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Nietylko w naukach przyrodniczych 
istnieją prawa. Mówimy także o prawach w 
naukach społecznych. Naprzykład w ekono- 

mji politycznej mówimy © prawie załeżności 
ceny od podaży i popytu. W polskiej poli- 
tyce zagranicznej także możemy mówić o pra- 
wie, mianowicie współdziałanie, porozumienie 
Prus, (albo Niemiec) i Rosji, stwarza nie- 
pomyślną dla nas konjunkturę, kłótnia, kon- 
likt, wojna pomiędzy Prusami (Niemcami) i 

Rosją, stwarza pomyślną dla nas konjunktnrę. 
Jest to prawo, które działa z przyrodni- 

czą niemal dokładnością. 

* % * 

Rozbiory były możliwe tylko z powoda 

współdziałania Prus i Rosji. Wiek XIX, 
wiek niewoli Polski, tego wielkiego państwa, 
podczas gdy w tym samym wieku XIX różne 

maleńkie narodziki otrzymywały  niepodle 
głość, własne państwa, ten wiek - XIX jest 
wypełniony  solidarnością rosyjsko-pruską - 
niemiecką i dlatego jest dla nas tak stra- 
szny. 

Kiedy się załamuje ta solidarność? — 
Pierwszy na niej rysa powstaje podczas tra- 
ktatu berlińskiego. W 1876 r. była wojna 
rosyjsko-turecka, po której nastąpił pokój w 
San Stefano, korzystny oczywiście dla 
zwycięzcy, leez na który nie cheiały się zgo- 
dzić mocarstwa  zachodnio-europejskie. Bis- 
marck oświadczył, że występuje jako „uezci 

wy. makler*', lecz Rosjanie rezultaty trakta- 
tu berlińskiego, w obradach którego Bismarck 
przewodniczył, uznali za krzywdzące dla sie- 
bie. Jest to pierwsza rysa na tradycyjnej 
przyjaźni prusko-rosyjskiej. 
| Ta przyjaźń prusko-rosyjska miała też 

ideowe — jak dzisiaj mówimy — uzasadnie- 
nie. Były to dwa państwa w Kiuropie najban 
dziej pod względem koństytucyjnym  konser- 
watywne, syg i 

Bismarck. dalszą swą politykę opiera na 
tworzeniu  trójprzymierza, zbudowanego ż 
wezorajszych wrogów z Austnją, którą peko- 
nał w 18661 Włochami, które w tej że woj- 
nie bžy się z Austrją. Ale ten system trój- 
przymierza uzupełniony jest przez układ rea- 

sekuracyjny z Rosją. 

W 1890 r. ustzpuje Bismark na skutek — 

według własnych jego oświadczeń i wy- 
jaśnień w III tomie pamiętników, wydanych 
po wojnie — nieporozumień z Ces. Wilhel- 
mem na płaszczyźnie kwestji robotniczej. Bis- 
marck jest to człowiek stary. Jego stara choć 

genjalna głowa, nie ma zrozumienia dla zadań 
ruchu robotniczego, który jest wtedy poczwar 
ką tego, co widzimy dziś, kiedy  Bolszewja, 
Włochy, Niemcy są rządzone dynamiką mas 

robotniezych. Wilhelm ma głowę wypako- 
waną ideami 0 charakterze chrześcijańsko- 
socjalnym. Oto są ściśle historyczne przy- 

czyny konfliktu pomiędzy starym kanclerzem 

a młodym. Cesarzem. 
Następca Bismarka gen. Caprivi powio- 

dział, że nie umie być kuglarzem rzucającym 

5 kulami odrazu — nie odnowił traktatu o 

reasekuracji. 

Skłania to Aleksandra III ostatecznie 

(pierwiej go do tego popychała  ideologja 

słowianofilska) do zawarcia sojuszu z Fraa- 
cją pomiędzy 1891 a 1893 rokiem. 

: * * * 

Sojusz francusko-rosyjski, a więc rozbi- 
cie kooperacji rosyjsko-niemieckiej, a więc 
sprawa polska, a więc ziarno, z którego wej 
dzie niepodległość Polski. 

Lata panowania Aleksandra III, to cza- 
sy atrofji sprawy polskiej. Można przeglą- 

dać korespondencję dyplomatyczną pomiędzy 
Petersburgiem a Paryżem w tych czasach i 

nie napotykać wogóle na wyraz Polska, pod- 
czas, gdy taki np. wyraz, jak Bułgasja spo- 
tyka się na każdym kroku. W  książce-pa- 
miętników Toutaina, dyplomaty  francuskie- 
go przy dworze carskim za. Aleksandra III 

ze sprawami polskiemi spotykamy się tylko 

raz jeden, kiedy Francja pośredniczy w spra- 

wie konkordatu, chcąc katolików: rosyjskich 

(Polaków) możliwie poddać władzy  cesar- 

skiej, a wzamian za to otrzymać poparcie 

Rosji dla zasady, że Francja jest opiekunką 
katolików w posiadłościach tureckich, specjal 

nie w ziemi świętej. 
Lata 1891 — 1893. Przypomnijmy sobie 

ten ucisk, który panował wtedy w Królestwie, 

nie mówiąc już o naszym kraju. 
A jednak właśnie wtych latach rzucone 

zostało ziarho (sojusz frameusko-rosyjski), z 
którego musiała wzejść wojna pomiędzy Ro- 

sją i Niemcami, innemi słowy niepodległość 
Polski. 

Wypadki dziejowe — powiada Albert 

Sorel — zarysowują się na morzu historji 
zrazu lekką bruzdą, potem rosną i rosuą 

w eoraz Większą i większą falę, aź upadną 

falą ogromną na oczekujące ich piaski wy- 
brzeża. 

* * * 

Ale solidarność rosyjsko-niemiecka odży- 
wa po wojnie. Niemcy doprowadzone do roz- 

paczy zaczynają myśleć o polityce roz- 

paczy: podłożenie ognia pod całą Europę, 
aby w tym ogniu spłonął też traktat wer- 

salski. Nie komunista, lecz arystokrata nic» 
R = 3 0 

"ly więcej go interesować. 

miecki, hrabia Brockdorf Rantzau jest wyra- 
zicielem tej polityki. Będąc ambasadorem 

w Moskwie, marzy o zmyciu pohańbień, 
których doznał w Paryżu. Taką politykę chęt- 
nie realizowaliby Niemcy w 1920 r. Gdyby 
nie to, że znajdowali się wtedy istotnie 
pod lutą rewolweru, znajdowali się w sta- 

nie: „ręce do góry'* 

Uzupełnieniem tej polityki ze strony so- 
wieckiej, jest chęć przystępywania do real:- 

zacji wszecheuropejskiej rewolucji komuui- 
stycznej. Zdobywana w 1920 „czerwona Wax- 
szawa'* to tylko przedmieście „czerwonego 
Berlina““. 

Rewolucja wszecheuropejska możliwa jest 
tylko po trupie naszego samodzielnego pań- 

stwa. 

Polityka Brockdorff Rantzau, polityka 
fabryk gazu, umieszczanych w  Sowietach, 
będzie długo wyrazem nadziei kierowniczych 
pruskich kół oficerskich. Być może, że w 

tych kołach żyła jeszcze wtedy, kiedy Brock- 
dorff-Rantzau już umarł. 

* * * 

Przeciętny obywatel polski jeśli ma ja- 
kie pojęcia o polityce zagranicznej, to tylko 
te, które mu dał rok 1919. Nie dziwnego. Wte 
dy nasz byt i niebyt, w dużym stopniu 
zależał od tego, co mądrego wymyślił Wil- 
son w Paryżu. Wtedy Polak  pochłaniał 
szpalty gazet, poświęcone wiadomościom o 

polityce zagranicznej. Dlatego konjunktura 
z 1919 r. tak mu się dokładnie wbiła do 
głowy. Potem inne kwestje, jak kwestje so- 
cjalne, marazm . grabszczyzny, przesilenie 
konstytucyjne, zamach stanu i t.d.. zaczę- 

Wreszeie wypadki 
międzynarodowe, dzięki systemowi genewskie- 

mu zaczęły zatracać swe kontury, były 
owijane w watę kłamstwa. To wszyst- 

ko sprawiło, że przeciętny Polak nie zdaje 
sobie sprawy, że od 1919 r. dzieli nas ol- 
brzymi okres czasu, że r. 1919, to już odle- 
gła historja, że konjunktura polityczna w 
Europie od 1919 r. przewróciła się przynaj- 
mniej dwa razy do góry nogami. 

* 

Drugi okres polityki niemieckiej, Stres- 
seman. Polityka Stressemana nie zrywa z 
Sowietami, owszem o ile to możliwe, stara 
się wygrać „szantaż sowiecki! ',' jak się słusz- 
nie kiedyś wyraził książę Janusz Radziwiłł. 
Ale celem polityki Stressemana już nie jest 

podpalenie Europy. Przeciwnie, cel jego 
polega na porozumieniu z Francją kosztem 

Polski, na zwróceniu wszystkich  rewanżo- 

wych uczuć narodu niemieckiego jednostron- 

nie w naszą stronę. 

Polityka Stressemana jest dla nas nie- 

bezpieczną, bardzo niebezpieczną. Ale jed- 
nak mniej niebezpieczna, niż polityka Brock- 
dorff-Rantzau. Bo Francja nie może pozwo- 
lić na zniszezenie Polski. Francja godząc się 
na porozumienie z Niemcami nie może jed- 

mak całkowicie poświęcić Polski. Istnienie 
Polski daje Francji tę podstawę militarną, 
mocą której Francja równa swe militarne 
szanse z Niemcami. 

. 

Porozumienie franeusko-niemieckie ma 

głęboką genezę. Jak wszędzie, tak i we Fran 

cji przedwojennej istniała psychika  mili- 
iama i psychika kupiecka. W okresie 
1870 — 1914 francuska psychika militarna 

to rewanż, to Delcasse, Paincare i Cle- 
menceau. Francuska psychika kupiecka, to 
oddziaływanie” wielkich sugestyj  wielkięgo 
Bismarka, który mówił: co wam po tej Al- 
zacji i Lotaryngji. Macie przed sobą nie- 
ograniczone, widoki imperjum  koloujalnego. 
W ten sposób popychał Bismark Francję w 
odwrotnym od antyniemieckiej agresji kie- 
runku i popychał ją do konfliktu z dzie- 

dzicznym wrogiem Francji, 'z Anglją. Istot- 
nie, z Prusami Francja ma konflikty bardzo 
późno, od XVIII wieku dopiero, z Anglją 

od zarania swego istnienia. Tonkin, Egipt, 
Marokko, Sudan, Madagaskar — wszystko 
te tereny konfliktów z Anglją od min. Fex- 
ry'ego do czasów Delcasse, a nawet i po nim. 
Caillaux będąc prezydentem ministrów, już 

po Agadir dąży do całkowitego porozumie- 

nia z Niemcami. Caillaux porozumiewa się z 

Niemcami także podczas wojny. Clemenceau 

omal go nie powiesił, ale szczegółem mało 
znanym jest, że gdy Clemenceau  doszedłszy 

do władzy, aby wygrać wojnę, wsadził Cail- 

laux do więzienia, to w domu swoim nie no- 

cował także... Briand. Briand był prez;- 

dentem ministrów podczas wojny, okazał na- 

wet, że posiada genjalny łeb strategiczny, 
lecz sympatje proniemieckie Brianda nie da- 

tują się weale od czasów Locarna. 
° 

Trzy były kierunki ekspansji rosyjskiej: 
Europa, Bałkany, Azja. 

Europa to Polska. Kierunek ten osła- 
biał Rosję. Zawsze niepożądane jest włącza- 
nie większej iolści obcoplemieńców stojących 

kulturalnie wyżej od narodu panującego. Po- 
siadanie Królestwa było jedną z grudek dy- 

namitowych, które wkońcu rozsadziły Rosję. 

Bałkany. Trudno jest o tem mówić, bo 

ciągle znajdujemy się pod sugestją wieka 

XIX, który stanowczo powiększał znaczenie 

Upiata pocziowa авмаить 

Redakcja rękopisów aiezamówionych mie zwraca. Admimistra- 

cja nie uwzglednia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol „Ruch“, 

KLECK — Sklep „jedność”, 

LADA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski, 

ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

WIESWIEŻ -— ul Ratuszowa -— Księgarnia Įažwiūskiego, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
« -RWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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OSZMIANA 
PODBRODZIA 
PIRSK — księgarnia Polska — St. 

DRUJA — Kowkin. 
— Księgarmis Społdz. Naucz. 

— @ Wileńska 15 T. Gurwicz 

Bednarski 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — kstęgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM — się 1. Ryppa ul Mickiewicza 10. garnia 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY .. M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 4 
SZARKOWSZCZYZNA, M. MAW. Mindel skład apte 
WOLOZYN —- Liberman, Kiosk gazetowy 

  

Praca gowietka komentuje porozamienie polsko pemiecke 
MOSKWA PAT. — W wczorajszej prasie 

sowieckiej pojawiły się pierwsze komentarze, 
dotyczące deklaracji polsko-niemieckiej. 

Korespondent warszawski „Izwiestij* w ob- 

szernym komentarzu zwraca uwagę na objawy 

zbliżenia połsko-sowieckiego na polu. politycz- 
nem i kulturalnem, podkreślając, że zbliżenie to 

znalazio przychylny oddźwięk w najszerszych 

kołach społeczeństwa połskiego. Autor wymienia 
wizytę Kar0la Radka w Warszawie, pobyt histo. 
ryków i lekarzy sowieckich w stolicy Polski, wy 

danie specjalnego numeru „Wiadomości Literac- 

kich', odpowiedzi pisarzy połskich na ankietę 
w sprawie stosunku do ZSRR oraz sympatje pu- 
bliczności polskiej, okazywane dla sowieckiej 
sztuki teatralnej i filmu. 

W zakończeniu korespondent pisze, że „jest 

jednak wielu ludzi, odczuwających fakt zbiiże- 
nia Polski do ZSRR dość boleśnie. Nie mówiąc 

już o wyraźnie wrogiej temu zbliżeniu grupie 
Mackiewicza, która otwarcie walczy o zacho- 
wanie atutu interwencji antysowieckiej, jest wie- 

Sen. Abramowicz i pos. hr. Tyszkiewicz 
u min. Zawadzkiego w Sprawie ulg podatkowych 

W związku z obradami Regjonalnej Grupy 

Poselskiej i Senatorskiej w Wilnie w ubiegłym 
miesiącu, kiedy to omawiana była szeroko spra- 

wa pomocy łudności w niektórych powiatach 
województwa wileńskiego, dotkniętych klęską 
nieurodzaju kartofli i zbóż jarych, dowiadujemy 
się, iż prezes Rady Wojewódzkiej BBWR, sen. 
Abramowicz i wiceprezes pos, Tyszkiewicz byli 
„w tej sprawie u p. ministra skarbu Zawadzkiego, 
przedkładając mu postulaty Grupy, zmierzające 
do wydania nOwych instrukcyj w sprawie sto- 
sowania ulg podatkowych dła dotkniętych tą 
klęską żywiołową. 

Pan minister Zawadzki postułaty te potrak- 

tował przychylnie. Pozatem prezes Rady Woje- 

wódzkiej sen. Abramowicz odbył rozmowę z p. 
wojewodą wileńskim Jaszczoitem, w obecności 
p. ministra komunikacji Butkiewicza; podczas tej 
rozmowy zastanawiano się nad sprawą specjal- 
nego obniżen'a taryfy kolejowej na dowóz kar- 
tofli do powiatów województwa wileńskiego z 
innych dzielnic Połski. 

