardziej wpływom polskim. W związku # 
tem autor stawia pytanie, coby poczęta Litwa 
ze spolszczonym krajem, w razie przyłączenia 
go do terytorjum litewskiego. Kłajpeda sprawia 
nam dużo kłopotu — zaznacza dr. Puryckis --- 
a co będzie jeżeli otrzymamy drugą Kłajpędę? 
Są to pytania, które musimy wyrażnie sobie 
postawic i bardzo poważnie "ad niemi się za 
stanowić.. ° 
W dalszym ciągu dr. Puryckis przytacza fak 

ty od roku 1918 i stwierdza, że Polacy, jak 
dawniej, tak i obecnie, nie chcą uznać Wileń 
szczyzny za terytorjum sporne. Takie stanowi- 
sko Polski jest jedyną przyczyną, uniemożliwia 
jacą nawiązanie stosunków polsko - litewskich 
i dlatego, — pisze w dalszym ciągu autor— 
musimy w tej lub innej formie z tezą polską 
się pogodzić, o ile chcemy porozumienia # 
Polską. Uważam, że możemy się z tem zgo- 
dzić, © ile to doprowadzi w końcu do wyni- 
ków pomyślnych dla Litwy. Jako przykład 
dr. Puryckis przytacza Francję, która przysta- 
ła na ustąpienie Alzacji i Lotaryngji Niem- 
com i dopiero po 50 latach odzyskała utraco- 
ne prowincje. Litwa mogłaby również pójść za 
tym przykładem. Takie posunięcie nie spra 

    

wi- 
łoby Litwie większych trudności, i należy je- 
dynie zastanowić się, czy ten krok taktyczny 
miałby pożądane wyniki. 

———o00—— 

Po udaremnieniu zama- 
chu na Wilhelma I!-go 
BERLIN PAT. — Z Doorn donoszą, że 

wczorajszy incydent na zamku byłego cesarza 
Wiłhelma wywołał olbrzymie wrażenie w ca- 
łym świecie. 

ciągu wieczora i nocy usiłowano tele- 
fonicznie zasięgnąć informacyj o zamachu. — 
Straż pałacowa i policja odmawiają bliższyca 
wyjaśnień co do osoby niedoszłego zamachow 
ca. 

Okazuje się, że eg w niedzielę „udało się 
aresztowanemu wkraść do pałacu w chwili, — 
dy w bramę główną wjeżdżał samochód, — 
sobnik ów wszedł na podwórze i wszedł na 

werandę, domagając się od służby dopuszcze- 
nia go do mieszkania Wilhelma. Służba wydali- 
ła natręta. 

BERLIN PAT. — Schwytany w pałacu by- 
łego cesarza Wilhelma w Doorn osobnik jest 
Niemcem, pochodzącym z Neus nad Renem 

i A io ania policję w jw; przez 
zeznał on, że nie zamierzał a zamach 
na Wilhelma Hohenzollerna, lecz tylko dorę- 
czyć mu osobiście rzekomo list od Hitlera. — 
Broń miał on po to, aby steroryzować straż. 
Po zaprotokułowaniu tego oświadczenia, poli- 
cja holenderska odstawiła Fueckera do grani- 
cy niemieckiej. Powszechnie twierdzą, że rue- 
cker jest chory umysłowo.



  

Polska Zbrojna (344) podaje prze- 
bieg konferencji w sprawie wychowania 
polskiej młodzieży zagranicą, która się 
odbyła 11 b.m. w sali Senatu. Obrady 
zagaił prezes Rady Organizacyjnej Pola- 
ków z zagranicy, marszałek Wł. Raczkie- 
wicz, który m. in. powiedział: 

— Z naszej inicjatywy i przy naszem po- 
RSE został powołany do życia Zw. Polskiej 
łodzieży Akademickiej z zagranicy, mający 

skupiać i reprezentować młodzież akademicką, 
studjującą w kraju swego urodzenia. Obecnie 
dążymy do tego, aby związek objął organiza- 
cyjuie również i młodych Polaków amerykań- 
skich, którzy ostatniemi czasy coraz liczniej 
zapełniają uniwersytety amerykańskie i chęt- 
nie garną się do organizacyj polskich. 

źorganizowaliśmy już szereg obozów wy- 
chowania lizyczaego na obczyźnie. Ci nasi wy 
chowankowie już dziś nadają ton polskiemu 
sportowi zagranicznemu. 

Wspóidziałając z władzami Zw. Harcet- 
stwa Polskiego w kraju, staramy się dopoma- 
gać drużynom polskim na obczyźnie. W 6stat- 
nich czasach żywy bierzemy udziaż w imponu- 
jącym rozwoju polskiego ruchu harcerskiego na 
terenie Stanów Zjednoczonych. W samem Chi- 
cago harcerstwo polskie może poszczycić się 
liczbą 4 tys. członków: chłopców i dziew- 
cząt. 

Ostatnio Rada Organizacyjsa wzięia pod 
swoją opiekę, wespół z Tow. Pemocy Dziecioia 
i Młodzieży Polskiej z Kresów, sto kiikadzie- 
siąt inłodzieży i dzieci, przybyłych przed kil- 
ku laty na naukę do kraju i korzystających 
dotąd z pomocy Polskiego Tow. Emigracyjne- 
go. Z wychowanków naszych pragniemy uczy- 
nić przyszłych pionierów polskości na obczy- 
żuie. 

Dzisiaj nie możemy już poprzestać na roz- 
wiązywaniu aktualnych problemów i uważamy 
zą swój obowiązek przystąpić w myśl intencji 
pierwszego zjazdu Polaków z zagranicy do pla- 
nowego ujęcia całoksztaltu zagadnienia wy- 
chowania młodzieży polskiej zagranicą. 

Jak widzimy, praca została zakrojo- 
na na szeroką skalę. Możliwości są bai- 
dzo wielkie, ale i potrzeby są wyjątko- 
wo wielkie. 

Jak stwierdza p. Marszałek Wi. Racz- 
kiewicz. 

Potrzeby rodaków naszych zagranicą w 
dziedzinie oświaty są coraz większe. Rada Oc- 
ganizacyjna Polaków z Zagranicy niemal każ- 
dego dnia odbiera listy z prośbą o pomoc w 
takiej, lub innej sprawie oświatowej, co kil- 
ka dni niemal pod jej adresem skierowane są 
plany, projekty, kosztorysy na przyszłość. Fo 
świadczy, że Połonja zagraniczna zdaje sobie 
sprawę z obowiązku wychowania swej mło- 
dzieży. Szczupłe jej jednak Środki nie mogą na- 
wet w tysiącznej części dokonać tego, coby 
chciała. £ pomocą przyjść musi kraj macierzy- 
sty. Rada Organizacyjna Polaków z 4agranicy, 
jako reprezentantka Polonji zagranicznej i orę- 
downiczka w dążeniu do zaspokojenia jej po- 
trzeb, wierzy głęboko, że społeczeństwo  pol- 
skie zrozumie obowiązki na niem leżące wobec 
miodego pokolenia naszego zagranicą. 

Oderwana od ziemi ojczystej, mto- 
dzież polska zagranicą garnie się do nau- 
ki i naszym obowiązkiem jest ułatwie- 
nie jej zdobycia nauki pod kierowni- 
ctwem nauczycieli — Polaków i w ści- 
słej łączności z Macierzą. 

O ilości młodzieży polskiej zagranicą 
mówił wizytator Maciszewski, b. genera - 
ny_ instruktor szkół polskich we Francji i 
Brazylji. 

Na terenie Stanów Zjednoczonych — mo- 
wił referent — znajduje się 720.000 dzieci pol- 
skich w wieku szkolnym. Z liczby tej zgórą 
400.000 uczęszcza do polskich szkół paraijal- 
nych, obsługiwanych przez iv.600 nauczycieli. 
Reszta, t.j. przeszło 300.000 dzieci, chodzi do 
amerykańskich szkół publicznych. Dla tej to 
dziatwy organizuje obecnie Związek  Narodo- 
wy Poiski szkółki dokształcające, których jest 
dotychczas zaledwie około 200, ale których licz- 
ba w ostatnim roku wzrosła o 100 . proc, co 
jest dobrym znawiem na przyszłość. Szkoły pol- 
skie w Stanach Zjednoczonych mają wykiady 
w języku angielskim i tylko religji oraz przed- 
miotów polskich uczą po polsku. 

W Brazylji liczba szkół polskich wzrasta 
szybko. Już obecnie 65 proc. dzieci polskich u- 
częszcza do szkół polskich. Pionierzy polscy 
pod zwrotnikami objawiają szczegolnie silne 
przywiązanie do polskości. 

We kranca sprawy szkolnictwa naszego 
stoją niezbyt dobrze, aczkolwiek i tam mamy 
200 polskich nauczycieli i pracowników о- 
światowych. 

O dzieciach polskich zagranicą musi- 
my wciąż pamiętać, — jest to element, 
który może zaważyć na dziejach kultury 
polskiej, a nawet na losach narodu!. 

3 Lector 

  

1 GŁOWY 

grypie, i przeziębieniu stosować moz- 

na tabletki Togal. Togal uśmierza bóle. 

Togal wstrzymuje nagromadzanie się 

kwasu moczowego. Nieszkodliwy dla 

serca, żołądka i innych organów. 
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Rewelacje archiwów carskiej ochran- 
ki nie-należą już do sensacyj pierwszo- 
rzędnych, odkąd dostęp do nich jest 0- 
twarty. Bolszewicy opracowują bogaty 
materjał, ale opracowują go niewątpli- 
wie tendencyjnie i może jednostronnie. 
O wiele ciekawsze są pamiętniki i wspo 
mnienia członków, urzędników ochrany. 
Na półkach księgarskich ukazała się nie 
jedna książka, poświęcona tajemnicom 
carskiego szpiegostwa,  temniemniej“ 
wszakże temat ciągle jest jeszcze aktu-- 
alny. Azef naprzykład, zawdzięczając tej 
pamiętnikarsko - rewelacyjnej literaturze 
stat się „azeiem“ t. zn. popularnem okre 
śleniem -prowokatora wyższej miary. 
Przeszedł do historji, do literatury, do 
sztuki, jako bohater nawet dramatów sce 
nicznych. Niezwykła postać stała się 
brzydko popułarna i głośna, dlatego 
właśnie, że była niezwykła. Ale takich 
„azetow“ było w ochranie carskiej dużo. 
Wszyscy oni mniej lub więcej byli nie- 
zwykli, bo na niezwykłym wyrośli grun- 
cie. 

Przed kilku miesiącami zmarł w Pary 
żu niejaki Mienszczikow, wybitny urzęd- 
nik dawnej ochrany. Przed samą Śmier 
cią napisał (nie zdążył nawet wydać) 
ciekawą książkę p.t. „Ochrana i Rewo- 
lucja”. Mimo, jak już zaznaczyliśmy, bo 

Niesławni ludzie 

|      

       
W pałacu Prezydjum Rady Ministr 

była się wczoraj, w niedzielę o godz 
choinka dła dzieci niższych funkcjonarjuszy 
zydjum, która zgromadziła przeszło 100 dzi 

Br 
      

    

  

sposób „zginęły* owe klejnoty i 
rzekomo miaia ze sobą dnia 20 grudnia w 
krakowskim hotelu „hrabina  Ciunkiewiczowa. 
Cały przebieg śledztwa wskazuje na to, że ma 
się tu do czynienia z „kradzieżą ubezpiecze- 
niową*, która miata jej przynieść TRZY MI- 
LJARDY FRANKÓW od towarzystwa Lloyd. 
Jeżeli na sali sądowej udowodnione zostanie 
przeciwieństwo tego zdania — to będzie to 
wielka sensacja. 

Te pierwsze dwa dni procesu, jakże były 
biade! Prokurator, przewodniczący i Ciun- 
kiewiczowa w swych pytaniach i odpowie- 
dziach silili się chyba ną dziwne wrażenie!-— 
Przewodniczący bii rekord: 

Przewodn.: — A więc do dnia 20-go dó go- 
dziny 20 walizki były w porządku? 

— Tak. 
— Któż to mógł zrobić, jak pani sądzi? 
— Nie wiem. 
Przewodniczący woła głośno: — Ależ pro- 

SE bronić przed motywami aktu oskarże- 
nia! 

Ciunkiewiczowa: — Jakże mogę się bro- 
nić? Gdybym znała złodzieja, to mogłabym to 
podać. T 

— Może mi pani powie, dlaczego znalezio 
no w popiele ogień, szkło i gwoździe, dia- 
czego znaleziono w piecu ogień, skoro dnia te 
go służba nie paliła w piecu? 

— To był jeszcze ogień z poprzedniego 
dnia. 

— Ależ przecież w hotelu używają do jed 
norazowegoi palenia w piecu 8 kg. węgla!— 
Czy toby starczyło na dwa dni? 

— W piecu było zawsze dużo popiołu, — 
więc możliwe. 

— jak nam pani wytłumaczy 
rozcięcie walizek oraz 
niej nożyk nadawał się 
wyszczerbiony? 

Oskarżona nie umie tego wytłumaczyć. 