Wobec nieurodzaju kartofli dowóz ten jest 
bardzo aktualny, zwłaszcza wobec tego, że na 
terenie województwa wileńskiego cena karto- 
fli znacznie wzrosła, co uniemożliwia nabycie te- 
go produktu przez szersze inasy ubogiej lud- 

ności, 

Komisja główna konferencji rozbrojeniowej 
odroczona do Stycznia 

RZYM PAT. — Agencja Stefani ogłasza na- 
stępujący komunikat: Prezydjum  konierencji 
rozbrojeniowej postanowiło wczoraj odroczyć 

komisję główną do stycznia i zaleciło mocarst- 
wom przystąpić w międzyczasie do rokowań dy- 

plomatycznych. Decyzja ta przyjęta zostałą w 
edpoOwiedzialnych kołach włoskich z zadowo- 

leniem, gdyż widzą one w niej naturalny rezuł- 

tat rozwoja wypadków. —-Rzęd faszystowsia # 

zaraz po dowiedzeniu się o ustąpieniu Niemiec 
z konierencii rozbrojeniowej, wyraźnie przedsta- 
wił swoje zapatrywania na Obecną fazę rokowań 

Kontynuowanie prac genewskich w. obec- 
nych warunkach nie moyto i nie może dopro- 
wadzić do żadych wyników; co więcej — mo- 
głoby Ono pogorszyć sytuację, która winna być 
zbadana bez zgóry powziętych myśli, w celu 

do zadowałającego rozwiązania 

iw warunkach niezbędnych do spokojnego 0- 
gólnego zbadania całokształtu zagadnienia. Od- 

powiedzialne koła włoskie zaws”e uważały i gło- 

siły, że porozumienie jest możliwe, byleby od- 

wołano się do bezpośrednich rokowań między 
mocarstwami, jak to zaleca dziś prezydjum kon- 
ferencji rozbrojeniowej i pod warunkiem, że nie 

będzie kładziony nacisk na metody i procedurę, 

uważane za nie odpowiadające wymaganiom sy- 
tuacji obecnej. 

> Qfiejałne koła włoskie raz jeszcze potwier- 
dzają zaufanie do współpracy wielkich mocarstw 
w celu osiągnięcia porozumienia, które winno 
być następnie przedstawione konierencji rozbro. 
jeniowej, przy uwzględnieniu interesów wszyst- 
kich stron. Co do Włoch, to dają One każdej 

stronie możność przedstawienia swych intere- 
sów. Koła te „powtarzają, że Włochy gotowe są 
Obecnie, jak i w przeszłości, skierować wszyst- 

kie swe wysiłki ku doprowadzeniu do porozu- 
mienia, które będzie wyrazem polityki skutecz- 
nej współpracy między wszystkiemi państwami. 

Prace techniczne w Genewie trwają nadal 
PARYŻ PAT. — Korespondent Havasa do- 

nosi z Genewy, że choć wszyscy szefowie dele- 
gacyj opuszczają Genewę, jednakże prace tech- 

niczne konierencji prowadzone będą nadal. W 

ten sposób zostaje utrzymana zasada, której bro 
niią tak wytrwale delegacja francuska. 

Pozatem w czasie swego pobytu w Gene- 
wie Paul-Boncour zdołał skłonić do porzucenia 
usiiowań angielskich w kierunku zmiany uchwa- 
lonych w dniu 14 października podstaw dysku- 
sji Paul-Boncour starał się systematycznie igno- 

rować pogioski o rzekomem zwołaniu konieren- - 
cji rozbrojeniowej poza Genewą, wypowiadając 

się za przeprowadzeniem wymiany poglądów w 

Sprawach rOzbrojeniowych na drodze dyploma- 

tycznej. 
Wreszcie Paui-Boncour wykorzystał ostat- 

nią sesję dia odbycia z delegatami Wielkiej Bry- 
tanji, Polski, ZSRR, Czechosłowacji i Austcji ua- 
rad, które, wykraczając poza ramy zagadnienia 

rozbrojenia, miały być przygotowaniem przysz- 
dości. 

Załamanie się konferencį! rozbrojeniowej jest oczywiste 
LONDYN PAT. — W artykule „Zagadnie- 

nie, jakie stoi przed Europą“ „Times“ stwierdza, 
że mimo utrzymania egzystencji konierencji roz- 
brojeniowej, jej załamanie się jest oczywiste. — 
Zasadniczą trudnością jest żądanie Niemiec u- 
zyskania t. zw. równouprawnien'a, Dziennik pod 
kreśla, że nie jest bynajmniej ważne, czy ostatnie 
rewelacje francuskie są istotnie prawdziwe, czy 
też nie. Wystarczy, że odpowiadają one istot- 
nym celom niemieckim, tj. równouprawnieniu i 
rewizji traktatu wersalskiego drogą negocjacyj. 

Dalej „Times* pisze: „Jeżeli żądanie rozwa- 
żenia tych zagadnień w drodze dypłomatycznej 
nie zostanie uwzględnione, wówczas przywódcy 

narodowo-socjaiistyczni zechcą być conajmniej 
w takiej pozycji, aby móc wymusić swe żąda- 
nie przy pomocy wojny. Żadnego postępu nie 
dokona się w pracach konierencji rozbrojenio - 
wej, 0 fte kwestia rewizji traktatów pokojowych 
nie zostanie podjęta i załatwiona i dopóki Niem- 
cy otrzymują na to żądanie negatywna o'po- 
wiedź, dopóty nie będzie w Europie odprężenia. 
Zasada jednomyślności konieczna w Lidze Na- 
rodów i równość akademicka, dająca np. A'va- 
nji i Sjamowi taki sam głos na zgromadzeniu jak 
Wielkiej Brytanji, czynią zasadniczo trudnem r07 

wiązanie jakiejkołwiek kwestji politycznej przez 
aparat Ligi", 

Zaostrzenie gospodarcze pomiędzy Francją 
a Wielką 

LONDYN PAT. — Dzienniki angielskie do- 
noszą o zaostrzeniu, jakie wynikto,w stosunkach 

gospodarczych między Francją a Wietką Brv- 
tanją na tle cła dodatkowego na przywożone do 
Francji towary zagraniczne. 

Na wczorajszem posiedzeniu gabinetu an- 

Brytanią 
gielskiego rząd przyjął wniosek mumstra handiu, 
aby zagrozić Francji naiożeniem specjalnego cła 
odwetowego w wysokości 21 procent ad valo- 
rem, o ile francuski nie zniesie wobec Wiel. 
kiej” Brytanji ceł dodatkowych, utrudniających 
eksport brytyjski do Francji, 

Bałkan, terytorjów tureckich, Persji, Mos- 
sulu. Nie odmawiam tym terenom wielkiego 
znaczenia, ale twierdzę, że dla Rosji naprzy- 
kład, znaczenie zwycięstwa na Bałkanach, 
nie mogło pod żadnym względem równać 
się nawet ze znaczeniem kierunku na Azję. 
Idea bałkańskiej polityki, była naprawdę 
wielką, olbrzymią, kiedy ją pieścił król pol- 
ski Władysław IV i Ossoliński. Wtedy 10 
było wielkie, wtefy imperjum tureckie, by- 
ło to coś olbrzymiego, a. morze Śródziemne, 
nie było jeziorem, jakiem jest dzisiaj, lecz 
omywało krańce świata. Aleksander II, 
ten wykonawca planów Władysława TV miał 
już skarlałe możliwości przed sobą. 

Azja, kierunek dający Rosji 

wielkości. 

Bolszewicy poszli w kierunku Azji nie 
dlatego, że są Rosjanami, lecz dlatego, że są 

bolszewikami, że słusznie uważają, iż to jest 

właściwa droga dla zwycięstwa nad państwa- 
mi kapitalistycznemi. 

Obranie tego kierunku przez 

maximum 

bolszewi- 

ków ma to do siebie, że Bolszewja przestała 
bezpośrednio nam zagrażać, 

. 

Polityka Hitlera jest to trzecia zmiana 
w polityce niemieckiej.  Przedewszystkiem 
Hitler złamał Prusy w Niemczech. Nie dro- 
gi polityczne Prus, lecz caś bardziej szero- 
kiego, bo cała niemieckość stała się duszą 
polityki hitlerowskiej.  Nietylko  Anstrja, 
lecz i Szwajcarja i każdy teren, na którym 
ludzie mówią po niemiecku, stał się dla Hitle- 

ra droższy, niż tereny o ludności nie niemiec- 

kiej. Polityka Stressemana była to właści- 

wie polityka ułożenia si z traktatem wersal- 
skim (poza Polską naturalnie). Polityka Hi- 
tlera jest czemś wręcz przeciwnym. 

* 

Pomiędzy 1919 a 1933 r. zachodzą wiel- 
kie zmiany na naszą korzyść. Składa się na 
a) zwrócenie ekspansji Sowietów na Azję, 
b) odwrócenie agresji niemieckiej od Polski, 

e) brak porozumienia, konflikt pomiędzy 

Niemcami a Sowietami. 

lu takich, którzy uważają nową sytuację рой- 
tyczną za przykrą konieczność. 

Są również tacy, którzy uważają stadjum о- 
becne stosunków polsko-sowieckich za przemi- 
jający objaw koOnjunkturalny i w tej myśli szu- 

kają nowych koncepcyj, będących czkawką sta- 

rych i zbankrutowanych projektów, Polityczna 
Warszawa przepełniona jest obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek takiego rodzaju politycznemi kom- 
binacjami i fantastycznemi perspektywami, — 
Owi niefortunni kombinatorzy nietylko pragną 
oderwać się od życiowych interesów państwa 
polskiego, lecz również zapominają, że zwrot w 
polityce polskiej w stosunku do ZSRR zastał cał- 

kowicie grunt przygotowany w najszerszych ko- 

łach", 
Organ komisarjatu ludowego oświaty pisze: 

„Wymiana deklaracyj o nieagresji między Pol- 
ską i Niemcami sygnalizuje wzmożenie aktyw- 
ności połityki zagranicznej Niemiec. Jeśli od- 
rzucimy wszelkie banalne w takich wypadkach 
oświadczenia na temat wschodniego Locarna i 
konsolidacji pokoju, istotny sens tego pokojo. 
wego gestu nikogo nie „oszuka”. Pisma przy- 
tacza głosy prasy francuskiej, rewelacje „Petit 
Parisien“ oraz głosy prasy niemieckiej i na za- 
kończenie pisze: „W ten sposób pod sztanda- 
rem pokojowej polityki dyktatura faszystowska 
stawia kwestję rewizji Wersalu, celem zastąpie- 

nia go przez nOwy, niemniej grabieżczy Werszl. 

Wymiana deklaracyj nieagresji z Polską jest 
jednem z ogniw w łańcuchu powyższych dążeń 
niemieckich”, 

Przypisek Redakcji: Należy żałować, że w 
Sowietach nie istnieje prawo o przesyłaniu spro- 

stowań do gazet. 
Moglibyśmy się powołać na ostatnie trzy 

nasze artykuły o rozmowie Lipski—Hitler. 

We wszystkich zaznaczyliśmy, jak wysoce 
cenimy ten fakt, że pomiędzy Polską a SSSR 
zawarte zostały pakty o nieagresji. 

Przeciwstawiamy s'ę tylko penetracji do Pol 
ski ideologji bołszewickiej, ale to jest sprawa z 

paktami o nieagresji nic wspólnego nie mająca. 
  

  

* żydowski „Nasz Przegląd” tryumfalnie о- 
głasza taką notatkę: 

KSIĄŻKA HITLERA. „MEIN KAMPF" NIE MA 
„POWODZENIA W WARSZAWIE. a 

Jedna z księgarń stołecznych sprowadziła 
do Warszawy większy transport książki Adolfa 
Hitlera pt. „Mein Kampf". Jak się okazało, książ 
ka ta nie znalazła u nas wielu nabywców; do- 
tąd sprzedano bowiem tylko 3 egzempiarze. 

Zestawmy teraz te sprzedane 3 egzemplarze 

książki, zasadniczej dla poznania Hitlera i jego 

programu, z ilością... artykułów napisanych w 

tejże Warszawie o Hitlerze, z ilością dziennika» 
rzy, którzy pisują o Niemczech współczesnych, 
z ilością obywateF, zabierających głos w spra- 
wie hitleryzmu w sposób autorytatywny. Bę- 
dziemy mieli wtedy przed oczyma mechanikę 
tworzenia w PER? opinii publicznej. 

  

  

Wywiad z kanclerzem 
Hitlerem 

JEST UZUPEŁNIENIEM KONTAKTU MIĘ 
DZY BERLINEM A WARSZAWA 

BERLIN PAT. — Wywiad kuacierza Nitle- 
ra, udzielony dziennikarzowi francuskiemu Bri- 
non jest sensacją polityczną Belina, O: głasza go 
cała prasa niemiecka pod zna.wienneci tytułami, 
podkreślającemi wagę zawartych w nim wytu- 
rzeń. 

„Vossische Zeitung" pisze: Oświadczenia 
kanclerza Hitlera są decydującą próbą przelama- 
nia zastoja w polityce międzynarodowej i zna- 
lezienia nowych dróg dla rozmów międzynarodo- 
wych. Kanclerz jasno oświadczył, że możliwości 
te widzi tylko w nawiązaniu bezpośredniego kon 
taktu z poszczególnemi narodami. Po raz pie.w - 
szy staje się widocznem, że zerwanie Niemiec z 
Ligą Narodów nie jest aktem przejściowym, lecz 
oznacza trwałe i definitywne wyeliminowanie 
metod genewskich. Wywiad jest również u7n- 
pelnien'em kontaktu między Berlinem a War- 
szawą. ; 

„Le Journal" o stosunku 
Włoch do Ligi Narodów 

PARYŻ. PAT. — St. Brice zamieszcza w 
„Le Journal'* artykuł poświęcony sprawie 
stosunku Włoch do Ligi Narodów. Publicy- 
sta uważa, że podróż sekretarza generalnego 
Ligi Avenola do Rzymu ma na celu nie tyle 
wzięcie udziału wpogrzebie senatora  Scialoi, 
lecz przedewszystkiem porozumienie się z 
Mussolinim. St. Brice zwraca uwagę na to, 
że niektóre pisma włoskie mówią o ewentual- 
ności opuszczenia Genewy przez Włochy. 
Sprawa ta ma być przedmiotem obrad Wicl 
kiej Rady Faszystowskiej, która zbierze się 
5 grudnia, 

St. Brice twierdzi, że Mussolini opuścił- 
by Genewę z następujących powodów: i) fa- 
szyzm ustosunkowuje się wrogo do wszyst- 
kiego, co jest poza nim. 2) Duce jest za re- 
wizją traktatów, których strażniczką jest wła 
śnie Liga Narodów. 3) Francja i Anglja ma 
ją w Genewie zbyt duży wpływ, gdyż popie- 
rame są przez swych sprzymierzeńców, bądź 

przez dominja. 4) faszyzm jest wrogiem par- 
lamentaryzmu, który uważa za najbardziej 

niebezpieczną formę liberalizmu politycznego 
i ekonomicznego. Liga Narodów jest właśnie 
wielkim parlamentem międzynarodowym. 
Pakt 4-ch był pierwszą ofenzywą Mussolinie- 

go. Przypisywane tu teraz intencje są dru- 
giem ostrzeżeniem. 

Publicysta kończy swój artykuł ostrzeże- 

WARSZAWA -— Kiosk Księg. Kol „Ruch*. 

sań 

TELEGRAMY 
MINISTER RACZYŃSKI KONFEROWAŁ 

Z DOWGALEWSKIM 
GENEWA. PAT. — Minister Raczyński 

odbył wczoraj dwugodzinną konferencję z 
delegatem ZSRR, ambasadorem  Dowgalew- 
skim, poczem wyjechał słażbowo do Warsza- 
Wy. 
TURCJA PODPISUJE PAKT Z JUGOSŁA- 

WJĄ 
LONDYN. PAT. Ze Stambułu donoszą, 

że turecki minister spraw zagranicznych Tew- 
fik Rudżi Bej udał si do Białogrodu via Ate- 
ny w celu podpisania paktu neutralności z 
Jugosławią. 

Panuje jednak przekonanie, że istotnym 
celem podróży ministra jest omówienie paktn 
4-ch państw, t.j. Grecji, Jugosławji, Rumu- 
nji i Tureji. 

NAPAD NA KSIĘDZA W KILONJI 

BERLIN. PAT. — Ubiegłej nocy doko- 
nano napadu na księdza katolickiego, zamie- 
szkałego przy urzędzie parafjalnym w Kolo- . 
nji. Trzej osobnicy wtargnęli z rewolwerami 

w rękach do mieszkania duchownego, powalili 

go na ziemię, a jeden z napastników przez 
zadanie księdzu ran nożem obezwładnił go. 

Bandyci widocznie spłoszeni zbiegli nie 
nie zrabowawszy. 

POLAK WYGRAŁ PÓŁ MILJONA FRAN- 
Ków 

PARYŻ. PAT. — Agencja Hawasa do- 
nosi: 28-letni Polak, Józef Chojnacki zamie-* 
szkały w Vichy, wygrał pół miljona franków 
w drugieni ciągnieniu franeuskiej loterji pań- 
stwowej. 

NIEMIECKIE KASY CHORYCH NIE ZA- 
TRUDNIAJĄ LEKARZY SEMITÓW 

BERLIN. PAT. — Dziś ogłoszone zosta- 
ło nowe rozporządzenie ministra pracy, wpro- 
wadzające obostrzenie zakazu przyjmowania 
do kas chorych lekarzy i dentystów niearyj- 

skiego pochodzenia. ` 
W myśl tych przepisów, w miastach, В: 

czących powyżej 10.000 ludności, kasom cho- 
rych nie wolno będzie zatrudniać lekarzy nie 
aryjczyków, względnie ożenionych z osobami 

niearyjskiego pochodzenia. 

  

  

Qtwarcie Uniwersytetu 
Warszawskiego — 

WARSZAWA (tel. wł.) Pomimo, że Uni- | 

wersytet Warszawski został ponownie otwarty, 
bramy jego przekroczyć mogli załedwie nielicz- | 
ni. Trzech woźnych kontrolowało skrupulatnie . 

legitymacje, wpuszczając па teren uniwersytec- 
ki, jedynie zamieszkałych tam, bądź też profe- 
serów. Dla młodzieży otwarcie uniwersytetu na- 
stąpi w dniu 27 bm, tj. w dniu rozpoczęcia za- | 
pisów. Miedzież grupowała się przed bramami u- „, 
czelni, do żadnych zajść jednak nie doszło. Wi- 
docznie długotrwałe zamknięcie uczelni podzia- 
łało uspakajająco na umysły. Ogólne zaintereso- 
wanie wśród młodzieży zebranej budziła osoba 
studenta Sieka, który po ciężkich przejściach po- 

wrócił już de zdrowia. Szwankuje jednak znacz. 
nie na słuchu i pamięci. 

  

Aresztowanie b. posłów 
Centrolewu 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj o godzi- 

nie 2-giej po południu, w lokalu Związku Kole- 
iarzy przy ul. Czerwonego Krzyża w Warsza- 
wie, aresztowany zOstał b. poseł Mastek, skaza- 
ny wyrokiem Sądu w sprawie b. posłów Cen- 
trolewu. Mastek stale zamieszkuję w Krakowie. 
jak wiadomo, złożył on podanie o odroczenie 
terminu Odsiadywania kary, ze względu na swój 
rzekomo zły stan zdrowia, W celu poparcia tych 
starań Mastek osobiście przybył do Warszawy. 
Wszelako starania te nie odniosły skutku. 

Jednocześnie o godzinie 4-tej po południa 
aresztowano b. posia Dubois, w chwił, gdy ten 
wychodził z lokału redakcji „Robotnika”. Aresz- 
towanego Odstawiono natychmiast do więzienia 
Mokotowskiego. — Co zaś dotyczy b. posłów 

Ciołkosza i Putka, dotychczas nie otrzymano w 
tym względzie żadnych wiadomości z prowincji. 

Echa sensacyjnej kradzieży 
w pałaru hr. Krasińskich | 
WARSZAWA (tel. wł.) Śledztwo w spiawie 

wykradzenia cennych dzieł sztuki z muzeum hr. 
* Krasińskich przy ul. Okólnik, dobiega końca. — 

W związku z tem osadzono w więzieniu kiłka- 

naście podejrzanych o kradzież osób. Władze są- 
dowo-śledcze są, w tej chwili na tropie ostat-.. 
nich kilku jeszcze sprawców kradzieży. W WY* 1, 

niku energicznego śledztwa, wszystkie  skra- | 

dzione dzieła sztuki zdołano Odszukać, z wyjąt- с 
kiem karykatur Sokołowskiego, które sprawcy | 
kradzieży zniszczyli, przypuszczając, iż nie przed 
stawiają większej wartości, 

Epilog głośnej sprawy Mar- 
czyńskiego 

WARSZAWA (tel. wł.) Sąd Apelacyjny w 
Warszawie rozpatrywał sprawę znanego powieś- 
ciopisarza Antoniego Marczyńskie o, oskarżone- 
go przez wydawców pp. Erdtrachtów, o znie- 
sławienie w druku, Sprawa ta byia niedawno 
rozpatrywana na wokandzie Sądu O! ęgowego. 

Marczyński przedstawił w jednej ze swych po- 
wieści Erdtrachta jako handlarza żywym towa- 
rem. Sąd Okręgowy skazał go wówczas n: 1005 
zł. grzywny, Obecnie sprawa zakończyła się w 
sposób nieoczekiwany. Oto Marczyński pogodził 
się przed sądem z Erdtrachtami i nastąpiło od- 
wołanie wzajemnych zarzutów. Nadto Marczyń- 
ski zobowiązał się do umieszczenia w czterech. 
pismach swego wyjaśnienia. 

WERAWEMUZ EPRBIZYTZOTWORNZARNWICZRASDOZYCZE 

niem, że Mussolini powinien się zastanowić 
nad tem, co czyni, gdyż w dniu, w którym 
nie będzie Ligi, nie będzie również paktu 

rech.



SŁOWO 

SILVA RERUM Proces O podpalenie Reichstagu 
Wznowienie procesu lipskiego 

SPRAWY SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO 

Przegląd Pedagogiczny (33-34) 
sprawy naszego szkolnictwa powszechnego 

związku z nowym budżetem. 

Najwyższy budżet szkolnictwa  powszech- 

nego mieliśmy w roku 1930-31, gdy suma wy- 

datków na to szkolnictwo wynosiła 263,783,000 
złotych, obecnie na rok 1934-35,  preliminuje 

się tylko 187,832,000 zł., czyłi o 76 miljonów 

mniej; tak więc wydatki na te szkoły spadły o 

29 proc. w ciągu 4 lat. 
Oczywiście, redukcja ta dokonana została 

kosztem nauczycieli, bo płace nauczycieli wy- 

nosiły w r. 1930-31 sumę 258 miljonów, a na 
rok 1934-35 preliminuje 5% 186 miljonów, czyli 

© 72 miłjony mniej (29 proc.). Około 2:7 mil- 

jona wydatków na takie cele, jak podróże służ- 

bowe, i przesiedłenia nauczycieli, koszty po- 

mieszczenia, wydatki biurowe, remonty, po- 

moce naukowe i urządzenie lokali szkolnych 

przerzucono na fundusz taksy administracyjnej, 

skreślono zupełnie kwotę na budowę szkół i zre- 

dukowano @0 minimum kwoty na zasilki (z 1,9 

miljona na 0,6 miljona), Liczba etatów  nau- 

czycietskich wynosiła w r. 1930-31 67,981, obe- 

cnie, na r. 1934-35, preliminuje się tylko 66,523 

czyli mniej o 1,459 etatów. 

A więc kosztem obniżenia piac i zmniej- 

szenia etatów nauczycielskich / zaoszczędzono 

72 miljony zł. Oszczędności wielkie, ale też i 

dające się bardzo we znaki wskutek tego, 

że liczba dzieci w wieku szkolnym bynajmniej 

się nie zmniejsza, lecz przeciwnie, — wzrasta. 

To też przeciążenie nauczycieli pracą jest og- 

romne. 
Naibołeśniej odczuwa szkolnictwo powsze- 

chne zmmiejszenie etatów nauczycielskich, a to 

z powodu stałego przyrostu łiczby dzieci w wie- 

ku szkołnym: Oto w r. 1930-31 było takich 

dzieci 4,069,000, a w roku 1934-35 będzie ich 

Okoio 5,170.000; wynika z tego, że przy wzro- 

ście liczby dziaci o 1,000,000 fczba etatów 

zmniejszyła się o 1,459. 

Nauczyciele pracują w warunkach zgoła 

nienormainych, gdyż liczba dzieci, przypada- 

jąca na jeden etat nauczycieski, jest niezmier- 

nie wysoka. W klasąch jest przepełnienie nie- 

bywałe. 
W roku szkolnym 1932-33 uczyło się w 

publicznych szkołach powszechnych 4,166,000 

dzieci, a liczba etatów nauczycielskich przy- 

(zielonych do szkół, wynosiła 66,156, czyli na 

1 etat wypadło 63 uczniów. W niektórych okrę- 

gach było gorzej,, bo w okręgu brzeskim wypa- 

dało 67,6, a w łuckim aż 69 uczniów. Gdyby 

chcieć w r. 1934-35 pomieścić wszystkie dzieci 

w wieku szkolnym w szkołach publicznych, — 

trzeba obciążyć 1 etat aż 73 dziećmi, 

Cyfry te dowodzą, w jak ciężkich warun- 

kach znajduje się obecnie szkoła powszech- 
na z powodu nadmiernego przeludniania klas, 

Szkóła powszechna, ze względu na wpro- 

wadzoną obecnie reformę, ma wyjątkowo edpo- 

wiedzialną rolę, gdyż rozszerza zakres swej 
działalnośc, bo obejmuje też i kształcenie 

dzieci, które się lznajdowały w pierwszycn 

dwóch kłasach gimnazjalnych. Potrzebne są 
przedewszystkiem dobrze zorganizowane 7- 
klasowe szkoły powszechne. Tymczasem tych 
6zkół jest wyjątkowo mało. 

Na rok 1934-35 liczba szkół powszechnych 

ma wynosić Ogółem 24.836, z czego wypada: 
szkół 1-kłasowych 11,360, 2-klasowych — 

6,095, 3-klasowych 2,657, 4-klasowych 1,239, 

5-klasowych 588, 6 klasowych 384, 7-klaso- 
wych 2,513. 

Widzimy z tego, że olbrzymią większość 
stanowią nadal szkoły o niskim stopniu organi- 

zacyjnym, a w ostatnich paru łatach wzra- 
stą liczba szkół 1-klasowych. Jest to objaw 

niepokojący. 
Właśnie: jest to objaw niepokojący, bo mo- 

że pociągnąć za sobą wielkie komplikacje w 
dziale przebudowy szkolnictwa. Lector 

omawia 

w 

  

OSTATNIA KSIĄŻKA 

KSAWEREG? PRUSZYŃSKIEGO 

PALESTYNA 
PO RAZ TRZECI 

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

CENA ZŁ. 3.85       
  

Znowu bedziemy gryźli 
Pewien znakomity wilnianin 

słownie: 
— Dlaczego pan przestał gryźć w swoich 

feljetonach ? 
Gryźć? — Kogo? Co? 

nie przypuszczałem. Sądziłem tylko, że niektó- 

re z moich feljetonów sprawiają niektórym 

ludziom przykrość; innych znowu denerwują, 

a jeszeze innych szezerze cieszą. Po każdym 

bowiem feljetonie, poruszającym jakąś drażli- 

wą sprawę, jedni mówili mi z głębokim wy- 

rzutem: „dlaczego pan mnie krzywdzi? co pa- 

nu złego zrobiłem?** — i oblicza ich wyra- 

żały boleść; inni, spotykając mię na ulicy, od 

- wracali głowy, przestawali mi się kłaniać; 

inni wreszcie rzucali mi się w objęcia, woła- 

jąc: „aleś go ubrał! tylko tak dalej, a moeno, 

bez pardonu! musimy czyścić atmosferę!'* — 

Musimy. To niby on i ja? 

Takie efekty miewał każdy z „drażli- 

wych““ feljetonów, z tą tylko różnicą, że ci 

którzy odwracali głowę 'po pierwszym feljeto- 

nie, rzucali mi się na szyję po drugim; ci zaś 

którzy ściskali mię po pięrwszym, przesta- 

wali mi się kłaniać po drugim. A po trzecm 

bywało znów naodwrót. Po kilkunastu feljato- 

nach pomieszało mi się wszystko w głowie. 

Straciłem t. zw. wytyczną, straciłem orjenta- 

zadał mi 

przed paru dniami pytanie; powtarzam je do- 

Pytanie znakomi- 

tego Wiłnianina było dla mnie objawieniem. 

Więe gryzłem? Istotnie gryzłem? Nigdy tego 

LIPSK PAT. — Po 4-dniowej przerwie, spo 
wodowanej koniecznością przewiezienia akt z 

Berlina, wznowiono wczoraj w Lipsku rozprawę 

w procesie o podpalenie Reichstagu. Gmach są- 
du otoczony jest silną strażą policyjną. Kontrola 

została obostrzona. 
Van der Luebbe zmienił się wybitnie na ko- 

rzyść; wygląda świeżo i pilnie śledzi rozprawę. 

Rozprawa rozpoczyna się Od przesłuchiwa- 

nią serji świadków, którzy mają potwierdzić ze- 
znania świadka Grothego, który, jak wiadomo, 
podczas sobotniej rozprawy twierdzi: katego- 

rycznie, że z polecenia Torglera, wspólnie z in- 
nymi towarzyszami, zanosić miał do Reichstagu 

materjały łatwopalne. Już pierwsze zeznania 

świadka Barza, czytinego współpracownika Czer 

wenej Pomocy, wykazują dużą nieścisłość w 

zeznaniach Grothego. 

Największą sensację dnia stanowi jednak 

nagle przemówienie van der Luebbego, który, 
zerwawszy się z miejsca, rozpoczyna gwałtowny 

atak, skierowany pod adresem trybunału. — 

Mieliśmy — mówi Luebbe — razem trzy proce- 

sy: w Lipsku, w Berlinie i znowu w Lipsku. Nie 

zgadzam się z metodą prowadzenia procesu, — 

Reichstag podpaliłem sam i co się dalej stało, 
mnie Osobiście nic mie obchodzi. Zapytuję sta- 
nowczo, kiedy wreszcie zapadnie wyrok? 

Przewodniczący: „Wszystko zależy od pań- 

Przewodniczący: „Dlaczego więc pan pod- 
pali Reichstag?“ 

Luebbe: „Podpaliłem z osobistych pobudek 

Dymitrow: „Powiedziałem kilkakrotnie że 

Luebbe świadomie lub nieświadomie dokonał iej 
zbrodni z przeciwnikam: politycznymi komunis- 
tów", 

Luebbe znowu przerywa, wołając w uniesie 
niu: „Reichstag podpaliłem sam! Z biegiem pro- 

cesu się nie zgadzam. Żądam bezzwłocznego za- 

wyrokowania, tj. uwięzienia fub kary šmierci-“ 

Po przerwie van der Luebbe, w przeciwicn- 

stwie do żywego nastroju przed poludniem, zno- 
wu staje się apatyczny. Chwiejnym krokiem zbli 

ża się do stołu sędziowskiego. Przesłuchiwanie 

jego jest bardzo uciążliwe, gdyż Luebbe prze- 

ważnie milczy, odpowiedzi zaś jego sa po części 

wymijające lub niezrozumiałe. Indagacje doty- 

czą głównie pobytu w Berlinie, rozmów van der 
Luebbego z robotnikami niemieckimi na temat 

wybuchu rewolucji w Niemczech itp. 
Na pytanie przewodniczącego, k'edy pow- 

ziął zamiar podpalen'a Reichstagu, Luebbe odpo- 
wiada: „W niedzielę rano. Dlaczego to uczyni- 

tem, to jest mOja rzecz”. Następuje teraz Cłuż- 

sze milczenie Luebbego, który, pomimo usiło- 

„wań wszystkich członków Senatu, mie Odpo- 

wiada, ; 
Przewodniczący: 

chat pan do Niemiec?" 
Luebbe: "Widziałem bowiem w ruchu naro. 

dowo-socjalistycznym niebezpieczeństwo i temu 
należało się przeciwstawić". 