Skąd Uiuakiewiczowa — jeśli suponujemy 
prawdziwość jej zeznań — może wiedzieć, kto 
rozciął walizy, i skąd gość hotelowy może 
wiedzieć, że w jego piecu jest szkło czy gwoź 
dzie? W tym stylu utrzymany byi mniej - 
więcej cały przebieg dotychczasowych obrad. 
„TPajemnica* — prawdziwa tajemnica. Ciunkie- 

wiczowej, jej zagadka leży też poza gmachem 
sądu. 

niefachowe 
fakt, że znaleziony u 
do tego celu i byt 

Ta mała warszawianka, z tej niezamożnej, 
ciułającej Warszawy, która mając iat 17, jest 
wdową, pracuje jako kasjerka, jako naukę ma 
„nieco kroju* jakżeż zrobiła tę świetną karje- 
rę wielkiej krawcowej gdy rozszedłszy się z 
drugim riężem Charłupskim, a w pół rozszedź 
szy z trzecim Ciunkiewiczem, ubiera cały 
świat Moskwy, gra na jednej z najbardziej 
hazardowych wówczas giełd, w pełni wielkiej 
wojny, robi fortunę: ma pałac, trzy kamienice, 
paczce? Jest u szczytów: bogactwa dawnej 

osji. 
Po wybuchu rewolucji opuściłam Moskwę 

i wyjechałam na Kaukaz, ale niedługo potem 
wróciłam do Moskwy. 

„ale niedługo potem wróciłam do Moskwy”. 
To tak proste powiedzenie— a to było takie 
nie proste!. W 1918 roku wrócić do Rosji. Od 
być drogę od wojsk Wrangla do wojsk Leni- 
na, tam, gdzie tracono „pod stienku“ właści- 
cieli pałaców domów i graczy giełdowych. 

- | prosto od jednego z najciekawszych ty- 
pów wielkiej gałerji bolszewizmu. I na parę 
lat panowania u jego boku. Jeszcze świetniej, 

gatej literatury w tej dziedzinie, książka 
Mienszczikowa zawiera cały szereg sen- 
sacyjnych szczegółów, drobiazgów i re- 
welacyj. Rozdział pierwszy poświęcony 
jest Azefowi. Autorowi trudno było do- 
dać coś nowego do tak gruntownie prze 
studjowanej postaci wielkiego prowoka- 
tora. Natomiast jego opowiadania, tyczą 
ce „babuszki prowokacji* są bardzo zaj 
mujące. 

Książka Mienszczikowa posiada ogól- 
noludzkiė, psychologiczne znaczenie. Co 
naprzykład wiemy o przestępczości ludz 
kiej? Tyle, co nam „zapodadzą'* protoku 
ły policyjne z wykrytych przestępstw i 
ujętych sprawców. Na podstawie tego 
wyrabiamy sobie przedewszystkiem fał- 
Szywe pojęcie, że każdy złodziej czy 
bandyta musi koniecznie wpaść w ręce 
sprawiedliwości, że są to ludzie mniej - 
więcej tego i tego pokroju. Sądzimy w 
ten sposób opierając się na materjałe 
bardzo niekompletnym, ponieważ więk - 
szość przestępstw pozostaje niewykry- 
tych a większość przestępców nie uję- 
tych. Ale o tamtych poprostu nie pamię 
tamy, a przedewszystkiem nie znamy 
ich, a czyny ich idą w.niepamięć. W ten 
sposób mamy gotowe przysłowia: „do 
czasu dzban...* itd. „Kto mieczem woju- 
je”. itd, I zdawało się nam również, że 
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SILVA RERUM Gwiazdka dla dzieci w Prez. Rady Ministrów 6. p. prof. Adam Antoni Kryński 

rał tak zw. kukiełki. Dzieci korzystając z 
ciny p.p. premjerostwa spędziły około 3-ch 

odzin na miłej zabawie otrzymując podarki i 
słodycze. 

L EEE RG KN ESS 

bec nich te mizerne trzy domy w Moskwie!? 
Znowu po paru latach trzeci świat: raryż. 

„Comtesse“ Ciunkiewiczowa zastąpiło „towa- 
rzyszkę”, I znowu u steru. Majątek ziemski 
we Francji, dom i pałąc w Paryżu. 

„O tym okresie bujnego życia p. Ciunkiewi 
czowej krążą najfantastyczniejsze wersje. Mó- 
wi się o ludziach, którzy dla jej czaru popei- 
niali samobójstwa,. o bezcennych Rolls - Roy-i 
cach, zamówionych przez króla greckiego, a 
odkupionych przez Polkę... Czego się nie mó- 
wi! Deputowani, merowie, komisarze. policji 
irancuskiej na wieść o aresztowaniu znanej im 
„comtesse Ciunkiewiczowa“ pošpieszyli z lista- 

  

Nauka polska poniosła ciężką, niepoweto- 
waną stratę przez zgon A. Ant. Kryńskiego, 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prof. Kryński był jednym z twórców pol- 
skiego językoznawstwa i obok Baudoin de 
Courtenaya, dr. Brzezińskiego, Karłowicza, K. 
Appla dał w Polsce podstawy pod nowoczesny 
rozwój tej gałęzi nauki. Przygotowanie nauko- 
we odebrał w seminarjum lipskiem słynnego 
językoznawcy Leskiena, przyswajając sobie 
dwie charakterystyczne cechy pracy naukowej 
Leskiena: šcislošė i jasność klasyfikacji, oraz 
historyczne ujęcie zjawisk. 

Pierwsza rozprawa naukowa prof. Kryń- 
skiego „Kwestja językowa: 0  bezzasadnem 
odróżnianiu rodzaju nijakiego od nmięskiego w 
deklinacji przymiotników” ukazała się przed 60 
łaty, w r. 1872. Od tego czasu nie ustawał w 
pracy, a gromadzenie licznych przyczynków do 
dziejów . staropolszczyzny stopniowo wypełnia- 
jąc luki w wyjaśnieniach historycznych pozwo- 
ЧНо mu w r. 1897 wydać „Gramatykę języka 
polskiego". Gramatyka ta, nagrodzona przez 
Akademję Umiejętności, dv czasów gramatyki 
prof. Szobera była najlepszym podręcznikiem i 
dawaia obraz naukowy polszczyzny, po raz pier 
wszy oparty o związki historyczne. 

Duże naczenie dia pracy uniwersyteckiej 
miało krytyczne wydanie „Zabytków języka 
polskiego”, udostępniające najrzadsze materja- 
iy (np. biblja krółowej Zofji, księgi sądowe 
krakowskie) odnoszące się do początków pol- 
szczyzny. 

Obok licznych prac naukowych, imię prot. 
Kryńskiego utrwala monumentalne dzieło „Sło- 
wnik języka polskiego”, wydawane w latach 
1898 — 1927 wespół z Karłowiczem i Niedź- 
wiedzkim. Również dotychczas istniejący organ 
językoznawczy „Prace Filologiczne*  zawdzię- 
cza swój byt profesorowi Kryńskiemu. 

Szeroki ogół znał prof. Kryńskiego głów- 
nie z walki o czystość języka i z głośnej refor- 
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aodzioa „tajemnica“ CiunkieditzoWej 
Tajemnicą jest oczywiście nie to — w jaki nie nieco „drugostoinie* jak na schyłku stare- mi w których rozpływają się nad dobrocią i 

futra, jakie go reżymu. Miljony, miljony, miljony. Cóż wo uczciwością Polski. 
Dziwny talent, To, co o tem życiu wiemy, 

już jest filmem. — A ileż i czego nie wie- 
«ny? Ileż i ten sąd może nie wydobędzie? 

KRAKÓW PAT. — W drugim dniu rozpra 
wy przeciwko Ciunkiewiczowej, oskarżonej o 
oszustwo asekuracyjne, przy szczelnie wypeł- 
nionej publicznością sali i przy licznym udzia* 
le prasy, rozpoczęło się postępowanie dowodo- 
we. Listę świadków otworzył Galasiński, dzien 
nikarz. Naogół zeznania świadków nie wniosły 
nic nowego. Nie wyjaśniono. kiedy dokonano 
kradzieży i w jaki sposób. jutro nastąpią dał 
sze zeznania świadków. 

  

Król! nie lubiący nowych ubrań 
czyli ktopoty mr. Gaulet 

W Londynie wszyscy wiedzą, kto to taki. 
27 lat mija, jak služy wiernie, przenosząc się 
z jednego do drugiego zamku, ze stolicy do 
zamków na prowincji angielskiej, na wyspie 
jersey, w Szkocji. Wszyscy wiedzą, że jeśli 
nie jest siwy, to dlatego, by nie dać poznać 
po sobie że jużby mogł dawno pójść na eme- 
ryturę. Ale mr. Gaulet na nią nie pójdzie, chy 
ba na wieczną emeryturę wraz ze swym pa- 
nem. 

A jest nim jerzy V, król Anglji. 

Mr. Gaulet jest starym sługą króla, niety- 
tularnym ochmistrzem. Jest to iunkcja, która 
bardzo dużo znaczy w Anglii. Anglicy uważa- 
jący że oni sami powinni być narodem najle- 
piej ubranym na świecie, dbają o to, by kroi 
tnógł przodować swemu narodowi. jego idea- 
łem byłaby moda stała na cały czas panowa- 
nia — mawiał złośliwie jeden z kuzynów kró- 
la. Jerzego V irytowały każde zmiany w kroju 
kamizelki, układzie guzików. A tu lornetowano 
go przy każdem ukazaniu się. 

Anglicy też wiedzą dobrze, czyją to jest 
zasługą, że jednak jeśli Jerzy V nie jest arbi- 
trem mody, to jednak conajmniej „uchodzi* 
Wiedzą i są wdzięczni mr. Gauletowi. Wiedzą 
że to nie lada kłopot utrzymać w porządku 

500 UBRAŃ KRÓLEWSKICH 
a zwłaszcza nie pomylić tu niczego, nie pomie 
szać wstęg orderowych, szari i kołpaków, 
szabii i szpad. Wiedzieć i ułożyć to zgóry za 
poleceniem innych, jaki strój włoży król wte- 
dy a wtedy, jaki na to i na to przyjęcie — 
A wreszcie kłopot z odnawianiem garderoby! 
Jerzy V ma niemal manię nielubienia nowych 
ubrań. „Muszę się do nich przyzwyczaić" — 
skarży się. A tymczasem krawcy Londynu na 
wykli do tego, że jeśli kreacje mody dla mło- 
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wszyscy prowokatorzy, szpicle, sprze- 
dawczykowie muszą koniecznie albo zgi 
nąć z ręki mściwej rewolucji, albo prę- 
dzej czy później żałować będą i kajać 
się ze swych czynów, albo wpadną w ja 
kowyś konflikt ze sprawiedliwością, któ 
ra ich tem chętniej usuwa, im bardziej 
odegrali już swoją rolę: „murzyn zrobił 
swoje.. itd.* Oczywiście, gdyby ten lub 
inny prowokator, szpicel, sprzedawczyk, 
nie wpadł w ręce mściciela, nie został 
zamordowany, gdyby nie doszło to do 
wiadomości publicznej, nigdybyśmy o 
nim nic nie wiedzieli i jego postać, je- 
go charakter, jego dzieje pozostałyby 
na zawsze niezapisaną kartą, białą, nie-- 
znaną kartą ludzkiej jednostki wobec 
społeczeństwa. Ałe oto upada rząd car- 
ski i archiwa, najtajniejsze  dyskrecj: 
przestają być tajemnicą. Cóż za przebo- 
gata falanga postaci wyziera ku nam z 
pożółkłych papierów, kwitów  pienięż- 
nych,raportów, zleceń, rozkazów, listów 

Oto „babuszka prowokacji'* Sierie-- 
briakowa. Poważna matrona, zamężna. 
Mąż służy też w ochranie. Nikt o tem nie 
wie. Posiadają dzieci, wychowują te 
dzieci, oszczędzają pieniądze — na sta- 
re lata, czarną godzinę, jakby mogła być 
bardziej czarna od tych godzin, spędzo- 
nych w ciągu 25 lat w służbie wiecznej, 
podłej prowokacji. Sieriebriakowa prowa 
dziła w Moskwie „otwarty“ dom @а 
wszystkich rewolucjonistów, podejrza- 
'nych ludzi, opozycjonistów, wrogów ce- 
sarza i jego ministrów. W ciągu dłu- 

dych ludzi nosi pierwszy książę Walji, to dlą 
starszych winien je nosić jego ojciec. Krawcy 
smętnie wspominają Edwarda VII, „który był 
takim elegantem!!*. 

A przecież i Jerzy V raz w życiu kontynuo 
wał tradycję swego ojca! Było to... jeszcze 
przed wojną. Na derby król pojawił się w po- 
piełatym meloniku. Świat angielski aż przy- 
Siadt na trybunach: tego nigdy nie było! Szary 
melonik króla stał się sensacją. Szare meloniki 
wtargnęły i do Europy. Anglja popatrzyła z 
uznaniem na szarą postać Gauleta. Och, wie- 
my, ile miałeś trudności z tym jednym meloni- 
kiem! — mówiło to spojrzenie. 

POGARDA NISSAMA 

Jeden tylko człowiek wywołuje głuchą nie- 
chęć u mw. Gauleta. Tym człowiekiem jest 
lennik Jerzego V nissam Hajdarabadu. — jest 
rzecz, którą mr. Gaulet uważa za osobistą о- 

Oto maharadža posiada* większy dochód 
roczny, niż sam król angielski. Długo się nie 
chciało to pomieścić w głowie Gauleta, by ten 
niezupełnie biały, jak mówił, poddany Jego 
Królewskiej Mości, miał mieć większy dochód. 
Tych 65 miljonów funtów rocznie (około dwa 
miljardy złotych), była to suma, która jeszcze 
teraz psuła humor starego sługi ku zabawie 
mniej się tem przejmującego króla. 

Tembadziej, że obecnie, gdy on sam kazał 
przeprowadzić redukcję swego budżetu, lista 
cywilna |Jerzego V, wynosi tylko 420 tysięcy 
funtów. Szczęściem, że do tego dochodzi je- 
szcze dochód z bogatego księstwa Lankastru, 
będącego jakby prywatną własnością króla:—- 
jest to 68,000 funtów. Na ubrania idzie z tego 
znikoma część ku zmartwieniu mr. Gauleta.— 
Myśli on z niechęcią o Nissamie. PREST. 

  

gich lat wiernej jej służby tysiące mło- 
dych, zapalonych, sianatyzowanych, lub 
obłąkanych istot przesunęło się w jej 
mieszkaniu i setki posłała ta matka 
własnych dzieci, do więzień, kazamatów, 
Sybir i na szubienicę. Sieriebriakowa 
nie broniła własnym dzieciom brania 
czynnego udziału w konspiracjach rewo-. 
lucyjnych. Czy to w szkole,, czy później 
na uniwersytecie. Tą drogą otrzymywali 
potrzebne informacje 0 rewolucji. Gdy 
córka dowiedziała się o strasznej tajeni- 
nicy matki, dostała obłędu. W roku 1907 
upłynęło 25 lat działalności Sieriebriako 
wej. Odpowiedni raport skonstruowany 
został w kancelarjach ochrany i Sierie- 
briakowa otrzymywała emeryturę i za- 
pewnioną egzystencję do końca dni ży- 
cia. 

Również 25 lat bez przerwy ani 
razu nie będąc zdekonspirowaną, praco - 
wała w ochranie Iwanowa  Praskowija. 
Do akcji szpiegowskiej wciągnięta zo- 
stała przez Bierdiajewa. W Petersburgu 
utrzymywała mieszkanie, które stanowiła 
główną kwaterę spisków rewolucyjnych. 
Praskowja nigdy nie wychodziła ze swe- 
go mieszkania w przeciągu iat 25, żyjąc 
jak mniszka. Trzymała rękę na pulsie re 
wolucji, słyszała wszystko , co się wo- 
kół wówiło, opiekowała się spiskowcami 
jak własnemi dziećmi, by następnie, zdo 
bywszy kompletne ich zautanie, odda- 
wać ich w ręce policji. Silne nerwy czy 
pewnego rodzaju zboczenie? —- To wszy 

my ortogralicznej. W czasach przedwojennyci 
wyjaśnienia językowe prof. Kryńskiego, druko- 
wale w czasopismach warszawskich  mialy 
wielkie wzięcie. Zebrano je później w dwóch 
tomach p. t. „Jak należy mówić i pisać po pol- 
sku”. 

Jego reforma ortografji, podjęta w kierun- 
ku większego uwzględnienia pisowni fonetycz- 
nej, choć nie została oficjalnie uznana, przyję- 
ła się na znacznych połaciach Polski. Był to 
najlepszy sprawdzian autorytetu prof. Kryńskie- 
go jako uczonego. Sam jeden równoważył au- 
torytet całej Akademji Umiejętności, co odbi- 
jało się w powiedzeniu: pisownia Akademii i 
— pisownia Kryńskiego. 

Prof. Kryński urodzony w r. 1844 w Łu- 
kowie, odebrawszy wykształcenie gimnazjalne, 
studjował w Szkole Głównej, w której w r. 
1869 ukończył wydział filologiczno-historyczny 
ze stopniem magistra. Dalsze studja odbywał 
w Lipsku. Po długoletniej pracy na stanowi- 
sku naucyciela gimnazjalnego, powołany został 
na katedrę filologii słowiańskiej we Lwowie. 
Ze Lwowa przeszedł na katedrę języka poiskie- 
go w Uniw. Warszawskim, którą zajmował do 
ostatniej chwili. W uznaniu zasług naukowych 
Uniw. Warsz. mianował go swym profesorem 
honorowym. 

Pogrzeb nestora połonistów polskich odbvi 
Się we wtorek o godz. 10 rano z kościoła św. 
Karola Boromeusza na Powązkach. Nabożeń:- 
stwo żałobne odprawił ks. biskup Szlagowski. 

=0-0-0= 

KLASZTOR ŻYROWICKI 
Polska informacja Prasowa 

aastępującą wiadomość: 

Dnia 23 listopada Sąd Okręgowy 
rozpatrywał 23 sprawy z powództwa ka 
tolickich kuryj biskupich 0 zwrot Świą- 
tyń i majątków prawosławnych, znajdu 
jących się w posiadaniu Kościoła prawo 
siawnego, w tej liczbie klasztoru Żyro- 
wickiego. Po wysłuchaniu stroa Sąd O- 
kręgowy postanowił wszystkie sprawy 
umorzyć. 

Nie wiemy, jakie były dzieje 22 ki$- 
cigłów czy majątków, o które toczył się 
spor, tatomiast przeszłość klasztoru Ży- 
rowickiego, założonego i zbudowanego 
przez zakon bazyijanów, jest całkiem jas 
na. Istnieją drukowane dzieła, opisujące 
stan Żyrowic w chwili przyjścia tam w 
r. 1613 bazyljanów ze św. Józefaiem 
Kuncewiczem na czele, istnieją akta ar- 
chiwalne, stwierdzające pewne zatargi 
spadkobierców fundatora klasztoru z ba- 
zyljanami na tle majątkowem. 

Klasztor żyrowicki w stosunku do 
cerkwi prawosławnej znajdował się w 
tej sytuacji, co kościół Św. Kazimierza 
w Wilnie: był niewątpliwie zbudowany 
przez katolików, później przeszedł do 
rąk prawosławnych, którzy dokonali 
szpecących przeróbek,  zacierajacych 
ślady architektury katolickiej. 

Nie wiemy, kto bronił praw Kościo- 
1а katolickiego i kto był doradcą, jako 
historyk, ale wydaje się nam, że trzeba, 
albo występować z gruntownie uzasad- 
nionemi pretensjami, albo też nie rozpo- 
czynać procesów wcale. 
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Czyżby nowe Lourdes w Belgji 

Prasa brukselska omawia obszernie zadzi- 
wiające zdarzenie, jakie miało mieć miejsce w 
Beauraing, małej wsi w belgijskich Ardenach. 

Otóż dnia 8 grudnia, w sam dzień święta 
Matki Boskiej cztery dziewczynki i chłopczyk 
wrócili z pola, oświadczając, że z groty naśla- 
dującej sławną grotę w Lourdes, a położoną w 
ogrodzie klasztoru sióstr Panny Marji, wyszła 
ku nim Matka Boska, taka, jaką przedstawiała 
statua. Widzenie trwać miało dłuższą chwilę.— 
Dzieci wróciły podniecone do domu, mówiąc, 
że nazajutrz też tani wrócą. 

Od tego czast w godzinach popołudnio- 
wych tłumy ludzi ściągają na to miejsce. Wzie 
ci przychodzą i klękają przed grotą. Po chwili 
widać, że miewają wizję. Trwa to nieraz do 
20 minut. Towarzyszący im nie dostrzegają 
jednak nic, prócz wrażenia, malującego się na 
twarzach dzieci. 

Władze kościelne i lekarze zajęli się już 
tym problemem. — Narazie nie wypowiedzieli 
swego zdania. Do Beauraing ściąga cała masa 
ludzi, nawet z Francji. Dzieci zapewniają, że 
ukazuje się im Matka Boska. O symułacji nie 
może być mowy. 

(i M i Www į 

Embarras de richesse 
oto uczucie, które ogarnia palacza, gdy otworzy piekną szkatułkę z Kolekcją Papierosėw Polskiego Manopolu 

Tytuniowego: Nile, Egipskie Specjalne, Egipskie przednie, $finksy. 

TJ M O i O A ННАЙ 

stko za 25 rubli miesięcznie. 
również emeryturę. 

Cóż za niesamowita galerja! Taki 
student Kuczerow! Ujęty za rozrzucanie 
odezw nielegalnych, zgodził się natych- 
miast na propozycję urzędnika ochrany 
pozostania na służbie wywiadu. Prosił 
jedynie o wyznaczenie mu stałej pensji, 
aby mógł ukończyć uniwersytet i otrzy 
mać dobrą posadęi w ministerstwie spsa 
wiedliwości. Znany szei ochrany Racz- 
kowski dał mu 100 rubli pensji miesięcz 
nej. Po ukończeniu uniwersytetu Kucze- 
row został adwokatem, bardzo wziętym 
w sterach rewolucyjnych.... 

Ale oto zupełnie typ odmienny: syn 
bogatego właściciela domu w Baku, [sa 
Aszubiekow. Pieniędzy nie potrzebował, 
w każdym razie tych kilku skromnych 
rubli, któremi opłacała ochrana swoich 
ajentów. Aszubiekow marzył o otrzyma- 
niu orderu, Tak jest: chciał mieć order 
koniecznie. Służył bezinteresowanie 0- 
chranie i w końcu otrzymał upragnione 
go „Stanistawa“ 3-ciego stopnia. 

Był też taki malarz Praotcew. Nama- 
lował nawet obraz „Golgotę*, nadając 
Chrystusowi twarz jednego z rewolucjo- 
nistów. Malarz ten pracował w Kijowie, 
utrzymując bliskie stosunki z kołami re- 
wolucyjnemi. Przeniósł się następnie do 
Paryża. Kiedyś niósł wieniec na pogrze- 
bie wybitnego socjalisty  Gierszuniego, 
którego szpiegował przez długie lata. 
Wyjechał następnie do Paragwaju, ale 
źle mu się wiodło, napotykał wszędzie 

Otrzymała 

  

W WIRZE STOLICY 
PRAWDZIWY PECHOWIEC 

W Monte Carlo jest taki system gry: na 

pechowca! To znaczy, że się upatruje człowie- 

kd To strasznie przegrywa i stawia systema- 

tycznie przeciwko niemu. On na to — ja na 
tamto. 

Przyjechał do Monte miljoner australijski i 
postanowił grać na pechowca. Dał ogłeszenie 

do gazet: „poszukuję straszliwego  pechowca, 

dokładny życiorys, przekonywujące takta”.. 

Zjawił się chudy, straszny jegomość i op) 

wiedział: — trzymałem przez 10 lat ten sam 

numer loteryjny, raz spóźniłem się do kolektu- 

ry — nie było go, wziąłem inny. Nazajutrz 

główną sumę wygrał właśnie ten mój dziesię- 

cioletni los. Wróciłem znowu doń, wygrał aku- 

  

rat ten drugi numer — com go miał podczas 

jednego ciągnienia. Mam wstrętną teściową, 

warjatkę, furjatkę — powiesiła się raz ze zło- 

šci, że obiad się spóźnił, właśnie zakradł sie 

złodziej, i — odciął teściową jeszcze żywa! 

Znalazłem sznur pereł, pokazałem  įubilerowi, 

powiedział, że są fałszywe i nic nie warte — 

oddałem policji. Były najprawdziwsze w świe: 
cie, jubiler idjota, policja dostała 100.000 

grody! Jeszcze tysiąc innych wypadków... 

tu w Monte Carlo przegrałem cały majątek! 

— Oto stosowny człowiek, pomyślał ura- 

dowany miljoner i dał mu tysiąc franków 

wyjaśniając, iż ma je stawiać jak chce byle 

przegrać. Miljoner będzie operował całym mi- 

ljonem — przeciwko pechowcowi i da mu 10 

procent z wygranej. 
Poszli do kasyna. Pechowiec zasiadł przy” 

jednym końcu stołu, miljoner przy drugim. Co 

pechowiec postawi 10 franków na czarne — 

miljoner 10 tysięcy na czerwone, pechowiec 

na ten kwadrat, miljoner na tamten. 

A tu pechowiec wygrywa i wygrywa, nie 

chybił ani razu, miał szaloną, niebywałą passę 

— po paru godzinach miljoner wstał od stołu 

— przegrał cały swój miljon, pechowiec też 

wstał — ze stu tysiącami franków. 

— Bydlę, kłamca, oszust! — zawrzeszczał 

australijczyk, zełgałeś wszystko  nicponiu, nic 
nie dostaniesz szelmo! 

Zabrał mu wszystkie wygrane pieniądze, 

dał dwa mocne kopniaki i wyszedł. Pecho- 

wiec stał sponiewierany w hallu i płakał: 

— No czyż ja naprawdę nie jestem naj- 

większym pechowcem świata? Raz w życiu 

wygrałem w ruletę — i ot co z tego mam! 

Karol. 

  

  

WĘGIEL I KOKS | 

GORNOSL ĄSKI 
iZjednocz, Kop. Górnosi. „PROGRESS* 
| wagonowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

dostarcza 
W'LNO, 

| M. DEULL J:giellońska 3, 

     

      

Tel. 811 
EGZYSTUJE OD 1890 r. 

Składy: Kijowska 8 Tel. 999, 

| 
Einstein stanął przed inkwi- 

zycją zaniepokojonej Ameryki 
KAMPANJA / BREDNI. NONSENSUWNE 

PYTANIA. 

W związku z utworzeniem nowego instytu- 
tu naukowego w Stanach Zjednoczonych do 
wygłoszenia tam cyklu wykładów, zaproszono 
niemieckiego uczonego głośnego prof. Einstei- - 
na. Na wiadomość © jego przyjeździe, szowi- 
nistyczna Liga Patrjotycznych* Kobiet, odpo- 
wiednik tajemniczego Ku-Klux Kianu rozpoczę- 
ła nagankę prasową przeciw uczonemiu, Oskar- 
żając go O niebywałe wrogie zamiary. 

Wobec pewnego zaniepokojenia w Ame- 
ryce, konsułat gener. berliński przed udziele- 
niem wizy Einsteinowi, kazał mu odpowiedzieć 
na kwestjonarjusz z 23 pytań, wśród których 
były i takie: 

Czy zamierza obalić drogą gwałtu rząd 
amerykański, względnie taką drogą usu- 
nąć Prezydenta St. Zjedn. A. P. 

Czy nie hołduje wielożeństwu? 

Czy aby nie był kiedyś pacjentem za- 

kładu dla umysłowo chorych? 

Liga jest dalej pełna nieufności, ale prze- 
ciętny Yankes się uspokon. 