Przewodniczący: „Nikt panu nie wierzy, by 
pan sam mógł dokonać zbrodni Któż więc pa- 

nu pomagai?* 

Luebbe: „Działałen tylko sam. 

Przewoduiczący:„KIU panu wskazał w ta- 
kim razie drogę?" - 

Luebbe: „Nikt. Znalazłem ją impulsywnie“. 
Dalsze przesłuchiwanie van der Luebbego 

na okoliczność sam2;% podpalenia jest naogół 

potwierdzeniem wszystkich tych szczegółów, 
które zeznał podczas śledztwa i co %yło już 
przedmiotem rozprawy. 

Napięcie potęguje się, gdy do głosu zgłasza 
się powtórnie Dymitrow. 

Dymitrow: „Chcę wiedzieć, czy van: der 

„Poco właściwie przyje- 

Luebbe: „8 miesięcy trwa już moje uwię- 

zienie. Protestuję przeciw tak diugiemu przewie- 

kaniu sprawy”. 
Przewodniczący: „Wyjaśnij więc pan bliż- 

sze motywy zbrodni i sposób jej wykonania”. 
Luebbe: „ROzwój procesu jest stanowczo 

zabardzo uciążitwy. Wyjaśniłem, że pozostali 

oskarżeni ze zbrodnią podpalenia Reichstagu nic 
wspólnego nie mają. Czegóż więc od nich żą- 
dacie? Wszak aparat urzędniczy wyjaśnił wszyst 
kie szczegóły — gdzie w ciągu ostatnich 8 mie- 

sięcy byłem i co robiłem". 

Nadprokurator: „Niech oskarżony katego- 
rycznie wyjaśni, kogo miał faktycznie za wspó! 

nika?“ ` 
Luebbe: „Stwierdza, že žaden z oskaržo- 

nych, a więc ani Dymitrow, ani Popow, ani Ta- 
new, a tem mniej Torgler w zbrodni podpałenia 
Reichstagu nie współdziałali. ja osobiście ich nie 

znam. Zresztą Oni sami zeznali, że z tą sprawą 
nic wspólnego nie mają. Cały przewód sądowy 
prowadzony jest niewłaściwie i niezręcznie. Żą- 
dam kategorycznie wyroku: albo, 20 lat więzie- 
mia, albo kary Śmierci. Do zbrodni popchnął 
mnie symbolizm (co — jak wyjaśnił później je- 
den z adwokatów — w żargonie politycznym Nadeszły informacje o wynikach wyborów 

oznaczać ma płomienne hasło do przewrotu p0- do rad gromadzkich na terenie 4 powiatów wo- 
litycznego), To wreszcie musi się skończyć i fak jewództwa wileńskiego z dnia 20 bm. Akcją wy- 

tyczna droga wyjścia znaleźć". borczą objęte są powiaty: brasławski, dziśnień. 
Przewodniczący: „I my chcemy tego. Senat ski, postawski i święciański. W 20 gromadach, 

jednak nie wierzy pańskim zapewnieniom”. podzielonych na 153 okręgi, z ogólnej ilości 416 
Luebbe: „W przewodzie sądowym Widzę mandatów 391 przypadło BBWR, 25 listom 0- 

dużo luk, Protestuję przeciwko metodzie prowa- pozycyjnych. Frekwencja około 40 procent. 
dzenią rozprawy. Pozostali oskarżeni są nie- W uzupełnieniu relacji o wynikach akcji 

winni”. wyborczej z dnia 19 bm. należy wzmiankować, 
Przewodniczący: „To ostatnie twierdzili ;; wy powiecie święciańskim w tym dniu akcją 

wprawdzie współoskarżen., ale nie udowodnili : 
swej niewinności”. 

Nadprokurator: „Czy van der Luebbe przed 

27 lutego 1933 r. rozmawiał z kimś na temat 
zbrodni?” 

Luebbe: „Nie. Podpalenie Reichstagu pozo- 
stanie zawsze tą samą historją, Rozwinęliście 
tak duży proces, ałe to wam biogosławieństwa 
itak nie przyniesie. Bez najmniejszego znacze- 
nia powinna być okoliczność, że sam dokonałem 
podpalenia, Był to czyn 10 czy 15-minutowy. Ce 
później się stało, tego nikt nie pamięta". 

Przewodniczący: „W jaki sposób podpalił 
pan salę posiedzeń plenarnych? 

Luebbe: „„Wyjaśniłem to już podczas śledz- 
twa. Pożar wznieciłem przy pomocy zapalników 
węglowych i podpałonej marynarki". 

Przewodniczący: „Rzeczoznawcy stwierdzili 
jednak coś innego, a mianowicie, że do wzniece- 

nią pożaru musiał pan mieć kilku wspólników". 

Luebbe: „Nadal z całą stanowczością pod- 
trzymuję poprzednie zeznania. Panóm natomiast 
zarzucam, że w całym tym przewodzie kwestji 
podpalenia Reichstagu bardzo mało poświęciliś- 
cie uwagi. Dlaczego podpaliłem Reichstag to mo 
ja rzecz. Domagam się prędkiego zawyroko- 

wania, 
Przewodniczący: „Pan przyznał się wpraw- 

dzie do winy, lecz oskarżenie zarzuca zbrodnię 
również i innym współoskarżonym. Ta więc 

sprawa musi być najpierw wyjaśniona”. 
: Luebbe: „Nie zgadzam się z przewlekłą me- 
todą badań. Żądam wyroku i na tem koniec". 

Zkolei zabiera głos Dymitrow, chcąc spro- 
wadzić sprawę na tory polityczne. Luebbe prze- 
rywa jednak nagle mówiąc: „Sprawa podpalenia 
nie jest bynajmniej skomplikowana. Przeciwnie 
— sprawa jest całkiem wyjaśniona. Panowie nie 
chcecie jednak wierzyć, że san: dokonałem pod 

palenia”. 1 

  

WARSZAWA (tel. wł.) Klub Bloku BB 
przystępuje ponownie do obrad nad rewizją kon. 
stytucji. W tym celu na dnie 29 i 30 listopada 
zostały zwołane posiedzenia, połączonych grup 

zana wyrokiem sądu przysięgłych w Krakowie 

na osiem lat więzienia, Gorgonowa, znajduje się 

w tej chwili w więzieniu dla kobiet w Fordonie 

pod Bydgoszczą. Donoszą stamtąd, o sensacyj- 

nem oświadczeniu skazanej. Mianowicie Gorgo- 

nowa oświadczyła niespodziewanie, iż po odsie- 

dzeniu kary, córeczkę swą, Kropelkę, odda na 

wychowanie do Klasztoru Marjawitów w Płoc- 

ku. Dodała przytem, że od dłuższego już czasu 

była potajemną wyznawczynią sekty marjawic- 

kiej i że ją łączą rzekomo bliższe więzy przy- 

jaźni z przełożoną klasztoru marjawickiego w 

Płocku. 

Istotnie też, przed kilku dniami wysłała list 

. do przełożonej płockiego klasztoru marjawitów, 

| z prośbą, ażeby ta zainteresowała się Kropelką 

  

zapalczywą dyskusję, którą przed kilku laty 

toczyliśmy w gronie elity wileńskiej. Chodzi- 

ło mianowicie o tytuł pisma artystycznego, 

które powinno koniecznie wychodzić w Wil- 

nie. Czy nazwać je Zrębem czy Blokiem, Pro- 
pyleami czy Helikonem? Nowatorzy propo- 

nowali pierwsze dwa tytuły, konserwatyści i 
klasycy dwa następne. Piękne to były chwile. 

Walka ideowa, starcie światopoglądów, na- 
miętna wymiana zdań. Zapiliśmy ten moment, 

pamiętam, w Polonji jeszcze. 
Potem niejednokrotnie idea powracała. 

cję, nie wiedziałem, kto ma rację, a kto jej 

nie ma; nakoniee powiedziałem sobie: jeszeze 

się ten nie urodził, coby wszystkim dogoił. 

Nie będę pisywał feljetonów o kwestjach dra- 

żliwych, bo to — prócz nieporozumień — rie 

daje żadnych rczultatów. Zmieniać zaś po każ- 
dym feljetonie wczorajszego wroga na dzi- 
siejszego przyjaciela, dzisiejszego — przyj*- 

  

  

ciela na jutrzejszego wroga — nie! Pozwólcie 
żyć! Trzeba wytknąć sobie inną drogę. Za- 
miast negatywnej „satyry** (co zresztą jest 

najłatwie, i nie wymaga żadnego wysiłxu), 

należy wziąć się do pracy pozytywnej, twór- 

czej, organieznej. I właśnie, gdy przystąpiiem 

do niej, zapytał mię znakomity Wilniania, dra 

czego przestałem gryźć. Więe gryzienie jest 

pożyteczne, skoro znakomity Wilnianin dopo- 

mina się o nie? Dobrze. Może zacząć od znau- 

komitego Wilnianina? A jeżeli nazajutrz prze 

stanie mi się kłaniać? 

  

   

* ох * 

Przez pozytywną pracę rozumiałem 

wydawanie przy „Słowie'* dodatku  ar- 

tystycznego p.t. „W niszy**. Już oddawna 

odczuwał się w Wilnie brak pisma artystycz- 
nego — mógłbym powiedzieć patetycznie we 
wstępie od redakcji — pisma, któreby zaspo- 
koiło najpilniejsze potrzeby... i tam dalej. 
Idea takiego pisma kiełkuje od lat w duszach 
literatów i artystów wileńskich. Pamiętam 

W związku literatów mówiło się często O pa-, 

lącej potrzebie pisma artystycznego. 

— Dobrze byłoby mieć własne pismo, or- 

gan związku. Prawda? 
— Dobrze. O, bardzo dobrze. 

Z każdą inwestycją w lokału związku, z 
każdą zapowiedzianą nową latarnią na po- 
dwórzu, z każdym nowym kilimem i nowem 
nierozciętem czasopismem angielskiem na sto 
le czytelni związkowej —zmartwychwstawała 
idea własnego pisma. Poznań, Kraków, Lwów, 
nawet Lublin mają swoje pisma literackie. 
Tylko. Wilno stanowi wyjątek. To Wilno, o 
którem głoszą jego entuzjaści, że ma najeu- 

downiejszy barok na świecie, że ma najpięk- 
miejsze tradycje i tego ducha, ducha żarli 
wości; to Wilno, które ma jedyne w Polsce 
środy literackie, podziwiane przez całą Pol- 

skę. Więc skoro tak jest, skoro idea pisma 

dojrzała, postanowiłem wystąpić z iniejatywą 

i rozpocząłem werbowanie współpracowników 

oraz redagowanie pierwszego numeru. Rzecz 
prosta, „W niszy'* nie rościło sobie pretensji, 

Luebbe przed główną rozprawą otrzymał akt 9- 
skarżenia i czy go zrozumiał i studjował podane 

w nim motywy?" 
Luebbe przyznaje, że czytał, lecz wszystkie. 

go nie zrozumiał. 
W dalszych słowach Dymitrow niezwykle 

ostro atakuje oskarżycieli publicznych, utrzymu- 

jąc, że akt oskarżenia, zamiast zająć się faktycz 

nymi zbrodniarzami, stanowi jedno nieprzerwa- 

me pasmo „hecy antykomunistycznej", Dochodzi 

do ostrego starcia Dymitrowa z przewodniczą- 

cym, który Bułgarowi odbiera głos. 

Adw. Sack: „Czy Luebbe wszedi do Reichs- 

tagu przez podziemny ganek w pałacu prezyden- 

ta Goeringa?" 

Luebbe przeczy. 

Adw. Sack: „Czy inni sprawcy zostawili go 
świadomie w Reichstagu i sami uciekli?" 

Luebbe: „Kim są właściwie ci wspólnicy, © 

których panowie zawsze mówią?" 
W tem miejscu Luebbe wzięty jest w ogień 

krzyżowych pytań; przeczy, jakoby był kiedy- 

koiwiek w towarzystwie Bułgarów i Torglera. 

Po wielu perypetjach Dymitrow znowu do- 
puszczony jest do słowa, starając się wydobyć 

z Holendra różne szczegóły, które ten jednak 

albo zbywa milczeniem, albo udziela mętnych 
odpowiedzi. 

Dymitrow: „Proszę zapytać, czy to, co dzi. 
siaj Luebbe oświadczył, jest miarodajne, czy też 
w całości podtrzymuje protokularne zeznania. 
Zeuważyłem bowiem, że są sprzeczności”. 

Luebbe: „Sądzę, że otrzymam taką karę, 

na jaką zasłużyłem. Powinni panowie wreszcie 
uwierzyć, że sam dokonałem podpalenia Reichs- 
tagu”. 

NARAZ ARESZTOWANIA GENERALNEGO 
DYREKTORA 

KATOWICE. PAT. — Prokurator Są- 

du Okręgowego w IKatowicach dr. Tokarski 
wydał dziś rozkaz aresztowania generalnego 

dyrektora „Wspólnoey Interesów'* dr. Wal- 
tera 'Tomali, który na dwukrotne wezwanie 
nie stawił się do przesłuchania w Prokuratu- 
rze i, jak się okazało, opuścił granice pań- 
stwa. 

  

BBWR zdobyło 391 mandat 
Dalsze wyniki wyborów do rad gromadzkich 

objęte były 2 gromady, podzielone na 12 okrę- 

gów, z ogólną liczbą 32 mandatów. Wszystkie 

mandaty uzyskał BBWR. Frekwencja wyniosła 

80 procent, 
W dniu 21 bm. akcja wyborcza odbywała 

się w powiatach brasławskim, dziśnieńskim i po- 
stawskim, Obejmując 20 gromad, podzielonych 
na 121 okręgów wyborczych, o 404 mandatach, 
z czego 399 przypadło BBWR, 5 opozycji. Frek 
wencja na terenie tych 3 powiatów w dniu 21 
bm. wyniosła przeciętnie 45 procent, 

  

Obrady nad rewizją konstytucji 
konstytucyjnych sejmowej i senackiej Bloku — 
Obrady kontynuować będą dyskusję rozpoczętą 
we wrześniu br. 

  

marcu, w myśl przepisów, córeczka zostanie od- 

łączona ©d matki i przebywać nadał w więzie- 

niu nie będzie mogła. 

Charakterystycznem jest, iż pojawiły się po- 
głoski, że przełożona klasztoru  marjawickiego 
zaprzeczyła, jakoby łączyła ją przyjaźń z Gor- 
gonową, której rzekomo ma wcale nie znać. — 
Jednakże nadesłała odpowiedź z Płocka do wię- 

zienia w Fordonie. W odpowiedzi zasadniczo 
wyraziła zgodę na ulokowanie Kropelki w klasz- 

torze, pod warunkiem opłaty miesięcznej 50 zł. 