PREST 
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na trudności i prześladowali go cztonko 
kowie emigracji socjalistycznej z Rosji. 
Pisze więc podanie ną ręce dyrektora d 
partamentu policji, prosząc o pomoc . : 
przypominając „łata pracy w walce z 
wrogiemi państwu siłami. Od dwudzic- 
stego roku życia pracowałem dla dobra 
ojczyzny..." W podaniu tem zaznacza, iż 
w tej chwili nie marzy o niczem innem, 
jak tylko „aby wyświadczyć usługi pań - 
stwu i cesarzowi i aby wychować 
dwóch swoich synów. 

O wiele mniej jaskrawą iigurą jest 
ajent Raczkowskiego Leon von Beitner. 
Młody chłopiec, który nie ukończył ko:- 
pusu kadeckiego, wyrzucony zeń za kra- 
dzież jakichś pieniędzy. Raczkowski wy- 
słał go do Szwajcarji z nakazem utrzy- 
mywania kontaktu z „narodowolcami* 
Po nieudanym zamachu na ministra spra 
wiedliwości Murawjewa, został zwolnio- 
ny z ochrany.* Zachorował na suchoty i 
wkrótce umarł. 

Mienszczikow prezentuje jeszcze dłu- 
ga listę ajentów, szpiegów, szpiców, 
prowokatorów. Niektórzy kończyli ma:- 
ną śmiercią sprzedawczyków, niektórzy 
w więzieniu. Nieliczni załedwie zrobili 
karjerę jak Raczkowskij i Zubatow. 
Większość odeszła niepostrzeżenie w 

szarugę dnia powszedniego. aż. 

er



    

      

  

   

ŠRODA 
Dzia 14 

Foriunaia 
jatro 

Adelsįdy 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 13 GRUDNIA 
€isnienie średnie: 778. 

Temperatura średnia: —6. 

Temperatura najwyższa: —4. 

Temperatura najniższa: 

Opad: 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzrost. 
Uwagi: mglisto. 

PROGNOZA P.LM.-a 

Wschód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

   

  gy 

Chumrno i uuglisto, — Noc mroźna, dniem 

ociepłenie. —  Siabe wiatry południowo - gn 

wschodnie. — — 

NABOŻENSTWA 

— RORATY PRACOWNIKÓW MIEJ- 
SKICH. W dniu 15 bm. o godzinie 7 rano 
w kościele po-Dominikańskim odbędą się 
roraty dla pracowników miejskich. 

ŻAŁOBNA 

  

— We czwartek dnia 15 grudnia, jako w ; 
dzień Patrona ś. p. Walerji Łazarówny, b. dy- 
rektorki gimnazjuni żeńskiego im. ks. A. J. 
Czartoryskiego, odbędzie się w kościele Serca 
Jezusowego nabożeństwo żałobne o godz. 7 m. 
30 za spokój jej duszy. 

ś 2 URZĘDOWA 

— P. Wojewoda Zygmunt Beczko- 
wicz wyjeżdżał we wtorek dnia 13 bm. 
na inspekcję powiatu wileńsko - trockie- 
go, zaś wieczorem tegoż dnia udał się w 
sprawach służbowych do Warszawy. 

MIEJSKA 
— Podatek hotelowy. — W myśl zaleceń 

województwa magistrat postanowił obniżyć 

stawki podatku hotelowego z 15 na 9 proc—- 

dla zakładów pierwszej kategorji i z 10 na 6 

proc. dia zakładów drugiej kat. 2 

- GOSPODARKA STRAŻY OGNIOWEJ 
W swiązku z ostatniemi nadużyciami i wy 
kroczeniami, ujawnionemi w wileńskiej 
straż yogniowej, prezydent miasta polecił 
kontroli miejskiej ponownie, jak najszcze- 
gółowsze zbadanie całokształtu gospodarki 
straży za lata ubiegłe, w celu ustalenia za- 

sięzu popełnianych nadużyć. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Stud. USB. — Wy- 

cieczka na rozprawy sądowe. — Koło Prawni- 
ków stud. USB organizuje w dn. 16 bm. (pia 
tek) wycieczkę do Sądu Okręgowego na roz- 
prawy sądowe. Na wokandzie sprawy o mor- 
derstwo, zgwałcenie i fałszerstwo. Zbiórka 0 
godz. 8,45 rano w lokalu sądu obok sali roz- 
praw nr 2 (1 piętro). 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— ODCZYT IPUŁK. TUHAN - BARA- 
NOWSKIEGO. — Dnia 9 grudnia w Kasy- 
nie Oficerów przeniesionych w stan spo- 
czynku, pułkownik p. Stefan Tuhan-Bara- 
nowski zaznajomił liczną publiczność z kul 
turą i rolą kobiety w. krajach muzułmań- 
skich w. wiekach od 7—14-tego. 

Następnie, opierając się na spostrzeże- 
niach w czasie podróży p. muftiego dra 
Szynkiewicza do Egiptu, Turcji i Palesty- 
my, prelegent określi! poczynający się w 
tych krajach ruch emancypacyjny kobiety 
i w zakończeniu podał dzieje Tatarki w 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dnia 16 grudnia w temże Kasynie p. 
puikownik ma wygłosić referat, dotyczący 
wyłącznie Tatarów, litewskich. 

— Na dzisiejszej Środzie literackiej znany 
krytyk i essaysta p. Karol Wiktor Zawodziń- 
ski wygłosi prelekcję p.t. „Marja Dąbrowska i 
historyczno-literackie znaczenie jej twórczości". 
Zarówno temat, jak i osoba prelegenta wzbu- 
dziły w wileńskich sferach literacko-artystycz- 
nych duże zainteresowanie. Początek o godz. 
20.30. Wstęp dla wprowadzonych gości — je- 
den złoty. 

‚ — Zarząd Kola Z.O.R. wzywa swych człon 
ków do przybycia na wykład — relerat na 
temat „Bitwa Warszawska”, który wygłosi 
por. Mirowski we środę dnia 14 b.m. o godz. 
RE Dia 30, w lokalu Koła Z.O.R. ul. Wileń- 

ж 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, iż 
następne strzelanie dla członków ZOR, o о4- 
znmakę strzelecką II i III klasy, odbędzie się 
dnia 18 b.m. (niedziela) о godz. 9 rano na 
Stirzelnicy Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego (obok dworca osobowego). 

— Zarząd Okręgowy Polskiego Białego 
Krzyża w Wilnie zawiadamia, iż walne zgroma 
dzenie Polskiego Białego Krzyża odbędzie się 
we czwartek dnia 15 grudnia 1932 r., o godzi 
nie I9-ej w sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wa. z następującym porządkiem dzien- 

1) Zagajenie; 2) Wybory przewodniczące- 
go; 3) Przemówienie pani generałowej Ber- 
beckiej, 4) Odczytanie protokułów z poprzed 
nich zebrań; 5) Sprawozdanie z działalności 
ogólne; 6) Sprawozdanie finansowe i bilans; 
3 „Sprawozdanie komisji rewizyjnej; 8) Pre- 
liminarz budżetowy; 9 ) Wybory zarządu i 
komisji rewizyjnej;. 10) Wolne wnioski. 

Prezes zarządu (--) inż. K. Falkowski. 

-.. Mileńskie Koło Związku  Bibljotekarz „Polskich. — Dnia 15 grudnia rb. (czwartek) © 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w lokalu Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej 103 zebra. 
sie członków z następującemi komunikatami:. 

D p. St. Lisowski — Świeżo wykryta w 
Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej książką 
Żygmunta Augusta; 2) p. M. Dzikowski 
Księgozbiór historyka powstań polskich Fryde 
zyka Smitta w U. B. P.; 3) p. M. Brensztejn 
—Samoobrona bibljotek domowych przed przy 
właszczaniem książek, Goście mile widziani. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Ginekologiczne: 
odbędzie się dnia 15 bm. o godz. 20 1 lokalu Kliniki Położniczo - Ginekologicznej USB (B-- gusławska 3) z następującym porządkiem dzien 
nym: 

š) Demonstracje ze szpitala św. Jakó i 
Kliniki; 2) Dz A. Karnicki: — Roa w sprawie cięcia cesarskiego; 3) Dr, A Sed- lis: — Wpływ pernoctonu na noworodki; 4) Dr. G. Gordon: — Krwawienia poza okresem 

miesiączkowym pochodzenia niezłośliwego. 
„— Zebranie Koła Miłośników Wilna i W?- 

łeńszczyzny: — Oddział wileński Polskiego To 

z 

w 

warzystwa Krajoznawczego zorganizował w ii- 
stopadzie rb. Koło Miłośników Wilna i Wilza 
szczyzny. Celem Koła jest współdziałanie w о- 
chronie zabytków sztuki i kultury, współdz 2 
łanie w ochronie przyrody i jej zabytków, 
szerzenie kultu ludzi zasłużonych, propaganda 
miejscowego obyczaju, obrzędów itd. Koło га 
mierza realizować swe cele przez organizowa- 
nie zebrań dyskusyjnych i wycieczek, przez 
wydawnictwa, odczyty itp. Że akcja w tych 
kierunkach znajduje zrozumienie i prawdziwe 
zainteresowanie, dowodem może być bardzo 
liczny udział w wycieczkach, zorganizowanyc: 
przez Koło w dn. 10 i 11 bm. na teren prac 
konserwacyjnych w Bazylice. W wycieczkach 
tych uczestniczyło przeszło 300 osób. 

We czwartek dnia 15 grudnia o godz. 8 
wiecz. odbędzie się w lokalu Związku Zawodo 
wego Literatów Polskich (przy ul. Ostrobram- 
skiej 9) pierwsze zebranie dyskusyjne Koła 
na temat „O wygląd ulic wileńskich. Na ze- 
braniu tem będą poruszane między innemi spra 
wy szyłdów, kiosków, malowania domów itd. 
Zarząd Koła zaprasza na to zebranie wszyst- 
kich miłośników Wilna. Dla członków Polskie- 
go Towarzystwa Krajoznawczego wstęp bez- 
płatny, goście piacą 50 gr. 

— Qdczyty w KPW. —W związku z chwi 
lową nieobecnością pana pułk. dypl. T. Shey- 
bala, zapowiedziany odczyt na dzień 14 grud- 
nia rb. pod tytułem „Bitwa Warszaw : jai 
wysiłek woli naczelnego wodza” z 

  

a rb. staraniem zarządu Ogniska Kolejo- 
wego Przysposobienia Wojskowego w Wilnie, 
w gmachu własnym przy ul. Kolejowej nr IC, 
odbędzie się odczyt p. Jerzego Żukowskiego na 
temat: Złoty wiek literatury i jego autorzy". 
Początek punktualnie o godz. 19. Wstęp bez- 
płatny dla wszystkich. Kapewiacy wolni od 
zajęć służbowych winni stawić się bezwzgled- 
nie. 

— _ Odczyt o pracach w Bazylice. — W 
17 grudnia o godz. 8 wiecz. w lokalu St» 
szenia Techników Polskich w Wilni 

  

  

    
leńskiej asystent politechniki warszawskiej inż. 
H. Wąsowicz wygłosi odczyt o metodach ra- 
towania i robotach obecnie prowadzonych w 
związku z odbudową Bazyliki wileńskiej. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PAŃ DO- 

MU. — Dnia 15 bm. we czwartek o godz. 
17-tej w sali Towarzystwa Kredytowego 

przy ulicy Jagiellońskiej 14 odbędzie się 

zebranie miesięczne. 
Porządek zebrania: 1) Pogadanka p.t.: 

„O porz ch i czystości" wygłosi Irena 
Łubiakowska. 2) [Pokazy z zakresu ulep- 
szeń + podarstwa domowego. 3) Wybór 

przewodniczącej. 

Wstęp dla nieczłonków 50 gr. Rozpoczę 
cie zebrania punktualnie. 

— ZARZĄD ZWIĄZKU WŁAŚCICIELI 
ŚREDNICH I DROBNYCH NIERUCHO- 
MOŚCI m. Wilna, ul. Gdańska Nr. 1 m. 6 
— uprasza wszystkich właścicieli nierucho 
mości posiadających swe domy na zie- 
miach dzierżawionych lub czynszowych, o 
zgłaszanie się do zarządu Związku w godzi 
nach między 5 a 7 wieczorem do dnia 20 
grudnia br., celem rejestracji swych dzia- 
łek, a to w związku z projektem nowej u- 
stawy w sprawie wylkupu ziem dzierżaw- 
nych i czynszowych. 

SPOŁECZNĄ 

ZIEMNIAKI DLA BEZROBOT- 
NYCH. — Wojewódzki Komitet de spraw 
bezrobocia wydał, jak dotychezas, zasiłek 
ziemniaczany przeszło tysiącu bezrobot- 
nym. Wydawanie tego zasiłku odbywa się 
nadal w przyśpieszonem tempie. 

— GORĄCA ZUPA DLA DZIECI W 
WIEKU (PRZEDSZKOLNYM. Jutro 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobocia 
rozpoczyna wydawanie gorącej stra wy (zu 
pa jarzynowa lub mięsna) 500 dzieciom w 
wieku przedszkolnym. Strawa będzie przy- 
gotowywana w kuchni w murach pofran- 
eiszkańskich, a następnie dostarczana 
przez kuchnie wojskowe do sześciu punk- 
tów miasta, gdzie będzie rozdawana w go- 
dzinach południowych. 

RÓŻNE 
— WYCIECZKA Z KOWNA. W przy- 

szłym tygodniu przybyć ma z Kowna do 
Wilna większa wycieczka nauczycieli tam- 
tejszych szkół hebrajskich. 

— PRZEMYSŁOWCY LITEWSCY W 
WILNIE. Przez dzień wczorajszy bawili w 
Wilnie w przejeździe do Warszawy dwaj 
przemysłos cy kowieńsey. Podróż ich jest 
związana z zamiarem poczynienia zakupów 
towarów w Polsce. 