Ponieważ, jak już zaznaczyliśmy, w dniu 

22 marca r. 1934 córeczka odłączona ma być od 
matki, przeto naczelnik więzienia w Fordonie 
wysłał urzędowy list do starostwa Warszawa - 

Północ, w Sprawie wezwania do starostwa ar- 
chitekta Zaremby. Zaremba złożyć ma ošwiad- 
czenie, czy skłonny jest zabrać córkę na wycho- 

by stać się odrazu wielkim organem świata ar 
tystycznego Wilna. Niech będzie próbą sił 

— byleby a poczontek machen, jak to mówią 
Żydzi. Wziąłem się do dzieła z zapałem. 
Precz z negacją, z ironją, z żareikami, z kpią 
cemi recenzjami śród literackich. Niech żyje 
pozytywna, twórcza praca. Niechże i ja swo 

ją cegiełkę... W ten sposób wypuściłem dwa 
numery „W niszy““ eztery wielkie kolumny 

bitego druku. 
Praca moja polegała na tem, że musiałem 

pertraktować z wileńskimi ludźmi pióra, u- 

praszająe ich o urtykuły. 
tanina, przekonywanie, przyciskanie do mu- 
ru, kokietowanie, zniewalanie, błaganie, wy- 
żebrywanie, wysłuchiwanie obietnie i zapew 
nień, wysłuchiwanie uwag, kwestjonowań i 
odmów, perswadowanie, zarzucanie haczyków, 
rozbudzanie ambicyj, pochlebianie, rozpalanie 
namiętności, słowem — stosowanie najrozmait 
szych, dozwolonych i niedozwolonych chwy 

tów. Zaledwie kilku ludzi zgodziło się na 
współpracę chętnie, odrazu i bez zastrzeżeń. 
Pierwszy tydzień był bardzo ciężki. Ale ma- 
terjał literacko-artystyczny został w wystar- 
czającej ilości zebrany. Następny tydzień był 
jeszcze cięższy, spowodu przepracowania i 
zmęczenia autorów. Okazuje się, że napisać 
raz na tydzień wiersz czy artykuł — to ogrom 
ny trud dla zawodowego literata wileńskiego. 

— (zy mogę prosić pana o artykuł do 

drugiego numeru? — zapytałem jednego z 

zawodowców. 

— 0 — zdziwił się: — przecie tydzień 

temu już dałem panu. 

Telefonowanie, la- 

  

  

Sensacyjne areszty w Poznaniu 
WARSZAWA (tel. wł.) Z Poznania dono- 

szą, że do policji zgłosiło się tam dwóch mło- 

dych ludzi, którzy oświadczyli, iż zostali ranni 
w chwili wybuchu materjałów wybuchowych w 
lokalu Związku Młodzieży Narodowej w Pozna- 
miu przy ulicy św. Marcina 65, — W związku z 

tem władze bezpieczeństwa natychmiast wdro- 

żyły śledztwo, które dało wyniki wprost sensa- 

cyjne. Oto w lokału tym znaleziono formalny ar- 

senał w postaci rewolwerów, materjałów wy- 

buchowych, pałek gumowych, amunicji itd, — 

W wyniku rewizji aresztowano 31 osób, 

Sprawa o zniesławienie misji 
sowieckiej zakończona unie- 

winnieniem 
Onegdaj w Warszawie stanął przed Sądem 

Grodzkim oddział XIII Michał Dawidson, oskar- 

żony o zniesławienie sowieckiej misji handlowej. 
Sprawa powstała na tle zatargu handłowego 

między firmą Henryk Fuchs i S-ka a Spółką Ak- 

cyjną „Vigo*. Obydwie firmy postanowiły swój 
spór przekazać sądowi poiubownemu. W czasie 

przewodu na sądzie polubownym zeznawał m. 
in. Dawidson, który, omawiając biłans spółki 

„„Vigo*, oświadczył, że zawiera on cyfry nie- 

ścisłe, albowiem niektóre zamaskowane pozycje 

stanowią łapówki, wręczane urzędnikom sowiec- 

kiej misji handlowej, wzamian za pewne usługi. 
Tem oświadczeniem poczuła się misja dot- 

knięta i wystąpiła ze skargą do sądu, skarżąc 
Dawidsona o zniesławienie. 

Onegdaj Odbyła się w tej sprawie rozprawa 
w Sądzie Grodzkim, który ogłosił wyrok unie- 
winniający. 

Przemówienie Kalinina 

do narodu zmeryk:ńskiego 
MOSKWA PAT. — Prezes Wszechrosyj- 

skiego Centralnego Komitetu Wykonawczego 
Kalinin wygłosił przemówienie do naro- 
du amerykańskiego, transmitowane przez radjo 
moskiewskie. 

W przemówieniu tem Kalinin dał wyraz ra- 
dości, mogąc w imieniu ludów ZSRR przesłać 
pozdrowienia narodowi Stanów Zjednoczonych 
A. P, — Dalej Kalinin zaznaczył, że gdy znie- 
sione zostały wszystkie sztuczne przeszkody, 
mogące utrudniać wszelkiego rodzaju stosunki 
między obu krajami, przyniesie to znaczne ko- 

rzyści nietylko wzajemnym interesom, ale także 
sprawie postępu gospodarczego i kulturalnego 
ludzkości oraz dziełu konsolidacji pokoju świa- 
towego. 

Wierzę głęboko — zakończył Kalinin — że 

od tej chwili między naszemi narodami otwiera 

ra się nowa era, płodnej współpracy na wszyst. 

kich polach. Jestem przekonany, że radość, jawą 
odczuwamy z tego powodu, odczuwana jest w 

całym świecie przez wszystkich tych, którym 
drogą jest spraw postępu ludzkości i zapewnie- 
nia pokoju między narodami. 

NOWY KIEROWNIK AMERYK. URZĘ 
DU SKARBU 

  

Henry Morgenthau, syn ambasadora* Sta- 
nów Zjednoczonych w Turcji, mianowany kie- 

rownikiem amerykańskiego urzędu skarbu, na 

miejsce Woodin, który wziął dłuższy urlop zdro 
wotny. 

Święto 38 p. p. 
PRZEMYŚL PAT. — 38 pułk piechoty, sta- 

cjonowany w Przemyślu, obchodził przez dwa 
ubiegłe dni swe doroczne święto pułkowe, tem 

uroczyściej, że w tym roku minęło 15-lecie ist- 
nienia pułku. 

38 pp. jest jednym z najbardziej zasłużo- 

nych pułków armji Rzeczypospolitej. jego pierw 

si żołnierze przeszli chrzest bojowy w walkach 

o Lwów w listopadzie 1918 roku. Krwawe boje 
toczył pułk w 1918 i 1920 r., przebył całą wojnę 

ukraińską i wojnę z bolszewikami. W bohater- 

skich bojach znalazło Śmierć trzydziestu kilku 

oficerów, trzydziestu kilku podoficerów i 869 

strzelców. Uroczystość rozpoczęła się apelem 
poległych, złożeniem wieńców u stóp pomnika 
žolnierza-bohatera. 

й Wczoraj po mszy polowej, odprawionej w 
dziedzińcu koszarowym, dowódca pułku odczy- 
tał okoicznościowy rozkaz, poczem odbyło s'ę de. 
korowanie odznaką pułkową. Dowódca pułku 
wręczył tę odznakę ks. biskupowi polowemu 
Gawlinie, specjalnie przybyłemu na święto, — 
dowódcy OK 10, gen. Giuchowskiemu, komen- 

dantowi garnizonu przemyskiego pik. Majew- 
skiemu i całemu szeregowi oficerów i podofice- 
rów. Następnie odbyła się defilada, wreszcie w 
świetlicy odbył się wspólny obiad żołnierski. — 

Uroczystość zakończyła się rautem w kasynie 
oficerskiem 38 pp. 

  

BEOZBOIRZZEWOENLSEYZZJRETOWY RZESZĄ WEZWIE OREWEEEIEOZĄ 

Kanał połączy Atlantyk 
'W Paryżu powstała „Liga budowy kana 

łu dwóch mórz'*, której celem ma być , we- 
dług zatwierdzonego już przez rząd statutu, 
budowa kanału, łączącego morze Śródziemne 
z Atlantykiem. Opracowane plany pozwala- 
ją wnioskować o wielkości przedsięwzięci+; 
kanał ma służyć nietylko dla przejazdu okrę- 
tów handlowych i pasażerskich, lecz również 

i dla okrętów wojennych. Uwzględniono 
przytem obecne wymiary wielkich statków 

transatlantyckich, tak iż największe nawet pa 
rowce będą mogły przepłynąć te 400. kilome- 

  

Gorgonoou należy do sekty marjaoitów 
O dalsze losy kropelki. — W klasztorze płockim, czy na wychowaniu 

u ojca. — Cofnięcie konfiskaty książki Zaremby 
WARSZAWA (tel, wł.) Jak wiadomo, ska: i już w marcu zabrała ją do Płocka, bowiem w wanie. Stanowisko w tym względzie Ojca ofiary 

mordu brzuchowickiego, nie jest dotychczas 

znane. 

Jak się dowiadujemy, Sąd Okręgowy uchy- 

lił zarządzenie konfiskaty pamiętników Zaremby, 

nakazując jednakże wykreślenie w nowym na 
kładzie książki 52 klisz, które w sposób dras- 
tyczny przedstawiały stosunki domowe Zaremby. 

Z morzem Śródziemnem 
trów wpoprzek Francji. 
= i Į rysio już szczegółów wato zano- 

ć, że szerokość kanału międzymorskiego 
będzie wynosiła 60 metrów, głębokość — 120 
metrów. Koszty budowy kanału będą sięga- 
ły 16 miljardów franków. Oszczędność na 
czasie i przestrzeni dla statków, podążają- 
cych zwykłą drogą z Morza Śródziemnego 
przez Gibraltar, wyniosłaby 2000 kilometrów 
i 50 godzin. Przejazd przez kanał wyma- 
gałby trzydzieści godzin dła mniejszych stat- 
ków i 36 dla wielkich. Kanał rozpoczynałby 
się w okolicach Narbonne, a ujście jego zna- 
lazłoby się pod Bordeaux. Długość ogólną 
kanału wynosiłaby około 400 kilometrów, 

Do budowy kanału zamierza Liga przy- 
stąpić jaknajrychlej. Rozporządza oan nara- 
zie kapitałem około jednego miljarda  fran- 
ków, który został dostarczony przez grupę 
przemysłowców, oraz kilku bankierów. Do 
a robót, oraz do prowadzenia budo- 

wy kanału w szybkiem tempie, przywiązuj 
koła rządowe dużą wagę, gdyż sa 
impreza musiałaby zaabsorbować nietylko 

wielkie kapitały, ale i dużo sił roboczych. 
Zwiększona produkcja z jednej strony, zapo- 
trzebowanie robotników przy budowie, z dru 
giej strony — wpłynęłyby na znaczne zmniej 
szenie bezrobocia we Francji. Narazie nie jesż 
jednak rozstrzygnięta jeszcze definitywnie 
kwstja uruchomienia potrzebnych kapitałów. 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go grudnia r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

— Tak, ale to było w pierwszym nume- 
rze. Teraz wychodzi drugi. 

— Bardzo pięknie. Jednak wie pan, tak 
co tydzień — to dla mnie za często. 

Skolei okazało się, że wielu literatów wileń 
skich nie ma ezasu na pisanie. Dziś posiedze- 
nie, jutro środa literacka, pojutrze jakiś ko- 
mitet, w piątek odezyt z cyklu „Dawne Wil- 
no'*, w sobotę Smorgonja, w niedzielę odpo- 
czynek. Kiedyż tu pisać? 

— Chciałbym, panie, niech mi pan wie- 
rzy — z całego serca, ale doprawdy nie mam 

CZASU. 
Więc właściwie od czegoż jest literat? — 

„pomyślałem. Taki Boy-Żeleński naprzykład. 

Nim przeczyta się jedną jego książkę. 
już wychodzi druga. Teraz wydał „Wakacje 
z prydumką*': zdążył wpakować w nie po- 
lemikę z prof. Lutosławskim, która odbyła 
się tak niedawno —miesiąc temu. I już jest 
w. książce. Gdym powołał się w rozmowie £ 

pewnym literatem wileńskim na tę szybkość 

produkcji i literackiej i wydawniczej Boya, 
powiedział krótko: 

— Spryciarz. 

Więc literata, który wypełnia szybko, 

sprawnie i nieustannie swój zawód, należy 

za to nazwać 'spryciarzem? Któż w takim ra- 
zie jest literatem? Zadałem sobie to pytanie, 
i dokonawszy w myśli przeglądu literatów 

wileńskich, doszedłem do wniosku, że prawdzi 
wych spryciarzy niema w Wilnie. Może znaj- 
dzie się jeden, najwyżej dwóch. Mógłbym 
wymienić ich nazwiska, obawiam się jednak, 
że jutro ktoś znowu będzie niezadowolony. 

  

A ja chcę mieć spokój. Chcę uważać na za- 
krętach i niczem się nie przejmować. Stwier 
dzam więc ogólnikowo, że prawdziwych spry 
ciarzy niema w Wilnie. Są członkowie związku 

zawodowego literatów; są profesorowie uni- 
wersytetu, którzy niekiedy pisują; są  stu- 
denci, którzy pragną, aby ich konfiskowano 
zanim ukażą się w druku; są aktorzy ukła- 
dający wierszyki przy fortepianie — ale ani 
jednego spryciarza. Takiego spryciarza, któ- 
ryby eo tydzień kropił sto wierszy publicznie. 

Publicznie. Twórczość bowiem wileńska 

jest kameralna: sala związku literatów i klu- 
bu R.W.Z.A., jak widzę z moich  doświad- 
czeń, wystarcza literatom wileńskim w zupeł- 
ności. Znajdują się naprawdę w niszy. 

* ® 

Z trzecim numerem „W niszy““ jest cai- 
kiem źle. Musi skurczyć się o jedną kolumnę 
druku i wyjść z opóźnieniem o jeden dzień: 
materjału zabrakło, a i to eo jest, w męce 
wyprosiłem. Czuję się wyczerpany i wy- 
stygły. Muszę odpocząć. Zrozumiałem, co 
to znaczy praca organizacyjna; pojąłem, ja- 
ką krzywdę wyrządzałem wielu ludziom, szy- 
dząe z ich twórczych poczynań. 

Ale muszę odpocząć. Pojadę na parę ty- 

godni pod słoneczne niebo Italji. Wrócę do 
dalszej, owocnej pracy. W połowie grudnia 
wydam czwarty numer „W niszy*'. Z nowe- 
mi siłami będziemy gryźli. Wysz.
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Z WIZYTACJI ARCYPASTERSKIEJ 
KS. BISKUPA POLOWEGO JÓZEFA GAWLINY 

POBYT W 23 P. UŁ. W PODBRODZIU 

Dn. 19 bm. o godz. 7-ej pociągiem z Wil 
na J. E. Arcypasterz W. P. wyjechał na dal- 

szą wizytację do 23 p. uł. Grodzieńskich w 
Podbrodziu. Tamże też został powitany 

przez dowódeę pułku p. mjr. dypl. Witko- 
wskiego, p. starostę święciańskiego Mydlarza, 

korpus oficerski, burmistrza miasta, oddział 
strzelecki, straż ogniową oraz inne organiza- 

    

    

   cje społeczne — następnie z powodu spóźnio- 

snej już pory udał się do kasyna pułkowego w 
asystencji szwadronów 23 p. uł. przy świetle 
pochodni. 

W miłym nastroju spędzono czas przy wie 

ezerzy, gdzie J. E. Ks. Biskup Polowy dzielił 
się z' korpusem oficerskim wspomnieniami z 
wojny wszechświatowej, z pobytu w niewoli i 
z ostatniego pobytu w Wiecznym Mieście u 
Ojca Świętego. Ofieerowie rozmów tych i 
wspomnień słuchali jak miłych konferencyj, 
pełnych dla nich wskazówek i uwag. 

Następnego dnia Arcypasterz wraz z do- 
wódcą pułku asystowany przez szwadron ho- 
norowy 23 p. uł. udał się powozem do kościo- 
ła garnizonowego Serea Jezusowego, gdzie. po 

liturgicznem powitaniu przy bramie, zbudowa 

nej przez dziatwę szkolną,  procesjonalnie 
wprowadzony do kościoła, wysłuchał mówy 
kapelana pomocniczego ks. rektora Bielawskie 
go o historji kościoła. Został on zbudowany 
przez ks. Nowaka przy współudziale 4 i 23 p. 
uł. oraz pomocy ludności cywilnej. Ostatecz- 
nie odnowiło go i zaopatr 
runkiem i za 

W odpowiedzi wygłosił podniosłą mowę 
Arcypasterz W. P. podkreślając szczytną słu- 
żbę żołnierza Polskiego zwłaszcza stacjonowa- 
nego na kresach, doniosłą rolę jaką odegrała 

kawalerja polska nie tylko dla dobra własnej 
Ojczyzny,ale i Kościoła, nawiązał do 250 ro- 
cznicy Odsieczy Wiedeńskiej, do zwycięstwa 
CA edy przez wojsko polskie pod na- 
/ czelnem dowództwem Syna tej ziemi, Mar 

szałka Polski Józefa Piłsudskiego (który nie- 
daleko stąd, bo 8 kilometrów od Podbrodzia 
się urodził), i wreszcie zachęcał wszystkich do 
gorącego nabożeństwa do Serca Jezusowego, 
„które jest zdolne uleczyć wszystkie choroby 
czasów dzisiejszych''. Następnie Arcypasterz 
odprawił mszę Św. i udzielił 80-cin ułanom 
Sakramentu Bierzmowania. 

Po przyjęciu delegacji Komitetu Budowy 
Kościoła w Womianach w osobach dowódcy 
kompamji KOP. i hr. Andrzeja Tyszkiewicza 
udał się J. E. Biskup Polowy po krótkim po- 
siłku na plebanji do niedawno zbudowanych, 
pięknych koszar 23 p. uł. — przemawiał do 
żołnierzy, udzielał im błogosławieństwa Arey- 
pasterskiego, żegnany przez nich owacyjnie 
okrzykami: „Niech żyje'*. Ułan czuł, że prze- 
mawia doń ten, kto sam zna dobrze jego słu- 
żbę i obowiązki. 

J. E. Ks. Biskup Gawlina wziął udział w 
śniadaniu, wydanem na Jego cześć przez kor- 
pus oficerski. W czasie posiłku przemawiał 
dowódca pułku p. mjr. Witkowski, podkreśla- 
jąc znajomość życia żołnierza przezAreypaste- 
rza W. P. i dziękując Mu za przybycie do da 
lekiego garnizonu, zakończył toastem na cześć 
Dostojnego Gościa. W odpowiedzi Ks. Bis- 
kup Polowy nawiązując do sławnych wyczy- 
nów kawalerji Polskiej zachęcał korpus oficer 
ski do świecenia przykładem w wykonywaniu 
obowiązków chrześcijańskich i wojskowych 
zakończył okrzykiem na cześć korpusu oficer- 
skiego i wojska Polskiego. Ks. proboszcz No- 
wak dziękował J. BE. Ks. Biskupowi Polowemu 
przy zakończeniu wizytacji arcypasterskiej na 
terenie jego parafji (do której należy i Pod- 
brodzie) za nieszezędzenie tyle trudu, wygło- 
szenie tylu nauk i przemówień, opartych na 
głębokiem doświadczeniu osobistem z wiasne- 

„/go życia wojskowego dla pokrzepienia dusz pa 
_ |rafji nowowilejskiej zakończył okrzykiem na 
„/ezešė niestrudzonego Arcypasterza. Proboszcz 

miejscowej parafji Korkożyckiej ks. Szałkow 
ski dziękował J. E. Ks. Biskupowi Polowemu 
za miłą i harmonijną współpracę duchowień- 
stwa wojskowego z duchowieństwem cywilnem 
podkreślił zarazem dobre stosunki, jakie istnie 
ją między 23 p. uł. a miejscowem społeczeń- 
stwem, wzniósł toast na cześć duchowieństwa 
wojskowego. W odpowiedzi pł mjr. Witkowski 
podkreślił rolę duchowieństwa cywilnego w 
przygotowaniu żołnierza do wojska oraz ko- 
nieczność współpracy ludności cywilnej z woj 
skiem narodówem, które jest krew z krwi i 
kość z kości tejże. 

WIZYTACJA ODDZIAŁÓW K. O.P. 

Q godz. 14-ej Arcypasterz żegnany na sta 
cji kolejowej przez korpus oficerski, ułanów 
i społeczeństwo cywilne po wspólnej fotogra- 
fji udał się drezyną motorową na wizytację 
pasterską do Ignalina. Po drodze przed Nowo 
Święcianami zatrzymał się J. KL. Ks. Biskup 

_ Polowy, by przemówić i udzielić  błogosła- 
wieństwa areypasterskiego zebranym Kopi- 
stom: piechuom i kawalerzystom. Piękny to 
był widok, jak stojąc na Śniegu, na tle lasku 

Arcypasterz W P. zachęcał kopistów do dziel- 
nego i czujnego strażowania naszych granić 
1 błogosławił Naszych Mohortów kresowych! 

Po powitaniu na stacji Nowe Święciany 

WTFYYYYYTYWYVYYYYTYYYYYYTYTYTYYYVYYVYVYYYYYY 

NOWY KOŚCIÓŁ 

  

        

    

    
We wsi nadgranicznej Mąkoszyce (pow. Kęp 
no) odbyło się w tych dniach uroczyste po- 

ięcenie nowowybudowanego kościoła. Kon 
sekracji kościoła dokonał osobiście JE. ks, 

kardynał prymas Hlond. 

      

   

przez starostę święciańskiego p. Mydlarza, od 
dział strzelecki, szkoły, przedstawicieli miasta 
i organizacyj społecznych, przybyłych złożyć 

hołd Dostojnikowi Kościoła i udzeleniu zebra 
nym błogosławieństwa udał się J. E. Ks. Bi- 

skup Polowy do Ignalina. Tu został powitany 
przez dowódeę Baonu K. O. P., korpus ofi- 
cerski, kompańję honorową, lieznie zebraną 

   

ludność oraz przedstawicieli gminy  izrae- 
liekiej. 

Następnie po powitaniu  lituzgicznem 
przemówił przed ołtarzem rektor kościółka 

ks. Prefekt z Dukszt, Stępkiewiez dziękując 
Arcypasterzowi że jako następca apostołów 

"t do tej ubožuchnej świątyńki, podobnej 
do żłóbka Betlejemskiego, by przynieść sło- 
wa pokrzepienia i błogosławieństwo Boże woj 

sku i ludności kresowej, podkreślił ofiarność 
wojska dla chwały Bożej oraz prosił o błogo- 
sławieństwo dla wojska, Komitetu krzątają- 
cego się nad zgromadzeniem materjału pod 
budowę nowej świątyni. Po nim z kazalnicy 
przemówił kapelan 3 Bryg. K. O. P. ks. dr. 

Piotr Śledziewski, kreśląc stan moralny ko- 
pistów ich wierną i solidną słażbę dla dobra 

Rzeczypospolitej, pr o zwiększenie liczby 
kapelanów pomocni h na terenie 3 Bryg. 
K. O. P. dla zapewnienia należytej obsługi 

duszpasterskiej, kopistom, ze względu na tru- 
dne miejscowe warunki. 

W odpowiedzi J. E. Ks, Biskup Polowy 

podnosił doniosłą rolę, jaką spełnił K. O. P. 
w zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju miej 

wej ludności chęcał do czujnego strze- 

żenia granicy, cie: się z pracy kulturalnej 
i filantropijnej kopistów na rzecz miejscowej 
ludności — nawoływał do pielęgnowania czy- 
stości ducha i ciała, praktykowania enót ry- 
cerskich a zwłaszeza karności i posłuszeństwa 
względem przełożonych i udzelił zebranym bło 

gosławieństwa  arcypasterskiego. Po udziele- 
niu kilku żołnierzom Sakramentu Bierzmowa- 
nia, odśpiewaniu hymnu narodowego „Boże 
coś Polskę““, żegnany przez ludność pośpie- 

;ł zwiedzić świeżo zbudowaną i w wigilję 
*ego przybycia poświęcona świetlicę żołnier- 
ską. Przyjął tamże delegację Komitetu Budo- 
wy nowej świątyni. 

Po wieczerzy u dowódcy kompanji p. kpt. 
Gluty odjechał J. E. Ks. Biskup Polowy, że- 

gnany na stacji kolejowej przez kompanję ho- 

norową K. O. P. z orkiestrą i ludność cywilną 
do Warszawy. W powrotnej drodze na stacji 
kolejowej w Nowo Święcianach wyszedł z wa- 
gonu, by podziękować przybyłej kompanji K. 
Q. P. z orkiestrą oraz zebranej ludności eywil 
nej dla Jego uczczenia. 

Tak zakończyła się późnojesienna 
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przy 
mrozie i po śniegu wizytacja arcypasterska J. 
E. Ks. Biskupa Polowego na północno-wscho- 
dnich kresach Rzplitej. Pozostawił on po.sobia 
wdzięczność, miłe wspomnienie i owoce nauki 
Chrystusowej w duszach swoich owieczek, żoł- 
nierzy, odbywających tu służbę wojskową oraz 

Ks. E. N. miejscowej ludności.    
Filiżanka aromatycznej 

HERBATY 
LYONS'A 
to delicja 

. Czerwone opakowanie — cierpki smsk 
Žėite — łagodny smak 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE 

Z SADÓW 
„„SAMOGONKA“ 

Przedwczoraj stawał przed Sądem Okręgo- 
wym chłop z pod Szumska, Franciszek Borosz- 

  

    
         

   
   

  

ko, oskarżony o potajemne gorzelnictwo i spo- 
wodowanie pożaru. 

: — Nie moga przyznać się do winy — mó- 

wi delikwent, ubrany w potężnych rozmiarów 

kożuch — wiek ja przeżył, żadnej gorzelni na 
oczy nie widział, samogonki nigdy nie kosztował 

i w sądach nie bywał. Raz tylko, za ruskim... 

— Dobrze, dobrze — przerywa przewodni- 

czący — powiedzcie lepiej, w jaki sposób zna- 

lazły się jednak u was w mieszkaniu przyrządy 
do pędzenia wódki. 

— Nie wiem, naprawda nie wiem, chyba nie 
czysta siła... 

„Nieczysta sita“, w osobie drugiego cskar- 

žonego Jana Piłata, (właściciela apacaru, rze- 
komo prowokator), kręci głową na tak niezręcz- 
ne tłumaczenie się wspólnika. Gdy jednak sam 
musi odpowiadać na pytania, w podobny sposób 
stara się nie tyle wyświetlić, ile zaciemnić 
sprawę. 

„,. Wobec stosowania przez oskarżonych wy- 
próbowanej metody „krentum-mentum“, zacho- 

dzi potrzeba zbadania świadków. 

Wina jest wyraźna. Pędzili wódkę, a nie 
chcąc być zauważonymi, skierowali rurę komi- 

nową do gumna. Pożar zniszczył nietylko gum- 

no, lecz i budynek sąsiada. 

Był .to jednak pomysł właściciela lokalu, a 
nie Piłata. 

— Lapczywy žesz on, łapczywy, ten Bo- 
roszko — mówi jeden z sąsiadów — mało jemu 
było tego co ma, więc zmyślił jeszcze wódkę 
pędzić, a że chciał na nas nieszczęście sprowa- 
dzić i z torbami puścić, tak na pozornej ławce 
dziś siedzi. 

Za spowodowanie pożaru tylk» Boroszko 
został skazany na 3 miesiące. С 

Za potajemne gorzelnictwo Bo-os:ko i Piłat 
będą odpowiadali jeszcze ponadto. Ka 

  

, ZA ZNIEWAŻENIE SEKWESTRATORA 

P. Adolf Raizapfel (Makowa 5) b. przed 

stawiciel firmy „Suchard** wróciwszy do do- 

mu i widząc gospodarującego tam  sekwe- 
stratora Kraskowskiego zapomnitał się tak 

dalece, że niezbędną okazała się do potrzeba 

wezwania policji. у 

Sprawa naturalnie oparła się o sąd i 

właśnie wezoraj p. Raizapfel za nieodpowied- 

nie zachowanie się, otrzymał jeden miesiąc 

aresztu z zawieszeniem. Ł. 

SŁOWO 

RONIKA 

  

    
   

  

FIĄTEK 

Dziś 24 Wzchód słońca g, 7,09 

a Zachód słańca g 3,02 

Ka'arsyny 
| SROUORWEZYETTR 

KUMUNIKAT STACJI METEGROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
z dnia 23 listooada 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 760 
Temperatura średnia: —2 

Temperatura najwyższa: O 
Temperatura najniższa: — 

Opad w mm.: — 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: wzrost zachmurzenia, 

dżdża. 

  

wieczorem 

' 
PROGNOZA 

Przeważnie pochmumo i mglisto, Miejscami 

dždža. W Wileńskiem i na Polesiu po kilkustop- 

niowych przymrozkach temperatura w pobiiżu 
zera. W pozostałej części kraju temperatura nie- 

co powyżej zera. Słabe wiatry z kierunków po- 

iudniowych. 

MIEJSKA. 

— Uporządkowanie rejestru mieszkańców. 

Z uwagi na niedaleki stosunkowo termin wybo- 

rów do Rady Miejskiej (najprawdopodobniej w 

kwietniu), w najbliższym czasie biuro ewidencji 

ludności otrzyma polecenie jaknajbardziej do- 

kładnego uporządkowania spisów stałych miesz- 

kańców miasta. Spisy te pozwolą na ułożenie do 

kładnych list wyborczych. 

— Reorganizacja pracy w magistracie. — 
W związku z zapoczątkowaną na szeroką skalę 

akcją oszczędnościową w magistracie, w biu- 

rach miejskich zostanie zmieniony całkowicie 

system pracy. Plan reorganizacyjny jest w о- 

pracowaniu. 
Jednocześnie wobec redukcyj personalnych 

szereg działów ma ulec komasacji. 

— Przerwanie robót ziemnych. Z powodu 
zimna przerwane zostały roboty ziemne, prowa- 

dzone na drogach podmiejskich i na terenie po- 

wiatów. 
— Regulacja ul, T. Kościuszki. Magistrat 

nosi się z zamiarem regulacji ul. Tadeusza Koś- 
ciuszki. Ma być skopane wzniesienie koło bois- 
ka 6 pp. Leg., oraz wyrównany poziom jezdni. 

Roboty te zostaną rozpoczęte natychmiast 

po uzyskaniu niezbędnych kredytów, o które 
władze miejskie wszczeły już starania. 

—Lustracja kominów. W celu zapobieże- 
nia pożarom w okresie zimowym, wzmożony zo 

stał nadzór kominowy w mieszkaniach i przed- 

siębiorstwach. 

— Wstrzymanie egzekucji zaległości ubez- 
pieczeniowych. Kasa Chorych otrzymała polece- 
nie wstrzymania egzekucji zaległości z tytułu 
ubezpieczeń społecznych, a to wobec opraco- 
wywania projektu spłaty tych zaległości. 

Podobne zarządzenie otrzymały zakłady u- 

bezpieczeń pracowników umysłowych i od wy- 

padków. 
POCZTOWA 

— Zwinięcie agencji pocztowej. Z dniem 30 
Lstopada br. zwija się agencję poczt.-telegraf. 

Krupa, pow. Lida, a na jej miejsce uruchamia 
się z dniem 1 grudnia br. pośrednictwo poczi.- 
telegr. o rozszerzonym zakresie działania. 

SZKOLNA 
— Powrót kuratora. Kurator Okręgu Szkol- 

nego Wileńskiego Kazimierz Szelągowski powró 
cił z wizytacji szkół i objął urzędowanie. 

KOLEJOWA 
— Dyrektor Kolei Państwowych w Wilnie, 

inż. Kazimierz Falkowski wyjechał wczoraj 23 

bm. do Grodna na kilka dni w sprawach służbo- 

wych. 

— Konkurencja Spółdzielni kolejowych. — 
Wczoraj do dyrektora Kolei p. Falkowskiego 

zgłosiła się delegacja polskich i żydowskich kup 
ców, prosząc o cofnięcie wszelkich ulg Spółdziel 

niom kolejowym, które będąc wolne od podat- 

ków, opłat transportowych itd., stwarzają pry- 

watnym sklepom groźną konkurencję. Pan dyrek 
tor obiecał sprawą tą specjalnie się zaintereso- 

wać i w miarę możności przychylnie ją załat- 

wić. (K.) 

    
Do nabycia we wszystkich aptekach. 

AKADEMICKA 
— Koło Etnologów Stud. U. 8. B. podaje | 

do wiadomości, że w sobotę dn. 25 bm. w Za- 
kładzie Etnologji U.. S$. B. odbędzie się nad- 
zwyczajne walne zebranie Koła w celu uchwa 
lenia nowego statutu. 