— ZJAZD DROGERZYSTÓW. Przy ul. 
W. Pohulanka 5 odbył się zjazd wojewódz- 
ki właścicieli składów aptecznych. 

Postanowiono poczynić kroki w kie- 
runku polepszenia stanu drogistów, ustale- 
nia platformy prawnej dla składów aptecz 
nych, oraz zwalczać mieuczciwą konku- 
rencję. 

— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Delega- 
cja rodziców szkół Centr. Kom. Oświaty 
interwenjowała w Gminie żyd. w sprawie 
wypłacenia nauczycielom mależnych im 15 
tysięcy zł. Rodzice wskazywali, że ociąga- nie się z wypłatą może spowodować strajk personelu nauczycielskiego. 

— POUFNE OBRADY KUPCÓW. Ro- 
kowania w sprawie scalenia rozbitych na 
dwa odłamy zw, kupców żyd. trwają nadal. 

Obrady wykazują, że obie strony dążą 
do kompromisu, prowadzone są jednak po- 
ufnie. ` 

— KLASYFIKACJA PRZEMYSŁOWA 
Władze skarbowe zgodziły się ostatecznie 
na stosowanie indywidualnych ulg przy 
wykupie świadectw przemysłowych na r. 
1938. (W praktyce będzie to wyglądało w 
ten sposób, że płatnicy będący w ciężkiej 
sytuacji, będą zaklasyfikowane do niższej 
kategorji przemysłowej. 
_— UBEZPIECZENIE OD WYPAD- 

KÓW AUTOBUSOWYCH. — w miesiącu 
styczniu właściciele autobusów  zamiej- 
skich obowiązani będą wnieść do urzędu 
wojewódzkiego odpowiednie kaucje dla za- 

bezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzial 
ności przedsiębiorcy na wypadek katastro- 
fy. Obecnie zarządzenie o składaniu kaucji 
podamo do wiadomości zainteresowanych. 

— ZJAZD DELEGATÓW KOL. PRZY- 
SPOSOBIENIA WOJSKOWEGO. Ww dniu 
11 grudnia br. odbył się w Wilnie okręgo- 
wy zjazd delegatów. Kolejowego | & 
sobienia Wojskowego Dyrekcji Wileńskiej, 
przy udziale prezesa Dyrekcji inż. K. Fal- 
kowskiego i delegatów 66 ognisk, 

, Przewodniczy! zjazdowi prezes zarządu 
głównego KPW. poseł W. Starzak. 

Zjazd wykazał jednomyślnie głębokie 
uczucia  patrjotyczne kolejarzy, którzy, 
przez usta licznych mówców, ujawnili zro- 
zumienie idei obrony państwa. Po przedys- kutowaniu į przyjęciu wytycznych pracy 

    

     

   

    

SŁ O 

Gładująca ek 

wo 

surzędniczka 
popełniła samobójstwo 

WILNO. — Notowaliśmy wczoraj wy 
padek demonstracji głodowej byłej u- 
rzędniczki bankowej Marji Piasewiczów- 
ny, zamieszkałej przy zaułku Białym 6 

Głodująca postanowiła zamorzyć się 
na Śmierć, a jako powód ku temu posłu- 
żyła nędza, która wkradła się do domu 
jej rodziców w chwili, gdy została bez 
pracy. : 

W piątym dniu głodówki, tj. w ponie 
działek, Piasewiczówna poważnie zasłab 
ła, tak, że wzywano pomocy lekarskiej. 

„Arben“ proponuje zmi 
Dyrekcja „Arbonu' wystąpiła do ma- 

gistratu z wnioskiem zmiany obowiązują 
ceį umowy dzieržawnej. „Arbon“ wskazu 
je, że obecny system ingerencji władzy 
w sprawy komunikacyjne ujemnie odbi- . 
ja się na gospodarce przedsiębiorstwa i 
przynosi towarzystwu duże straty. 

„Arbon* proponuje udzielenie mu 

  

KPINY 
Z PUBLICZNOŚCI 
Wielkim głosem wykrzykuje „„prądo- 
żerca”: kupujcie „tanie” żarówki. 
Strzeżcie się tego! T. zw. „tania” 
żarówka jest w rzeczywistości 
droższą, gdyż ukryty w niej „„prąda- 
żerca” tyle bezużytecznie pochła- 

nia prądu, że w rezultacie kilka- 

krotnie + wydacie na oświe- 

tienie domu. 

Należy kupować żarówki wyłącznie 
wysokiego gatunku, które są na- 
prawdę najtańsze w użyciu, : ta- 
kiemi są właśnie żarówki Philipsa... 

ŻARÓWKA. 
k SET LTS EI 

na najbliższą przyszłość, zjazd wysłał de- 
pesze hołdownicze do p. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej I. Mościckiego, Pierwszego Mar- 
szałka Polski J. (Piłsudskiego oraz ministra 
komunikacji inż. Butkiewicza. 

Ponadto wysłano życzenia do: p. Mar- 
szałkowej Aleksandry Piłsudskiej z powo- 
du przypadających w dniu dzisiejszym Jej 
imienin, Do nowego zarządu okręgowego 

na następną dwuletnią kadencję wybramo 
osoby, które położyły wielkie zasługi dla 
idei obrony państwa i organizacji KPW. 
na Wileńszczyźnie, z dotychczasowym, bar 
dzo cenionym prezesem Michałem Puchal- 

skim na czele, 
— ZACHOROWANIA ZAKAŻNE. — 

Obecnie na terenie miasta notowanych jest 
50 wypadków zachorowań zakaźnych. Żad- 
na z tych chorób liczbowo nie przedstawia 
miebezpieczeństwa rozszerzenia. Przynaj- 
mniej narazie, 

— STRAJK W GARBARNIACH. — 
Z powcdu zatargu o płace, które miały być 
zmniejszone, wybuchł strajk w garbar- 
niach. Porzuciło pracę kilkadziesiąt osób. 

— P. Mieczysław Pruszyński, stud. U. Į. 
prezes „Myśli Mocatstwowej* Koła Krak. pro- 
si nas o zamieszczenie sprostowania, że ze 
skazanym za udział w ekscesach ulicznych w 
Warszawie studentem  Jerzyni  Pruszyńskim 
(„Słowo” z 6 b.m.) nie ma oczywiście nic 
wspólnego. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance gra dziś po 

raz drugi reportaż historyczny w 8 obrazach 
Rehflischa i Herzoga „Sprawa Dreyfusa*, — 
który na wczorajszej premjerze odniósł zasłu- 
żony sukces artystyczny. 

W rolach głównych p.p.: Detkowska - Ja- 
sińska, Niedźwiecka, Grolicki, Szymański, Ło- 
dziński, Neubelt w otoczeniu świetnie zgrane- 
go zespołu wszystkich artystów. 

Reżyserja dyr. Szpakiewicza i Pawłow- 
skiego, dekoracja Makojnika. We czwartek po 
raz trzeci „Sprawa Dreyfusa". 

- Leon *Wyrwicz i Ludwik Czarnowski 
w Wilnie. — 16, 17, ił 18 grudnia zawitają 
do Wilna znakomici artyści L. Wyrwicz i L. 
Czarnowski w otoczeniu artystycznego tournee 
które da cztery przedstawienia” (18 — dwa ra 
zy) kapitalnej sztuki ]. Haseka „Dzielny wo- 
jak Szwejk”. 

— Teat muzyczny Lutnia —  „Fijołek z 
Montmartre'u*, — Dziś i jutro przepiękna о- 
peretka Kalmana „Fijołek z Montmartreu' z 
Janiną Kulczycką w roli tytułowej. 

W wykonaniu tej operetki bierze udział ca- 
ły zespół artystyczny, zwiększone zespoły ba 
letowe i chóralne.— Efektowne dekoracje J. 
Hawryłkiewicza wywołują oklaski widzów. — 
Zniżki akademickie ważne. 

— Najbliższe premjery. — Zespół teatru 
Lutnia przygotowuje pod reżyserją M. Tatrzań 
skiego wesołą operetkę Kollo „Lady Chic“. 

Režyser K. Wyrwicz - Wichrowski rozpo- 
czął przygotowania do wystawienia „Rewii 
Sylwestrowej“. 

CG GRAJĄ W KINACH? 
CASLNO — Biala odaliska. 
HELIOS — Dobranoc wiedniu. 
Pan — Mata Hari 

STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka i Białe cienie 
LUX — Jego maleńka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OKRADZIONE MIESZKANIE, 
/ mieszkania Reczetowej Anny (Kijowska 
4), mieznani sprawcy, otworzywszy drzwi 
dobranym kluczem, skradli garderobę dam 
ską i beliznę, łącznej wartości 280 zł. 

PODRZUTEK. Szyszkiewiezowa 
Zofja (Nowogródzka 15), dostarczyła do 
komisarjatu PP. podrzutka płci męskiej, 
w wieku około 2 lat, pozostawionego w jej 
mieszkaniu, podczas jej nieobecności, przez 
nieznajomą kobietę. Dziecko umieszczono 
w przytułku Dzieciątka Jezus. г 

— SPRAWIKI ZŁODZIEI. W sprawie 
onegdajszej kradzieży pokostu, lakieru i 
innych rzeczy, łącznej wartości 350 zł., na 
szkodę Knuda Bolesława (W. Pohulanka 
45), ustalono, że kradzieży tej dokonali za- 
trzymani już za popełnienie szeregu innych 
kradzieży na terenie miasta zawodowi zło- 

W parę godzin potem nastąpił nowy 
atak niemniej ciężki, jak się potem oka- 
zało, spowodowany zatruciem organiz- 
mu. Lekarz ustalił, że desperatka przyję- 
ła większą dozę weronału, chcąc bez bó 
lu rozstać się z życiem. 

Piasewiczównę z uwagi na jej stan 
przewieziono jeszcze ubiegłej nocy do 
szpitala Sawicz, gdzie przymusowo za- 
stosowano wszelkie środki ratownicze.— 
Stan chorej budzi jednak poważne oba- 
wy. 

arę umewy z miastem 
większej swobody przy ustalaniu linij i 
częstotliwości kursów, bowiem dopiero 
wówczas będzie mógł odpowiednio regu 
lować komunikację w mieście. 

Propozycja „„Arbonu* wejdzie pod ob- 
rady odnośnych czynników miejskich do 
piero po złożeniu jej na piśmie. 

         

   

PHILIPSA 
CHRONI WASZE OCZY , PA WASZĄ KIESZEŃ 

  

Dziewczynka 
z pocztówkami 

Do redakcji naszejprzyszła wczoraj wie 
czorem kilkunastoletnia dziewczynka. W 
ręku skrzyneczka z pocztówkami: biała 
kartka bristolu, artystycznie wycięte no- 
żykiem choinki, gwiazdki betlejemskie. Ka 
żda kartka w osobnej kopercie, Cena 20 
groszy. Kupiliśmy wszyscy kilkanaście 
sztuk, Albowiem... Albowiem dziewczynka 
odpowiedziała nam na kilka pytań. 

— Imię? 
—Wandzia, 
— Gdzie mieszkasz? 
W kolonji kolejowej. 
— Przyjeżdżasz więc do Wilna, by 

sprzedawać swoje pocztówki ? 
— Nie. Chodzę piechotą. 
— Masz rodziców ? 
— Ojciec dwa lata bez pracy. Jest ofi- 

cerem rezerwy. 

— Rodzeństwo? 
— Twoje: brat starszy, ja i sześciomie- 

sięczna siostrzyczka. 
— Kto robi poeztówki? 
— Ojciec. Chory w domu. Matka do- 

gląda go. ы 

— Ile sprzedajesz dziennie? Ile zara- 
biasz? 

— Najwyżej dwa złote. 
Dwa złote dziennie. W najlepszym ra- 

zie 60 zł. miesięcznie. Rodzina z pięciorga 
osób. Mała dziewczynka, która sześć kilo- 
metrów tam, sześć kilometrów zpowrotem 
odbywa co dzień. O godzinie trzeciej jest 
już zmrok. Jest zimno. 

Jeśli kto z czytelników spotka dziew- 
czynkę, proponującą kupno świątecznej 
pocztówki — niech kupi. 

EEST LPL ORKA WAZA) 

dziej Kisiel Olgierd i Staszewski Wacław, 
bez stalego miejsca zamieszkania. Pokost 
odnaleziono w sklepie farb Krawiskiego 
Judela, przy ul. Zawalnej 39, 

— STATYSTYKA SAMOBÓJSTW. — 
Statystyka samobójstw za rok 1932 wyka- 
zuje w m. Wilnie 189 zamachów samobój- 
czych, w tem 50 procent z powodu złych 
warunków materjalnych, 15 proeent zaś 
wywołane zawodem miłosnym. 

W całem województwie wileńskiem licz 
ba zamachów samobójczych wynosi 59. Z 
tego 21 z przyczyny zawodu miłosnego, 
reszta — 388 z racji ciężkiego położenia ma 
terjalnego. 

ŚWIĘCIANY 
— ZJAZD STRZELECKI. — W dniu 11 

bm. w Święcianach odbył się powiatowy 
zjazd delegatów Oddziału Zw. Strzelec- 
kiego. Zjazd obradował w sali konferen- 
cyjnej Sejmiku Święciańskiego. W zjeździe 
wzięło udział około 35 delegatów 12 oddzia 
łów z terenu powiatu. Otworzył zjazd kie- 
nownik powiatu Z. S. p. Jan Oberleitner, 

"prosząc na przewodniczącego obecnego na 
sali p. starostę powiatowego Stefana My- 
dlarza. Przemówienia powitalne wygłosili: 
kpt. Dobrzański w imieniu wojska, inspek- 
tor szkolny Michał Bylun, prezes Federacji 
Wacław Jeśman, poseł na Seim Fryderyk 
Krasicki i dyrektor gimnazjum Franciszek 
Skurski. Następnie p. Oberleitner złożył 
sprawozdanie z dwuletniej pracy Związku 
na terenie powiatu, ścisłe zaś sprawozda- 
nie statystyczne złożył komendant pow. Z, 
S. p. Chwojnicki. — Następnie zjazd obra 
dował nad programem pracy w przyszłości 
oraz wybrał zarząd powiatowy. 