Zebranie odbędzie się w Iterminie o godz. 
17..30, w II terminie o godz. 18-cej bez wzglę- 
du na ilość obecnych. Obecność wszystkich 
członków konieczna. - 

' SPORTOWA 

— Okręgowy Ošrodek Wychowania Fizycz- 
nego Wilno. Na dzień 30 listopada br. na godzi- 

nę 18-tą zwołuję zebranie przedstawicieli Okręg. 

Związków, oraz przedstawicieli Klubów, celem 

omówienia szeregu spraw. Porządek dzienny: 
1) Sprawy Komitetu Olimpijskiego — re- 

feruje kpt. Mierzejewski, 2) sprawy ogólne, 3) 
sprawy nabycia podręczników, 4) sprawy Pań- 
stwowej Odznaki Sportowej, 5) sprawy klubo- 
we, 6) wołne wnioski. 

W końcu komunikuję, że o godzinie 18-tej 

DS TEIKIANTI TT AKSA ESTETINIO НЫ TK NA 

Protes o usiłowanie przekupienia sędziego 
WYZNACZONY ZOSTAŁ NA DZIEŃ 1-go GRUDNIA 

WILNO. Epilogiem głośnej afery o usi- ki Szereszewskiego Adelhaidowi. 

łowanie przekupienia sędziego śledczego Ka- Jak wiadomo, sędziemu Kaweckiemu pro- 

weckiego, będzie rozprawa sądowa przeciwko jektowano wręczyć łapówkę w wysokości 5 

przemysłowcu łódzkiemu  Szereszewskiemu, tys. zł. za cenę zwolnienia z więzienia student sppistych w czasie gdy wieczorem wracał do dysława Wejtki na Żłobek Im. Maryi Stani- 

pośrednikowi Alpernowi i narzeczonemu cór ki Szereszewskiej, oskarżonej o komunizm. / domu. Poszkodowany wskazał policji sprawców. sławowstwo Brochoccy zł. 10. 

jest zebranie przedstawicieli Związków, zaś o 

godzinie 19-tej zebranie dla przedstawicieli Klu- 

bów. — Obecność przedstawicieli obowiązkowa. 

Komendant Ośr. WF-Wilno Ostrowski Z., kpt. 

— Otwarcie ślizgawki. W sobotę dnia 25 

listopada br. o godz. 10 rano nastąpi otwarcie 

ślizgawki w Parku Sportowym Młodzieży Szkol- 
nej im. gen. Żeligowskiego w Wilnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— (Cykl wykładów „Dawne Wilno**. Dzi B 

siaj konferencja Dr. W. Charkiewicza „Mistrz 
Andrzej i Matka Makryna (Towiański w W1- 
lnie). Niezwykle ciekawy ten odczyt rozpocz 
nie się o godz. 18 (6 po poł) Wstęp 50 i 30 
groszy. 

Studjum muzyczne. W sobotę odczytu mu 
zycznego wyjątkowo nie będzie.   

Czytelnia czasopism RWZA czynna co- 
dziennie od 18 — 21 (6 po poł. do 9 wiecz.). 

— Zawodowy Związek Rolników z Wyż- 
szem Wykształceniem w Wilnie zawiadamia 
iż dnia 25 bm. o godz. 18 w sali Zakładu 
'Uprawy Roślin Objazdowa 2 Uniwersytet, cd 
będzie się zebranie dyskusyjne, na którem p. 
prof. dr. T. Vetulani wygłosi odezyt p. t. „Po- 
chodzenie konika polskiego w świetle ostat- 
nich badań'*. Wstęp wolny, goście mile wi- 
dziami. 

— Posiedzenie I Wydziału Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk odbędzie się w sobotę dnia 
25 bm. o godz. 18 w Dziekanacie Sztuk Pięk- 
nych (Uniwersytecka 3). Na porządku dzien- 
nym: l)Pożegnanie b. wiceprezesa Wydziału 
Prof. Dr. $. Glixellego. 2) Prof. Dr. M. Kridl 
referuje pracę Dr. Juljana Krzyżanowskiego 
p. t. Romans staropolski w. XVI. 3) Doe. Dr. 
S. Cywiński: Prolegomena do wiedzy o Nor- 
widzie: I. Franeuska filozofja teokratyczna w 
pierwszej połowie w. XIX. 
—Klub Włóczęgów. W piątek dnia 24 bm. 

w lokalu przy ul. Przejazd 1 odbędzie się 136 
zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19 m. 30. Na porządku dziennym referat p. 
por. Stanisława Truszkowskiego p. t. „Paź- 
dziernikowy przewrot w Estońji, 1933 a Pol- 
ska'*. Informacyj w sprawie zaproszeń udzie- 
la p. St. Hermanowiez codziennie w godz. 18 
— 20. Tel 99. Wstęp dla członków Klubu, kan 
dydatów oraz członków Klubu Włóczęgów 
Senjorów bezpłatny, dla gości 50 gr., dla gości 
— akademików 20 gr. 

RÓŻNE 
— Związek Legjonistek Polskich zawiada 

mia członkinie, zapisane na kurs Obrony Prze 
ciwgazowej, że w piątek 24 bm, o godz. 18-ej 
odbędzie się w lokalu Związku wykład rea- 
sumcyjny p. majora Kamińskiego. W następ- 
ny piątek rozpoczną się egzaminy. Obecność 
obowiązkowa. 

Również w piątek upływa ostatni termia 
zgłoszeń w sprawie odznaczeń. Związek Leg. 
Pol. wzywa raz jeszcze wszystkie legjonistki 
do Związku niezapisane do zgłoszenia się w 
powyższej sprawie w kancelarji Związku przy 
ul. Żeligowskiego 4. w piątek od godz. 18-ej do 
19-ej. 

— Tomboła. Zarząd Związku Oficerów, 

przeniesionych w stan spoczynku w Wilnie, za- 
wiadamia swych członków i ich rodziny oraz 
gości przez nich wprowadzonych, że w dniu 25 

    

listopada. br. odbędzie - się: we własnym łokalu -.- 

przy ul. Mickiewicza 22 „Towarzyska Tombola“ 

z urozmaiconemi i kosztownemi fantami. Począ- 
tek o g. 7,30. Wstęp bezpłatny. 

— Strajk w młynie. Od kilku dni trwał za- 

targ w młynie „Kaukaskim”. Robotnicy nie zgo- 
dzili się na obniżkę zarobków i ogłosili strajk. 

Wczoraj doszło jednak do porozumienia 

między dyrekcją а’ robotnikami, tak że już dziś 
praca w młynie ma być podjęta. 

— Sprostowanie — Do wczorajszego ar- 
tykułu wstępnego p. t. „Klęska nieurodzaju““ 
wkradła się, w zestawieniu procentowego nie- 
doboru ziemniaków w poszczególnych powia- 
tach, omyłka, — a mianowicie niedobór ziem- 

niaków w powiecie Postawskim wynosi nie 
40 proc. dla drobnej własności i 38 proe. dla 
większej własności, lecz 70 i 64 proc. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 

piątek 24 bm. o godz. 8 w. ciesząca się specjal- 
nem powodzeniem na naszej scenie „Friulein 

'Doktor' z H. Skrzydłowską na czele. Ceny pr.- 

pagandowe. 
Teatr Objazdowy gra dziś 24 bm. w Hance- 

wiczach, jutro 25 bm. w Łunińcu doskonałą ko- 

medję Stefana Kiedrzyńskiego „Piorun z jasne- 
go nieba". 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. Dzi- 
siejsze propagandowe przedstawienie „Jasnowło- 
sy cygan*, Dziś po cenach propagandowych gra 
na będzie operetka Knopfa „„Jasnowłosy cygan*. 
Po dzisiejszem przedstawieniu „„Jasnowłosy cy- 
gan” zupełnie schodzi z repertuaru. 

Ostatnie przedstawienia op. „Czar walca” 
w „Lutni“. W sobotę i niedzielę grany będzie 
jeszcze „Czar walca”, który nie przestaje być wi 

'dowiskiem atrakcyjnem. Publiczność >awi się na 
tej operetce — wybornie. Ceny miejsc zniżone. 

Popołudniówka niedzielna w „Lutni*, W nie 
dzielę najbliższą o g. 4-tej pp. z występem Ma- 
rji Kaupe grana będzie operetka Straussa „Tzar 
walca”. Ceny miejsc zniżone. 

Wtorkowa premjera Op. „Pod oiałym ko- 
niem* w „Lutni*. We wtorek nadchodzący uj- 
rzymy operetkę Benatzkiego „Pod białym ko- 

niem". W tem widowisku muzycznem, urozmai- 
conem wkładkami Grenichstaedta, Stolza i Gi- 
berta, bierze udział cały zespół artystyczny, oraz 
nowe siły, zwiększone chóry i balet, druga or- 
kiestra na scenie oraz tłumy statystów. Do op. 
tej przygotowano nową oryginalną wystawę.— 
Oprócz sceny normalnej inscenizacja i reżyseria 
przewiduje wyzyskanie części widowni, gdzie u- 
rządzona będzie wieś tyrolska, zagłębienie zaś 
na orkiestrę, wyzyskane zostanie dla scen mor- 
skich. Bilety już są do nabycia w kasie teatru 
„Lutnia“. 

CO GRAJA W KINACH? 
PAN — Toto. 

HELIOS — Dziś żyjemy. 
CASINO — Szalona noe. 
ROXY — Światła i cienie macierzyństwa 
LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Oszustwo. 70-letnią Chanę Gurwiczową 

(Dominikańska 3) oszukano na 50 dolarów pod 
pretekstem ulokowania w schronisku dla star- 

ców. — Oszustwa dopuściła się niejaka Moze- 

sowa, której policja poszukuje. 
— Obława. Podczas wczorajszej obławy na 

rynkach zatrzymano 7 kieszonkowców. 

— POBICIE. Feliks Lipski (Rossa 9) z hu- 

ty Witrum został pobity na tle porachunków о- 

    

    

   

            

    

STANISŁAW 

Pochłani 
Kierownictwo autobusów 

skich poważnie zainteresowało się aparatem, 

który ma pochłaniać gazy, wydzielane przez 

motory autobusów kursujących po mieście. 

WSZYSTKIM, KTÓRZY W NASZEM NIESZCZĘŚCIU OKAZALI TY- 

LE WSPÓŁCZUCIA, ORAZ ODDALI OSTATNIĄ POSŁUGĘ NASZEMU 

JEDYNEMU, UKOCHANEMU DIMIE, Z GŁĘBI ZBOLAŁYCH SERC 

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIEKOWA NIA * 

RODZICE I RODZINA Ś.P. WADIMA AFANASJEWA 

miejskich 

OBEJ 

ŁOPACIŃSKI 
Ziemianin Ziemi Wileńskiej i Witebskiej 

Komandor Orderu „Polonia Restituta 
b. Sędzia Wileńskiego Sądu Apelacyjnego 

b. Poseł do b. Rady Państwa z Ziemi Wileńskiej i Witebskiej i b. 
Prezes Tow. Rolniczych Witebskiego i Drysieńskiego 

Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach opatrzony 
mentami zasnął w Panu dnia 23 Hstopada 1933 r. w w. lat 82 
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Ad. Mickiewicza Nr. 26 do 
kościoła św. Jakóba odbędzie się w dniu 24 b.m. o godz. 6 p.p. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dn. 

25 b.m. o godz. 9 m. 30 rano. 
Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

S.S. Sakra- 

4 po pot. 

ŻONA I SYNOWIE 

   

      

  

      

     

  cz gazów autobusowych 
Jeżeli aparat ten (wyprobowywany on 

jest obecnie wWarszawie) okaże się zdatny 

do użytku, kwestja usunięcia gazów autoba- 

sowych zostanie pomyślnie załatwiona. 

  

W niedzielę WKS. gra z Czarnymi 
OSTATNI LIGOWY MECZ WTYM SEZONIE W WILNIE 

Wobec wyzaaczonego na dzień 26 bm. tre- 

ningowego meczu reprezentacji polskiej na mecz 
Polska — Niemcy w dniu 3 grudnia br., dalszej 
zmianie ulegnie terminarz rozgrywek o wejście 
do Ligi. 

Nowy terminarz przedstaw:a się następu- 

jąco: 
26 bm. w Wilnie: Śmigły — Czarni, 3 grud 

nia meczu nie będzie, 10 grudnia we Lwowie: 

Czarni — Garbarnia, 17 grudnia w Krakowie: 

Garbarnia — Śmigły. 
Tak więc już w nadchodzącą niedzielę bę- 

dziemy mieli ciekawy mecz, drużyn walczących 

o miejsce w Lidze. 

WKS Śmigły grać będzie z Czarnymi ze 
Lwowa. Przypuszczać należy, że drużyna naszą 
mecz ten wygra. Ma przecież stale przewagę w 
połu, może więc nareszcie atak zdobędzie się na 
większą przytomność umysłu pod bramką, a 

Rogow na większy spokój. 

Możemy jeszcze wygrać i w Wilnie i w Kra 

kowie z Garbarnią, a wówczas ziszczą się ma- 

rzenia piłkarskiego Wilna. 

Zawody bokserskie 
W niedzielę dnia 26 bm. o godz. 19-tej w 

sali Ośrodka Wychowania Fizycznego (Ludwi- 
sarska 4), odbędą się eliminacyjne zawody bok- 

serskie, w celu ustalenia reprezentacji Wilna na 

mecze bokserskie z Łotwą i reprezentacją m. 

Warszawy. W powyższych zawodach biorą u- 
dział następujący bokserzy: 

Waga musza: Sandłer (ŻAKS) — Bagiński 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„NASZE KINO'* 

Tak się nazywa kino szkolne. Funkcjo- 

nuje „Nasze kino** już od kilku tygodni. W 

roku zeszłym wyświetlano po szkołach filmy 
dla młodzieży. Było to o tyle niewygodne, że 
nie zawsze warunki lokalne były odpowiednie. 

W bieżącym roku szkolnym kino szkolne 
czynne jest codziennie wgodz. 12 — 16 w sali 
kina „Pan**. Prowadzi kino szkolne Koło Pre 
historyków USB. Dozór nad programami „Na 
szego kina'* ma specjalna komisja nauczy- 
cielska, powołana przez Kuratorjum. 

Programy w „Naszem kinie'* rozrywko- 
we z dodatkami aktralnemi i naukowemi, 

Głównym jednak celem „Naszego kina'* 
jest dostarczenie taniej (10 gr.) rozrywki i 
zapewnienie młodzieży obejrzenia dobrych 
filmów. 

Pierwszy program obejmował film 
„Janko muzykant'* i dodatek dźwiękowy. 
Drugi, obecnie wyświetlany, program przyno- 
si doskonały film Renć Claira „Miljon'*, 

oraz dodatek maukowy. — „Miljon** należy 

do najlepszych filmów i służyć może za wzóc 

dobrej roboty reżyserskiej. Wyrobienie gustu 
młodej publiczności tylkon a takich filmach 
może być realizowane.. 

Tad. C. 

— Grypa w mieście. Liczba zachorowań na 
grypę stale wzrasta. Na terenie miasta choruje 
około 6 tysięcy osób. 

— „BERTA* w areszcie. Z polecenia władz 
śledczych została aresztowana pod zarzutem strę 
czenia do nierządu w celach zysku, właścicielka 

domu schadzek przy zaułku Rajskim 6, Berta 

Kopelowiczowa. 
Osadzono ją w areszcie do dyspozycji władz 

sądowych. 
— NAGŁY ZGON. Na ul. Słowackiego 

zmarł nagle 59-letni St. Maksimowicz (Horodel- 

ska 2), 
— POTOKARZ. Na Antokolu znany złodziej 

Downarowicz okradł przejeżdżającego chłopa.— 
W czasie pościgu złodzieja zatrzymano. 