  

Nieznanej nam dobrodziejce, Która za po- 
średnictwem p. Gumińskiej przyodziała całą na 

szą rodzinę składamy wyrazy  bezgranicznej 

wdzięczność, prosząc Boga, by ją z całą ro- 
dziną przyodział w zdroje łask i udzielił bez 

granicznego szczęścia. 
e CHRZANOWSCY. 

SPORT 
CO SŁYCHAĆ NOWEGO? 

Ostatnio wzmogła się praca wśród łicz- 
nych szeregów szermierzy. Instruktor szer- 
mierki przy Ośrodku WF. sierżant Kruk 
ćwiczy obecnie szereg grup, m. i. grupę 
oficerów garnizonu, dwie zbiorowe, klubo- 
we, jedną żeńską, kilka szkolnych oraz 
dwie szkoły dramatycznej: męską i żeńską. 

Jak widzimy z tego, twierdzenie, że 
szermierka zdobywa popularność nie jest 
golosłowne. 

Wikrótce odbędą się wielkie 
szermiercze. 

  

zawody 

* * 

Ośrodek WIF organizuje dwa schroni- 
ska narciarskie. Jedno z nich, mieszczące 

się przy ulicy Niecałej Nr. 8, przeznaczone 
jest dla kursów, których uczestnicy zosta- 

* 

ną skoszarowani, drugie będzie na terenie MII 
Rowów Sapieżyńskich. 

W tem ostatniem uruchomiona zosta- 
nie wypożyczalnia i warsztat naprawy nart 

_ Będzie ono miejscem wypoczynkowem 

dla turystów. 
Niezależnie od tych schronisk turyści 

będą mogli korzystać ze schronisk w Land- 
warowie, Trokach i Niemenczynie. - 

э ® 

Zarząd Wil. Oddz. Związku prasy spor- 
towej prosi o podanie do wiadomości 
wszystkich zapisanych na kurs narciarski 
dla prasy, że w poniedziałki (od 17—18) 
i we środy (od 18—19) odbywać się będzie 
w sali Ośrodka WF (Ludwisarska 4) su- 

cha zaprawa narciarska. 

Z uwagi na bezsporne korzyści, jakie 
daje taka zaprawa, wszyscy powinni sko- 
rzystać z okazji i uczęszczać regularnie na 
ćwiczenia zwłaszcza, że od wyruszenia w te 
ren dzieli już nas niewiele czasu. 

Przy okazji przypominamy, że zapisy 
na wspomniany kurs przyjmuje Ośrodek 
WF (od 10—12 rano) i p. W. Tatarzyński 
— Red „Słowa” (od 18—19). 

* * 

Otwarcie ślizgawski w Parku Sporto- 
wym nastąpi we czwartek o 10 rano. Śliz- 
gawka czynną będzie codziennie do godz. 

* 

” 

10 wieczór. (t) 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„DOBRANOC WIEDNIU" — „HELIOS“, 

Anglicy to ciężki naród. Nie mają dow- 
cipu ani polotu. Do operetki wzięli się ob- 
cesowo i spudłowali haniebnie. 

„Dobranoc Wiedniu" istnieje właściwie 
niepotrzebnie. 

Bo c6ž tu przedstawia 
wartość ? $ 

Trešė? Banalma. 
Muzyka? Bez wyrazu, 
Zdjęcia? Szare i niewyraźne. 
Jeszcze można przypuścić, że czołowy 

wykonawca Jack Buchanan jest tu magne- 
sem przyciągającym. 

Zdawaćby się tak mogło na podstawie 
udanej kreacji Buchanana w „Monte Car- 
lo*, gdzie grał z Jeanettą Mac Donald. 

Złudzenie jednak rozwiewa się już na 
wstępie. Buchanan w mundurze wygląda 
jak karawaniarz, śpiewa od siedmiu bole- 
ści, w czem dopomaga mu mędzny ton i 
chrapliwy dźwięk źle dosynchronizowanej 
ilustracji muzycznej. 

W końcowych scenach zyskuje trochę 
Buchanan we fraku, ale przeraźliwa pust- 
ka i bamalność treści pogrąża już tak wi- 
dza w melancholji, że ten na nic już nie 
zwraca uwagi. 

Cały film jest jak oleodruk. Temat o- 
grany, otrzaskany do ostateczności, ubrano 
w sztuczne kwiatki, dolepiono parę kiep- 
skich scenek z mundurami c. k. armji i 
nazwano to filmem? 

Najbardziej efektowny jest plakat re- 
klamowy. 

Partnerka Buchanana Anna Neagle 
jest wzorem złego ułożenia i nieumiejętne- 
go poruszania się przed objektywem. Po- 
zatem jest nieładna. 

Program wybitnie kryzysowy. 
Na pociechę są anonse: „Rasputina” i 

„Bezdomnych. 
Szczególnie ten ostatni film (prod. 

„Sowkina*) przyniesie sporo nowości w 
zakresie filmowego ujmowania tematu. 

Tad. C. 

Przed kapnem NA RT 

i sprzętu narciarskiego 
należy porównać wyroby fabryki 

„LIGNOPIL“ 
z wyrobami nowopowstałych wytwórni i 

przekonać się, że tylko 

narty fabr. „Lignopil” 
dają gwarancję pierwszorzędnej jakości tak 
co do fachowego doboru odpowiedniego 
drzewa i uslojenis, jak i precyzyjnego 

wykozania, 

Ceny niskie, 
duży wybór nart | sanek 

Sportowych 
w sklepie fabrycznym 

ul. Ś-to Jańska 2, tel. 7-41 
oraz w $-ce Myśliwskiej ul. 

Wileńska 10. 

Z SĄDÓW 
WYROK W SPRAWIE BANCEREWICZA 
W dniu wczorajszym w Sądzie Apełacyj- 

nym został ogłoszony wyrok w procesie Ban- 
cerewicza i innych oskarżonych o zaciągnię-. 
cie w podstępny sposób w Komunalnej Kasie 
Oszczędności m. Wilna pożyczki 5000 dolarów. 

Mocą tego wyroku kara wymierzona wszy- 

jakąkolwiek 

  

    
  

== stkim oskarżonym przez Sąd Okręgowy zosta- 
ła zatwierdzona. Jedynie na skutek amnestji, 
darował sąd tym razem karę 6 miesięcy wie- 
zienia oskarżonemu P. Rokickiemu. 

=0-0-0= 

Ofiary 
Pietkiewiczowa Marja na ociemniałych zł. 

2 gr. 50, na gruźlicznych zł. 2,50. 
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Francuski 

budzik 

: precyzyjny 
O CENA 

wszędzie do łaa zł. 20 

    
NARA CCCE 

K. W. Zawedziūski 
K. W. Zawodziński wygłosi na dzisiej- 

szej Środzie literackiej odczyt o twórczości 
Marji Dąbrowskiej: o jej cyklu powieścio- 
wym. „Noce i dnie”. Temat odczytu jest at- 
rakcyjny. Osoba prelegenta staje się gwa- 
rancją, że temat będzie ujęty w sposób o- 

ryginalny, przenikliwy i głęboki. 

K. W. Zawodziński jest jednym z naj- 
ciekawszych krytyków i esseistów polskiej 
współczesności. Świetny i wszechstronny 
znawca literatur europejskich, w szczegó|- 
mości literatury francuskiej i rosyjskiej, 0- 
bok Wacława Lednickiego najlepszy w Pol 
sce znawca Puszkina, K. W. Zawodziński 
odznacza się w swych studjach krytycz- 
nych ową szerokością sądów i porównań, 
jakie tylko gruntowna wiedza literacka dać 
może. Jest również wybitnym teoretykiem 
poezji, której technika i historja stanowią 
przedmiot jego specjalnych badań. Rzemio- 
sło poetyckie, prawa strofiki i wersyfika- 

cji — oto przedewszystkiem surowa mia- 
ra, którą krytyk ten stosuje przy ocenie 
dzieł poetyckich. Pod tym względem można 
go uznać za szczęśliwy wyjątek we współ- 
czesnej krytyce polskiej, kierującej się ra- 
A. innem, tylko nie wartoś- 
ciami formalnemi, nie wartościami czysto 
poetyckiemi. To stanowisko K. W. Zawo- 
dzińskiego pozwala mu na zachowanie rze- 
czowego objektywizmu i bezstronny, este- 
tyezny sąd o dziele, bez względu na to, ja- 
kie poglądy i przekonania wyznaje jego 
autor. Dlatego też każde jego studjum, czy 
pisze o Słonimskim i Wierzyńskim, czy o 
Piechalu, Przybosiu albo Jalu Kurku, czy 
też o poetach „Żagarów* —j est zawsze 
wysoce miarodajne i autorytatywne. Jego 
artykuły we „Wiadomościach Literackich * 
w „Drodze' i „Przeglądzie Współczesnym”, 
nacechowane powagą i poczuciem odpowie 

dzialności w wypowiadaniu opinji, ujmują 
wszechstronnie zjawiska literatury dzisiej- 
Szej Polski i rozstrzygają je niezawodnie. 

Wilno literackie pamięta K. W. Zawo- 
dzińskiego z lat 1923 — 1925, kiedy pro- 
wadził dodatek literacki w „Slowie“ i 
pierwszy organizował u nas życie artys- 
tyczne. Jego zasługą były owe zebrania 
poetów, które odbywały się w cukierni 
Sztralla naprzeciwko poczty, bez żadnych 
statutów i ustaw związkowych, i może dla- 
tego właśnie żywe, bezpośrednie, aktywne, 
łączące ludzi dobrąnych. Czytelnicy zaś 
„Slowa“ znają go dobrze z barwnych, 
świetnie pisanych feljetonów. 

Dziś, po latach nieobecności, literaci 
wileńscy powitają go na Środzie jako zna- 
komitego krytyka, jako dawnego przyja- 
ciela. jw. 

  

dzieci na ratowanie 
Bazyliki 

Przed paru dniami J. E. Ks. Arcybis- 
kup Romuald Jałbrzykowski otrzymał od 
dziatwy klasy: III-b Szkoły [Powszechnej 
Nr. 29 list, który Komitet Ratowania Ba- 
zyliki Wileńskiej podaje do ogólnej wiado 
mości Sz. Czytelników, składając jednocze - 
śnie małym entuzjastom gorące i serdeczne 
podziękowanie: 

„Arcypasterzu! Ze smutkiem  dowie- 
dzieliśmy się, że nasza droga Bazylika mo- 
że runąć, jeżeli nie pośpieszą wszyscy 
pomocą w ratowaniu. — To też i my, 

dzieci TII-b klasy Szkoły Powszechnej Nr. 
29, składając swe grosiki chcemy ją ra- 
tować, Prosimy też Arcypasterzu o Błogo- 
sławieństwo dla naszej klasy, by nam Pan 
Bóg dopomógł w nauce i byśmy wyrośli 
па pożytecznych synów Ojczyzny”. Zebra- 
no 11 zł. 94 gr. 

Do wspomnianych wyżej dzieci Ks. Bi- 
skup Kazimierz Michalkiewicz, jako Prze- 
wodniczący Komitetu Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej wystosował obszerny list z błe- 
gosławieństwem i podziękowaniem. 

Brawo chłopcy! 
. W sobotę 10 bm. w gimn. im. J. Stowac- 

kiego odbył się pokaz prac uczniów klasy I 
oraz odbyło się przedstawienie sztuki, napisa- 
a i wykonanej również przez chłopców z 

W ciągu ostatnich paru miesięcy nauka w 
klasie II, w zakresie wszystkich przedmiotów, była prowadzona pod hasłem lotnictwa i iego znaczenia dla Polski. 

A więc na lekcjach polskiego odczytywano 
utwory, związane z lotnictwem, na przyrodzie, 
w związku z ptakami, mówiono o zasadach la tania, na lekcjach geografji rozważano szlaki 
lotnicze, na matematyce rozwiązywano specjal 
ne zdania itp. Oprócz tego instruktor lotnic- 
twa p. major Kamiński udzielał młodzieży ia 
chowych informacyj w szeregu pogadanek i 
dopomógł do zorganizowania pracowni modeli 
samolotów. 

„ Wreszcie, po odbyciu wycieczki do lotniska 
па Porubanku, podsumowując wrażenia i wia 
domości, chłopcy epracowali sztukę sceniczn' 
którą wystawili pod reżyserją p. Kisielewicz». 

W tej sztuce była, rzecz naturalna, podróż 
szybowcem do Afryki, walka z dzikimi wojow 
nikami, zwycięstwo i triumfalny powrót do 
domu. 25 

Po przedstawieniu odbyt się „wiec“ drugo- 
klasistów, którzy zwracają się do dyrekcji 
szkół i ródziców z prośbą o jak najszersze 
uwzględnienie spraw lotnictwa na terenie szkol 
nym, no i gremjalnie mają wstąpić do szere- 
gów członków LOPP. 

: Stronę pedagogiczną tego zagadnienia omó 
wimy przy sposobności obszerniej, obecnie 
zaś podkreślając zapał i wielki wysiłek dzieci, 
należy pod ich adresem powiedzieć jedno ma- 
łe słówko: brawo! n. z. 

z
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grodźięhyka 
— ODCZYT RED. PROF. JÓZEFA 

WASOWSKIEGO. Z inicjatywy Towarzy- 
stwa Literatury i Sztuki, odbędzie się w 
dniu 19-g0 bm. o godz. 7,30 w. foyer teatru 
miejskiego wieczór dyskusyjny z udziałem 
p. Józefa Wasowskiego (Widza) pt: „Kui- 
tura i Prasa«. 

— KRYZYS W ZARZĄDZIE SZPITA- 
LA ŻYDOWSKIEGO. Prezes zarządu szpi- 

tala żydowskiego p. Suchowlański złożył 
na ręce prezesa tut. Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej rezygnację z zajmowanego sta- 

nowiska w szpitalu. 
Pan Suchowlański rezygnację swoją 

motywuje przemęczeniem i nawałem pracy 

w innych instytucjach. 
Narazie pełni obowiązki 

rządu p. Brauerwajn. 

— CZYŻ NAPRAWDĘ NIEMA RA- 
DY ? — Ciężka jest funkcja sekwestratora 
który ma w obecnych ciężkich czasach 
ściągać podatki. (Prawie zawsze płatnicy 
widzą w sekwestratorze wroga. Z przykro- 
ścią musimy poniekąd przyznać, iż często 
płatnicy mają rację. Bardzo często jednak 

przyczyny starć między sekwestratorami 
i płatnikami powstają nie z winy obu, lecz 
z winy tych, którzy wydają sekwestrato- 
rom polecenia, 

"W tych dniach zdarzyły się dwa wy- 
padki, świadczące Oo sluszności naszych 

Do pana Salomona Janowskiego przy- 
szedł sekwestratonw z żądaniem zapłacenia 
5 zł. zaległego podatku i 1,50 zł. za upom- 
nienie. Nie pomogły oświadczenia p. J., 
że nie zalega z żadnym podatkiem — sek- 

westrator zajął na tę sumę kilkakrzeseł. 

Jak się później okazało, chodziło o ja- 
kiegoś Janowskiego z ul. Podolnej, który 

prezesa za- 

|| źwięvowiet 
Kino „POLONJA“ Parztowa 4 
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Czarująca, płomieuna ulubienica elity 

europejskiej KATE DE NAGY w cra- 

macie dwu młodych rozkochanych serc 

Na paryskim 
Dworcu 

wadług scensrjusza i režyserji 
Ferdynanda Wailla 

   
    

  | 

  

        

Dźwiękowiac | 
Kino „APOLLO“ | 

Bominik. 26. | 

Wstęp od 49 gr. 
"Na żądanie Sz. Pablieznošči wznawia- 
my arcytilm, który trynmfalnym po- 
chedem kroczy na ekranach wszyste 

kich stolic świata 

HAJDA TROJKA 
W roli. gł czsrująca © ga Czechowa, 
niezrównany H. Szietow i najwybli- 
niejszy art. teatru Stanisławskiego 
Michał Czechow. Śpiewy rosyjskie 
solowe i chórslne. Cudowne melodje. 
  

KINO „PALACE“ | 
Grzeszk. 18. | 

| 

  

Dziś! 

$. Swobodówa Zdeńska 
Listowa i Józef Roweński 

w potężnym dramacie 

0 krok i hańby 
Młodzież na rozdrożach. 

! 

wstęp 49 gr. | 
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Parcelacja maj. 

  

Działki 
Kemunikacja 
Warunki kupia: 

pociągami 
część 

ańdwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
pożyczką długoterminową, 

reszia ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna 

: į w maj. Landwarów: Zarząd Bóbr. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, | 

EoooowonsoovoROGOGWWOZWCOUPTWO ZEŃ 

przed wyjazdem z Grodna zapłaci! ten po- 

datek. р 

W tymże czasie inny sekwestrator zwró 

cił się do pana Izaaka Rakowickiego z żą- 

daniem zapłacenia kilkunastu złotych za- 

ległych składek do Kasy Chorych za za- 

trudnioną u niego służącą. Okazało się je- 

dnak, że p. Rakowicki nigdy dotychczas 

służącej nie zatrudniał i nie zalega w żad- 

nych składkach. 
Wypadki te świadczą o chaotycznem 

załatwianiu spraw przez czynniki egzeku- 

cyjne miektórych urzędów i mają tę wadę, 
że zaostrzają i bez tego nie świetne sto- 
sunki, panujące między egzekutorami po- 
datkowymi a płatnikami. 

słoniiirka 
— MAGISTRAT WINIEN DAĆ PRZY- 

KŁAD. —W numerze niedzielnym poru- 

szyliśmy kwestję wydania serji pocztówek 

i znaczków pocztowych z widokami Sło- 

nimszczyzny, względnie zabytków  histo- 

rycznych. Dzisiaj zmuszeni jesteśmy wró- 

cić uwagę na to, że w. pierwszym rzędzie 

magistrat słonimski, a nawet wydział po- 

wiatowy i gminy wiejskie pow. słonimskie 

go powinny zdaniem naszem zaopatrzyć się 

w znaczki jubileuszowe, używając ich, ja- 

ko opłaty kancelaryjnej od podań i próśb 

zainteresowanych mieszkańców. Wskaza- 

nem byłoby, aby te znaczki ukazały się już 

od 1-go stycznia 1933 r. i były w użyciu co 

majmniej przez rok. 

— ODCZYT DR. WALERJANA CHAR | 
* RIEWICZA W SŁONIMIE, — Znany lite- 

rat i publicysta wileński, dr. Walerjan 
Charkiewicz został zaproszony do Słonima 
przez zarząd Polskiego Towarzystwa Kra- 
joznawczego, w celu wygłoszenia kilku od 
czytów. Według informacyj, uzyskanych od 
zarządu PTK. w Słonimie, pląn odczytów 
p. dr. Charkiewicza będzie następujący: 

W dniu 17 bm. w sali domu ludowego 
o godz. 16-tej wygłoszony zostanie odczyt 
dla młodzieży szkolnej „O naszych rodzin- 
nych tarzanach'" (Relacje Jana Chryzosto- 
ma Paska, Wacława iPotockiego, Jana Ra- 
dziewicza i Placyda Jamikowskiego 0 ezlo- 
wieku - niedžwiedziu“ i o dzikich ludziach 
w lasach grodzieńskich i słonimskich. — 
Wstęp dla młodzieży 20 groszy. 

O godz. 20-tej wygłoszony zostanie 

  

Dziś wstęp od 75 gr. 
  

KINO o g. 615, — 8, — 18. 

DŹWIĘKOWE Potężny dramat dźwiękowy reżys. Józefa 
Sternbe „ŚWIATOWID" ik: 

GRODNO, Brygidzka 2. TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W roli gł.: Philips Holmes : Sylvia Sydney 

  

FRANCISZEK PAKKARD 14) 

Podwójne życie Jimmy Daia 
— A teraz... wszystko stracone! — 

jęczał starzec. —- Pan mnie zgubił... Pan 
rozbił kasę ogniotrwałą, żeby to zabrać! 
Teraz on rzuci na mnie posądzenie. Sły- 
szałem o panu... pan jest „Szarym zna- 
kiem*. Dla tego naszyjnika popełnił pan 
dzisiaj wielką krzywdę, gubiąc niewin- 
nego człowieka! - 

— Dla naszyjnika? — zaśmiał się 
Dal. — Nie dobijałbyt1 się tak gwałtow- 
nie tego „skarbu' - — nie wart tego. Prze 
cież to fałszywe brylanty! 

Fałszywe? — jęknął 
własnym uszom nie wierząc. 

— Tak, to jest typowe dla Markela: 
narobić hałasu na tysiące, a zapłacić dwa 
pensy. 

— Ale to nie zmienia postaci rzeczy! 
— opamiętał się znów Wilboor. — Prze- 
cież nikt nie mógł wiedzieć, że brylanty 
są fałszywe. Pan dokonał kradzieży z 
włamaniem! 

— Owszem, wiedziałem o tem zgóry. 

Może mi pan wierzyć, jestem dobrym 
znawcą... widziałem ten naszyjnik przed 
wykradzeniem. 

Gospodarz patrzał ze zdumieniem na 
gościa w masce: 

— Więc... dlaczego pan... 

— Potrzebowałem pewnego doku- 
menciku — żartował Dal, wyjmując 2 
pugilaresu kilka weksli. 

Wilboor, 

    
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

— Moje weksle! — krzyknął starzec 
i głos załamał mu się. 

— Tak — skinął głową Jimmy — 'to 
są pańskie weksle. Gdyby nie chodziło 
mi o nie, pocóżbym tutaj przychodził? 
No, niech się pan uspokoi i uśmiechnie! 
Nikt nie będzie podejrzewał pana o kra- 
dzież. Po pierwsze Markel widział mnie 
dostatecznie, aby się przekonać, że to nia 
był pan. "ozatem nikomu, oprócz Marke- 
la, nie przyjdzie do głowy, że złodziej 
mógł szukać jakichś weksli, a nie na- 
szyjnika; weksli, o istnieniu których nie 
wiedział nikt, prócz Markela. A przede - 
wszystkiem wiadomo już, że kradzieży 
dokonał „Szary Znak*. Zostawiłem sza- 
rą pieczęć na ściance kasy. Na wszelki 
wypadek, aby mieć zupełny spokój, na- 
pisze pan list. 

— List? Do kogo? — białe wargi 
starca poruszyły się z wysiłkiem. 

— Do Markela, — uśmiechnął się 
Dal. — napisze pan do niego i, wrzuci 
list do skrzynki, zaraz po mojem wyj- 
ściu. Markel dostanie list rano. Pan na- 
pisze, że gotów jest opłacić weksle na- 
tychmiast, gdy będą przedstawione panu. 
Ponieważ Markel nie może teraz zjawić 
się z niemi do pana, może pan spać spo- 
kojnie i eksploatować złotodajne tereny. 
Może pan być zupełnie spokojny, dopóki 
nie zwrócę Markelowi weksli razem z fat-- 

  

odczyt dla społeczeństwa starszego pt.: 
„Od św. Józafata Kumcewicza do Józafata 
Żarskiego" — (uwagi i refleksje ma tle 
dziejów zakonu OO. Bazyljanów w Polsee). 

W| niedzielę dnia 18 bm. w sali kina 
garnizonowego odbędą się dwa odczyty na 
temat: „Słonim, jego dzieje i rola w prze- 
szłości i dobie obecnej", z których I o g. 
11-tej dla 80 pułku piechoty i o godz. 14 
dla 7 9pułku piechoty. Odczyty p. dr. Char 
kiewicza wzbudzają w Słonimie olbrzymie 
zainteresowanie. 

— WIECZÓR CHOPINOWSKI W SŁO 
NIMIE. — W dniu 11 bm. o godz. 20-tej 
w sali domu ludowego odbył się wieczór 

ku czci nieśmiertelnego Chopina, zorgani- 
zowany przez PWK. i pułki 79 i 80 piecho- 
ty. Program był obfity i nadzwyczaj do- 
brze wykonany. Na ególną uwagę zasłu- 
guje melodeklamacja prof. gimn. państw. 
w Słonimie p. Nissmana pt.: „Przed są- 

dem“ — M. Konopnickiej, spiew p. maj. 
Falkiewiczowej i balet wykonany przez u- 
czenice gimn. państw. Dekoracje były nad- 
zwyczaj ładne i efektowne, wykonawcą któ 

rych był p. Jan Żuk, W akademji tej brała 
też udział orkiestra 79 i 80 pp., która z po- 
między całego szeregu utworów muzycz- 
nych, odegrała także marsz żałobny Cho- 
pina. Duża frekwencja publiczności świad- 
kzyła wymownie o wielkiem zaintereso- 
wamiu akademją, oraz czci dla Chopina. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich sptekach ) 

składach sptecznych zusnega 

środka od odcisków 

Ргом. А. РАКА, 

Radio wiieńskie 
ŚRODA 14 GRUDNIA 

11.40 Przegląd prasowy; komunikat meteo- 
rologiczny; czas; 12,10 Muzyka z płyt; 14.20 
Komunikat meteorologiczny; 14.40 Program 
dzienny; 14.45 Utwory Rossiniego (płyty); —- 
15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat Związ 
ku Młodzieży Polskiej; 15.35 Audycja dla dzie 
ci; 16.00 Recital Leopolda Godowskiego (pły- 
ty); 16.40 Emigracja po-styczniowa w latach 
1865—1880 — odczyt; 17,00 Koncert skrzypco- 
wy „Militarny* Karola Lipińskiego w wykona- 
niu Aleksandra Poleskiego; 17,40 Racjonaliza- 
cja przemysłu a zatrudnienie kobiet — odczyż; 
17.55 Program na czwartek; 18.00 Muzyka lek 
ka; wiadomości bieżące; dalszy cią muzyki;—- 
18.40 Codzienny odcinek powieściowy; 18.5) 
Rozmaitości; 19.00 Przegląd litewski; 19.15 — 
Starożytny Olimp w świetle ostatnich wykopa- 
lisk — odczyt; 19.30 Norwid i Brzozowski — 
prekursorowie — odczyt; 19.45 Prasowy dzien 
nik radjowy; 20.00 Chór Erynna; 20.55 Wia- 
domosci sportowe; i dodatek do prasowego 
dziennika radjowego; 21.05 Koncert symfonicz- 
ny (płyty). Słowo wstępne prof. M. Józefowi- 
cza; 21.55-Na widnokręgu; 22.10 Pieśni w wy 
konaniu Zboińskiej - Ruszkowskiej; 22.40 Od- 
czyt esperancki; ,22.55 Komunikat meteorolo- 
giczny; 23.00 Muzyka taneczna. 

  

  

  

szywemi brylantami. Niepotrzebne mi są 
te szkiełka!.. > 

— Pan wróci mu 
straszył się Wilboor. 

— Tak, za dwa, trzy miesiące, jeżeli 
pan wydrukuje w drobnych. ogłoszeniach 
„Wiadomości Porannych'* zawiadomienie 
że posiada pan pieniądze, niezbędne do 
opłacenia wszystikch długów. 

Dal zatrzasnął wieko skórzanego iu- 
terała i schował go do kieszeni, wstał 
z krzesła. Wilboor na niezbyt pewnych, 
ze wzruszenia nogach, rzucił się dzięko- 
wać. 

— No... już czas na mnie.. — mruczał 
zażenowany Dal, — dowidzenia! 

Otworzył drzwi i wyszedł na kory- 
tarz. Doleciał do niego wzruszony głos 
starca: 

— Niech pan nie odchodzi!.. proszę 
zaczekač!.. Ja nie rozumiem.. skąd pan 
się dowiedział? Kto panu powiedział o 
wekslach? 

Ale człowiek w masce cicho zbiegł 
ze schodów. Uśmiech przemknął po jego 
twarzy, w chwili, gdy ją odsłonił: 

— Ileżbym dał za to, by wiedzieć coś 
o źródle moich informacyj! — szepnął 
do siebie. 

weksle? — prze- 

ROZDZIAŁ 1У 

RĘKA W BIAŁEJ RĘKAWICZCE 

Ręka, w białej rękawiczce — srebrzy 
sty śmiech! I nic więcej! Dal, siedząc w 
siódmym rzędzie foteli, na parterze, przy-- 
słuchiwał się, pozornie z wielką uwaga 
grze artystów. W rzeczywistości zaś, nie- 
tylko że nie widział, co się na scenie 

  

   

  

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew i 

mianę materji. 

ganów trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z gór Harcu Dra Lauern 

łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 

innych miastach. 

Sprzedaż w aptekach 

Ratujcie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze. 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA ZGÓRHARCU D-raLAUERA 
są dobrym: środkiem przeczyszczejącym, ułatwiają funkcję ©" 

zostały 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i-ziot.'rneda- 

— —Сепа И, pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 

składach aptecznych. 

(W. Z. P. 48) 

powstania najroz- 

tworzy złą prze-     

pobudzaja zoeżvt. 

napradzone Az 

Londynie i wielu   
  

  

WITOLD JUREWICZ 
były majster firmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, b.źuterię, 
srebro, platery or z vsz:lką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, ui Ad. Mickiewicza 4 

GABINET | 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
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. 

WZ 

$kład Fortepianów, Planin, Fistarmocji 

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

Wiino, Niemiecka 8, m. Ti 

lastitot de Boznić 
„KĖVA“ (Paris) 
Mi-kiewicza 37, 

tel. 657, od 11—1 
Rozgładzanie i odświe= 
żanie twarzy Leczenie 
wągrów i pryszczy E 

lektryzacja W.Z.P. 58 

   
  

  

    
  

  

  

  

pr 
Lekarze 
  

Dr Ginsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

    

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

N 
miód lipcowy po 1 zi. 
96 gr. kg. poleca 
Czerwiūski - Wilenska“ 
42 (Dom  Oficera Pol- 
skiego). 

sloneczny, 
nie umeblowany, z te- 
lefonem. ul. Ofiarna 2,“ 
m. 

231 
kiemi wygodami nowo- 
czesnemi, 
miejscu 

> ul. Słowackiego 

  

КуРмо 
i SPRZEDĄŻ 
ATURALNY 

  

WŁ 

  

   

  

  

Lokale 
TFYTTYYYTWYVYTTYYPYY 

  

  

POKÓJ 
DO - WYNAJĘCIA 

wygod - 
  Dk - 

POSZUKUJĄ 
PRACY 

WYYYTYYYYYVYVYTYCYY 

Kt' może 
dać pracę  starszemv 
inieligentnemn  bezio- 
botnemu. Może rozno- 
sić towary, listy, pilno- 
wać mi szkania. Wa 
runkib.skromne, 20 zł, 
miesięcznie. — Ł:skawe 
zgłoszenia do Administ- 
racji „Słowa* dla oka- 
ziciela legitymacji pra- 
soweį Nr 34, 

15. 

MIESZKANIE 
4 pokoi ze wszel 

wanna na 
do wynajęcia. 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 
wyocajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — 1 

  

      

  

codziennie od 3 papoł. do 4.30 = Lekcje 
—— yj = TE ВМ i cyj francuskiego — 
POPIERAJCIE —korepetycje —niedro 
L 9 p go. Mickiewicza 42 — 

Ё 5 s zę wk 794 od 2 — 4 

| E HLA 

Hurtowy Skład Papieru 

Poleca w dużym wyborze: 
U
A
 

E
U
"
 

    
1218 przebój sezunb| 

BOBRANGOC WIEDNIU? 
Jack Buchanan. Partnerka jego najsłynniejsza 

gwia: da Wiednia jasnowłosa 

Męskie półbuciki czarne lub bronzowe ne 
skórzanej podeszwie. 

FABRYKA W CHEŁMK 

  

„PAPIER $PÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, UL. ZAWALNA 13. Tel. 501. 

Anna Nezgle. 

  

    
Art. 1637-31 

  

Art. 1977-27 
Czarne snurowane buciki z mocnego boksu, 

z silną skórzaną podeszwą. 

     

U. sir. 

  

KESEZENNANE CEE O KOŁDRĘ 

Różne ubranie męskie prz 
si rodzina składająca 
się z 6-ciu osób (4-ro 
dzieci).— Poleca Stow. 
šw. Winc. a Paula. — 
Ofiary przyjmuje adm. 
„Słowa. 

LISTY NA LITWĘ: 
przesyła szybko i regu 
larnie biuro L. Tajc,— 
Riga Postiach nr. 54 

Na odpowiedź załączyć 
znaczek pocztowy na* Bas SZ EROS 
60 groszy. Zguby 

+. AOEISWEWIE СНЛЖНМЫОВ 
Dyrekcja Kolonii 

dia psychicznie choryco 

„JANIELISZKI“ 
ZGUBIONY 

indeks Nr 4424 na imię 
przyjmuje chorych — Aleksandra Dziakowi - 
opieka lekarza-psychjat. CZA —- uprasza Się © 
Całkowite utrzymanie Zwrot— (Sosnowa 3-2 
80 zł. miesięcznie Po- m. 1). 
rozumieć się można te. = === — 
letonicznie — poczta Sxrądzioną 
Połuknia, Nr. 1 „Janie- książeczkę inwelidztų 
liszki*, Dla niezamoż- 
nych ustępstwo do 25 
proc. 

wydaną przez Staroat 
wo Baranowickie а- 
binie Konstantemu — 
uniewałnia się.   

  

   

  

     

i Materjałów Piśmiennych     

M
I
A
 

Kalendarze na rok 1933, ozdaby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, księgi 
rachunkowe oraz wszelkie artykniy kancelaryjne i szkolne 

  

Arcydzieło śpiewnc-muzyczne 
z bohat, filmu „Monte Caslo* 

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

Seans (eny znižone, — Seanse g 4, 6, 8 i 10 20. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CG/INE 
Wielka 47, tel. 15-41 |   

Dziś pramjera! Tajniki wschodnich haremów w przepysznych pałacach księcia Al Hediego 

odsłania rewelacyjny tilm BIAŁA ODA LISIKA 
W roli głównej najgrożniejszy konkurent Kiepury DON JOSE MOJIKA. Nad program niezwykła komeója 
z udzisł"m FLIP i FLAP._ Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20, w dnie świąt o godz. 2 ej. Ceny od 25 g 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

uziś ostatni d:'ien MATA HARI so cena.h zaizozych od 50 ge 
genialny i niezspomniany „Dr Jekyli i Mr. Hyde“ 

a ZY kad SILVIA SIDNEY OZ FREDRIĆ MARCH w arcypotiżnym dramacie 

BLASK I CIENIE ĄIŁOŚCI 
o wyjątkowo ciekawej treści. Mistrzow- 
ska, niezrėwusna gra. Przepych wystawy. 

Dancing. Wzruszenie 

  

Sensacja na Wilno! 
Dźwiękowe kine 

AOLLYWOGO 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28, | 
„WOŁGA WOŁGA” 

„Trojki*, W. rol. gł. H. SZLETOW. Nad program dodaiki dźwiekowe. Początek o godz. 4.ej 

rosyjskie śpiewy, chór kozaków 
i tańce, — Reżyserje genjalnego 
W. Turžanskiego, twórcy 

  

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

działo, ale nawet nie zdawał sobie z te- 

go sprawy, że sztuka zbliża się ku koń- 

cowi. 
Ta biała rękawiczka i 

brzysty! Słowa artystów tworzyły w je- 
SIc- śmiech 

jakiś harmonijny  pomruk. 
i nerwy były napięte w je- 

žė] 

go uszach 
Mózg jego 
dnym kierunku. Myśli krążyły koło 
jednej zagadki. To spotkanie!.. 

Burza oklasków, wyrwała go z odręt- 
wienia. Przedstawienie było skończone. 
Publiczność zaczęła wypływać wszystkie 
mi drzwiami. Jimmy Dal musiał się ru- 
szyć za innymi. 

W ciasnem przejściu ściśnięto go w 
tłumie ze wszystkich stron. Nagle poczuł 
„dotknięcie ręki koło kieszeni. Drgnął i 
obejrzał się dziko. 

W kieszeni miał wąską, długą koper- 
tę. jego wrażliwe palce umiały odrazu 
rozpoznać kształt jej listów! A więc ona 
tu była? Blisko? gdzieś tutaj, w tłumie 
zaaferowanych panów i śpieszących ku 
wyjściu pań? Ale Jimmy nie mógł do- 
strzec, czyjaby to mogła być ręka, która 
wsunęła kopertę do jego kieszeni. Ba- 
dawczo spogłądał w twarze kobiet. Nie 
śmiał marzyć, że ją znajdzie, że ona zdra 
dzi się gestem, lub wyrazem twarzy. 

Ta, dla której gotów był każdej chwi 
li oddać życie, stała blisko, — a on nie 
wiedział! Nie widział jej nigdy! 

Nagła, radosna nadzieja dodała mu 
energji: Tak, nie widział jej, ale słyszał 
jej głos, jej śmiech. Cały ten tłum, roz- 
mawiał, śmiał się. Mógł więc poznać ja 
po głosie! 

Ale napróżno wytężał słucha. W gwa 

  

   

rze nie można było uchwycić znajomych 
nut. Zresztą ona była zbyt sprytna, by 
miała się zdradzić tak łatwo. ° 

Natomiast Dal zwracał ogólną uwa- 
gę. Kobiety obrzucały go zdziwionemi 
spojrzeniami, a towarzyszący im męż- 
czyźni, ściągali groźnie brwi i przybie= 
rali wojowniczą postawę. Gdy zauważył 
to Dal, zmieszał się bardzo i szybko po- 
dążył ku schodom. Tutaj, poza teatreim, 
większe były szanse, że nieznajoma za 
pomni się i zdradzi głosem swe inco- 
gnito. 

Znów wolno i ostrożnie posuwał się 
w tłumie, nadsłuchując i przyglądając 
się kobietom. Ale zwolna zaczął przyton: 
nieć. 

— Głupiec ze mnie! — mruknął, — 
Jak można tak się zachowywać. 

W tej chwili spojrzenie jego zatrzy- 
mało się na Wowcerze, który ze zręczno- 
ścią kota lawirował w tłumie. Pod posta- 
cią Larry—Upiora, Dal spotykał się z 
nim często, w rozmaitych spelunkach. 
Vowcer polował tu widocznie, wiadomem 
było, że w całym Landynie nie znalazłby 
nikt zręczniejszego, bardziej doświadczo 
nego i bezczelnego złodzieja kieszonko- 
wego! 

Tłum szedł stopniowo,  rozpływając 
się po ulicach. Dal wzruszył ramionami i 

przyśpieszył kroku. Przecież to nie pier- 
wszy raz, wymknęła mu się ta upragnio- 
na nieznajoma! Już tyle razy była koło 
»iego, a on nie umiał jej zatrzymać! 

Ach, tak, list! Machinalnie przyśpie- 
Szył kroku. Znowu go wzywa. Czeg) 

  

   
znów zażąda on niego? Czy znów jakaś 
niebezpieczna czeka go wyprawa? 

Szedł szybko, szukając tylko sposob- 
ności do zatrzymania się i przeczytania 
listu, 

Właśnie na rogu świeciły się gościmne 
podwoje restauracji. Wchodząc, potrącił 
jakiegoś człowieka, który obrzucił ge 
podejrzliwem spojrzeniem. Człowiek ten 
przeszedł kilka kroków, i zatrzymał się 
zapalając papierosa, 

— Inspektor Berton, w cywilnem u- 
braniu! — pomyślał Jimmy. — To dziw- 
ne, czego on tu może potrzebować? Zę- 
Басгуту!... 

Dal zatrzymał się przy wejściu i wy- 
jął pudełeczko zapałek. Pierwsza zapałka 
złamała się. Druga zapaliła się i zgasła. 
Z okrzykiem niezadowolenia potarł trze- 
cią, gdy nagle otworzyły się boczne 
drzwi i z restauracji wyszedł znów męż 
czyzna, który podszedł do czekającege 
pod latarnią. 

Jimmy Dał pokiwał głową. Tego dru- 
giego znał również doskonale — nie by- 
ło wśród zbrodniezego Świata człowieka, 

któryby nie znał Lennihana — sławnego 
inspektora Scotland Yardu. 

— Coś w tem jest niedobrego! Ale 
to mnie nie dotyczy. Ale dziwna rzecz, 
że bez niepokoju nie mogę patrzeć na 
tych szpicli' i 

Nagle twarz jego przybrała ziemisty 
kcłor. Ulica popłynęła mu pod nogami 

Listu nie było w kieszeni. List zginął” 

D. C. N. 

    

Redaktor w/z Witoki Tatarzyński. 
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