Ofiary 
Ku uczczeniu pamięci ś.p. generała Wła- 

  

(Śmigły). Waga kogucia: Zyk (Śmigły)—Kel- 
ler (Ognisko). Waga piórkowa: Cwaj (ŻAKS) 

— Pol (Śmigły). Waga lekka: Kłaces (ŻAKS) 
— Znamierowski (Ognisko). Waga półśrednia: 

Talko (Śmigły) — Matiukow (Ognisko). Waga 
średnia: Pilnik (ŻAKS) — Wojtkiewicz (Śmi- 

gły). Waga półciężka: Zawadzki (Ognisko) — 
Norwicz (AZS) oraz inni. 

Skionnym do za- 
ziębienia 

zaleca się stale używa- 
nie 

DRAŻETEK 
BENGALSKICH 

Karpińskiego 

ETCKNINNIEK ATA STN WSEDONITA 

MOLODECZNO. 

— POŻARY. Na szkodę Maciusza Aleksan- 
dra, mieszkańca wsi Puhacze gin. rakowskiej, 
spaliła się stodoła wraz z tegorocznemi zbiorami 

i jedna sieczkarnia. Poszkodowany oblicza stra- 
ty na sumę 2300 zł. Pożar powstał prawdopodo- 

bnie wskutek nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

— Sokołowi Janowi, mieszkańcowi kol. Ku- 
chary gm. gródeckiej spaliła się stodoła z tego- 
rócznemi zbiorami. Straty wynoszą 1500 zł. — 
Dochodzenie policyjne ustaliło, że podpalenia do 
konał właściciel stodoły lub jego rodzina, w celu 

uzyskania premji asekuracyjnej. 

Acljjūcka 
— Mogiły poległych w wojnie światowej. 

Na cmentarzu parafjalnym położonym w pobliżu 

centrum miasta, znajduje się około 350 mogił 

żołnierzy, poległych w wojnie światowej i pol- 

sko-bolszewickiej. Mogiły te były doniedawna 

w „stanie zupełnego zaniedbania, w większości 

wypadków pozostały po nich tylko niemał zró- 

wnane z ziemią kopce. 

Obecnie mogiły położone na wspomnianym 

cmentarzu doprowadzono do należytego po- 

rządku, usypano i odarniowano nagrobki, oraz 

postawiono krzyże dębowe. 

Uporządkowanie mogił wojennych w Stołp- 

cach pależy w znacznej mierze zawdzięczać 8- 

mu Baonowi KOP „Stołpce', a zwłaszcza d-cy 

tego Baonu p. płk. Bezegowi, bez pomocy któ- 

rych powyższe roboty nie byłyby wykonane w 

roku bieżącym w takim zakresie, ponieważ wła- 

dze adm. rozporządzały tylko bardzo ograniczo- 

nemi funduszami.   

 



  

  

— Koncentracja harcerzy. W związku z u- 
roczystościami ku czci Stefana Batorego, w dniu 
25 bm. odbędzie się w Grodnie koncentracja "ar 

cerzy Chorągwi Wileńskiej i Białostockiej. 

— Pożar. W nocy na 21 bm. we wsi Struga 
gm. Gudziewicze wybuchł pożar. Ogień powstał 

w zabudowaniach Wiery Babiszko i strawił Josz 
czętnie dom i chlew. Przyczyna pożaru nie :- 

stalona. : 
— Wstrzymanie robėt. Wobec zbližajacej 

się zimy przerwane zostały roboty przy budo- 

wie Kasyna Oficerskiego przy ul. Piłsudskiego. 
Pracę utraciło 98 ostatnio zatrudnionych robot- 
ników. 

— Okradziony przez sublokatora. Włady- 

sław Sieńko (Rydza Śmigłego 16) zameldował, 
iż został okradziony przez swego sublokatora, 

Józefa Wasikowskiego. i 
Wasikowski po dokonaniu kradziežy palta 

teczki skórzanej i gotówki 8 zł., oddalił się w 

niewiadomym kierunku. 

—Teatr Miejski, W piątek 24 bm. po raz 

ostatni fascynująca farsa Prax'ego „Jej miljoner" 

w wykonaniu całego zespołu. 

Ceny miejsc zniżone. 
W próbach pod reżyserią p. Tańskiego sztu 

ka Rapackiego „Panna z dobrego domu”. 

— Nowy sposób eksmisji. Niejaki Dobreńko 
właściciel domu przy ul. Sobieskiego 18, mając 

niewygodnego lokatora w osobie Jana Macie- 
jewskiego, postanowił go wyeksmitować. 

Nie zwlekając długo i nie szukając sposobu 

objętego postanowieniami o lokatorach — udał 

się do mieszkania swego lokatora i rozebrał ko- 

min, a na dodatek kawałek dachu, żeby mu do 

mieszkania zaciekało. 

Poszkodowany Maciejewski szuka pomocy 
u władz policyjnych. 

— Za znieważenie żandarmecji. W tych 

dniach Sąd Grodzki rozpatrywał sprawę Alek- 
sandra Suchockiego, oskarżonego o znieważenie 

patrolużandarmerji, obraźliwemi słowami. Sąd 

po zbadaniu szeregu świadków skazał Suchoc- 

kiego na dwa miesiące aresztu. 
W motywach wyroku Sąd zaznaczył, iż wy- 

mierzył Suchockiemu łagodny wymiar kary, ma- 

jąc na względzić niekarainość oskarżonego, jak 
również fakt, że oskarżony podczas popełnienia 
przestępstwa był w stanie nietrzeźwym. 

MOE OKAOROOGNADNAŁI0KGG «Am0 DRUM 

| OUOMALTINE 
jedyna odżywka witaminowa 

dostępia dla wszystkich 
reklamowa puszka 

za 1.20 zł. 
Ovomaltyna wzmacnia 

organizm i nerwy. 

RUNO BUGU ONZDENZOZZGWNDENUW 

    

  

W dniach 25 i 26 listopada 1933 roku odbę- 

dzie się w Grodnie uroczysty obchód 400-nej 

rocznicy Wielkiego Króla Stefana Batorego, któ- 

ry zaszczycić raczy swą obecnością Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej i dostojni goście. 

Grodno — miasto o chłubnej nazwie Grodu 

Batorego — czyni wszystko, aby nadać temu 

obchodowi najbardziej uroczysty charakter. 

Zarząd: mi i Grodna wezwał obywateli 

do licznego udziału w tym obchodzie oraz do 

przyozdobienia i iluminowania domów. Nad u- 

trzymaniem porządku czuwać będzie Straż O- 
bywatelska. 

Ze względu na przybycie Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w dniu 25-tym listopada o go- 

dzinie 12 w południe, przygotowania do uroczy 

stości będą zakończone dnia 24 listopada. 
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— Program obchodu tygodnia Ksiažki Pol- i 
skiej w Nowogródku. W sobotę dnia 25 bm. o 

godz. 18-tej capstrzyk z pochodem propagan- 

dowym, zakończony obrazem symbolicznym na 

rynku. — W niedzielę dnia 26 bm. o godz. 10-tej 

  

uroczyste nabożeństwo w kościele św. Michała: ż 

12,30 pochód propagandowy, 13,30 akademia w 

sali Teatru Miejskiego: przemówienie płk. Eille, 

deklamacje, muzyka i śpiew — wstęp od 20 gr. 

do 1 zł, 17-ta otwarcie Wystawy Książki Poł 

skiej i Wzorowej Świetlicy. W poniedziałek 1 

bm. o godz. 10—13 wystawa, sprzedaż, loterja 

książek i pokaz wzorowej Świetlicy — wstęp 

10 gr., dla młodzieży szkolnej 5 gr.; 13-ta kon- 

kurs międzyszkołny inscenizacyj najwybitniej- 

szych autorów polskich, 16—20 wystawa, sprze- 

daż, loterja książek i pokaz wzorowej świetli- 

cy. We wtorek 28 bm. godz. 16—20 wystawa, 

sprzedaż, loterja książek i pokaz  wzorowej 

świetlicy; 2-sza „Most* Szaniawskiego odegra 

teatr ZASP Wileński w sali Teatru Miejskiego; 
wstęp od 50 gr. 'do 3 zł; 23-cia zebranie towa- 

rzyskie w salach Ogniska, połączone z loterją 

książek. We środę 29 bm. godz. 16—20 wysta- 

wa, sprzedaż, loterja książek i pokaz wzorowej 

świetlicy; 21-sza „Most* Szaniawskiego odegra 

sałach „Ogniska” na temat sztuki Szaniawskiego 

„Most“ — wstęp 50 gr. dla członków, dla gości 
wprowadzonych 1 zł. We czwartek 30 bm. g. 

10—13 i 16—20 wystawa, sprzedaż, loterja ksią- 

żek i pokaz wzorowej świetlicy. W piątek dnia 
1 grudnia godz. 16—20 wystawa, sprzedaż, lo- 

terja książek i pokaz wzorowej świetlicy, 20-ta 

wieczór w salonach „Ogniska”: referat o książ- 

ce, śpiew, muzyka i rozstrzygnięcie konkursu 

muzycznego hymnu „O książce* — wstęp 50 gr. 

dla członków i młodzieży szkolnej, 1 zł. dla 

wprowadzonych gości. W sobotę dnia 2 grud- 

nia godz. 16—20 wystawa, sprzedaż, loterja 
książek i pokaz wzorowej świetlicy; 20-ta wie- 

czór muzyki i pieśni ludowej w salach „Ognis- 

ka* — wstęp 1 zł. dla członków, 1,50 zł. dla 
gości wprowadzonych. W niedzielę 3 grudnia 

godz. 10—13 i 16—20 wystawa, sprzedaż, lo- 

terja książek i pokaz wzorowej świetlicy, 21-sza 

akademja w sali Teatru Miejskiego, odczyt p. 

  

— Pożegnanie Komis. Puchalskiego. O- 

odbyło się w Słonimie pożegnanie pod 

awa Puchalskiego, kierow- 
iału śledczego w Słonimie, który zo 

stał przeniesiony na stanowisko kierownika 

wydziału śledczego na miasto Wilno. W po- 
I udział p. starosta Koślacz 

i grono zaprosz 
b.m. p. Puchalski zł 

urzędowanie i odjechał do Wilna dla oł 
nowego stanowiska służbowego. Na miejsce 

p. Puchalskiego do Słonima przybył aspirant 
Skotnieki, z wojewódzkiej komendy P.P. w 
Nowogródku. 

   

      

          

  

    

  

W dniu 

  

— Dekoracja odznakami LOPP. W dniu 22 
listopada pan starosta J. Neugebauer udekoro- 

wał odznakami LOPP za zasługi dła rozwoju 
lotnictwa Г obrony przciwgazowej następujące 

osoby: złotą odznaką długoletniego prezesa L. 

O. P..P. p. inż. M. Laymana, srebrnemi odzna- 

kami pp.: Serafina Głąbika, Stanisława Wojtu- 

na i Józefa Orzechowskiego i bronzowemi od- 
znakami pp.: Włodzimierza Borysiewicza, Miko- 

łaja Deszkowskiego, Edwarda Drzewieckiego, 
Marcina Gryczuka, Arsenjusza Oniśkiewicza i 
Stanisława Wójcka. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej, W dniu 29 
listopada o godz. 20-tej w sali zarządu miejskie- 
go odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej z 

następującym porządkiem dziennym: 1) odczy- 

tanie protokułu ostatniego posiedzenia Rady M., 
2) sprawozdanie burmistrza z wyjazdu służbo- 

wego do Warszawy, 3) rozpatrzenie sprawo- 

zdania z wykonania budżetu miejskiego za rok 
1932-33, 4) podanie do iwadomości uchwał ma- 

gistratu, 5) sprawy bieżące i wolne wnioski. 

— Z działalności organizacyj społecznych. 
W dniu 19 listopada we wsi Tartak związek 

Młodzieży Wiejskiej w lokalu własnym ur-ąd:ił 
przedstawienie amatorskie, na ktėrem odegraro 

„Jedenasty listopad". Po przedstawieniu odbyła 
się zabawa taneczna. 

— Tydzień Książki Polskiej. W dniu 22 li- 
prof. Limanowskiego z Wilna, deklamacje, mu- stopada w sali konferencyjnej Starostwa pod 
zyka, Śpiew; „kistoryczny rozwój książki* w przewodnictwem inspektora szkolnego 5. Sta- 
Pięciu żywych obrazach z recytacją i ilustr. mu- wowego obradował komitet w sprawie Tygo- 
zyczną; wstęp od 25 gr. do 3 zł. ' 

Manifestacja przeciwko prohibicji 

  

EARL DERR BIGGERS 

p” m w 

Chińczyk — 
— Ona przeczuwała to, sir. Cały dzień by 

ła niespokojna i wzruszona. „Gdyby mi się ca 
stało, Tino, — powiedziała, kilka razy, i mó- 
wiła, co mam wtedy zrobić. 

— Cóż mieliście zrobić ? | 
— Miałam odwieźć jej ciało da Ameryki, 

sir. I ciało nieszezęśliwego Mr. Honywooda 
też. Zostawiła też depesze do wysłania do przy 
jaciół w New Yorku. 

— I do krewnych pewnie? 
— Nigdy nie słyszałem o kr 

Mr. Honywood też nie miał mkego. 

je się, zupełnie osamotnieni. 
— Doprawdy? Proszę mi dać do pizej- 

rzenia te depesze. Ale to potera, Teraz proszę 
iść na dół, na I-sze piętro, trzeba przenieść 
panią tutaj. Ja tu zostanę na chwilę. 

— Pan jest Inspektorem zo Scotianud 
Yardu? 

— Tak. 
— Moja biedna pas. mówiła 6 pam... Cią 

gle wspominała pana nazwisko wciągu o-tat- 
nich godzin,. 

Pokojówka znikła a Dut£ wszedł do miłe- 
go saloniku artystki. 1аз;, Którz podała mu 
Sybilla Conway palił go, musiał go przeczytać 
jak najprędzej, ale wpierw należało przejrzeć 
rzeczy zmarłej. Zabrał się do rzeczy z pośpie- 
chem i umiejętnością. Za chw'lę przybędzie 
policja włoska, należało ją wypwieńsić. ‚ 

Znalazł listy od amerykańskich przyjaetół 
listy bez znaczenia. Szufladę po szufladzie 
wysuwał Duff w pośpizeku, przeglądał waii- 
zki, ale wszystko na nie. Nagle, gdy był nachy 
lony nad podręczną walizeczką artystki, od- 
czuł na sobie wzrok. Skoezył na równe nogi. 
We drzwiach stał major ze Straży Miejss'ej, 
Na twarzy jego malowało się zdziwienie i nie 
zadowolenie. 

— Pan robi rewizję, Signore? — zapytał. 

— Proszę pozwolić, że się przedstawię, 

   
  

    

   

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

26) 

Zwyciezca 
— Duff szybko wypowiedział zwykłą formui- 
"kę, — Angielski konsul może poświadczyć mo 
ją identyczność. 

— Że Seotland Yardu, — te słowa zrobi- 
ły wrażenie na policjancie. — Już rozumiem, 
to pan był z tą damą, w chwili, kiedy ją za- 

bito? ‚ 
— Tak, znalazłem się w tej przykrej sy- 

tuacji. Może pan zechce usiąść. 
— Wolę stać. 
„Naturalnie, w takim uniformie!* — 

przemknęła myśl w głowie Duffa, głośno 
rzekł: 

— Jeśli pan zechce wysłuchać, wprowa- 
dzę pana w tę sprawę . 

Inspektor Duff wytłomaczył swemu kołe- 
dze włoskiemu sprawę, którą mu powierzył 
Scotland Yard i rolę jaką miała odegrać Sy- 
billa Conway. Nie wdawał się jednak w zby- 
tnie szczegóły. Przedewszystkiem zaś nie zwra 

cał uwagi kolegi na partję Loftona. 
Włoch słuchał z niezmąconym spokojem. 

Gdy Duff skończył, skinął głową spokojnie : 
— Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że 

pan nie wyjedzie bez porozumienia się ze 
mną? 

— Oczywiście, — uśmiechnął się ponuro 

Duff, przypominając sobie, ile to razy on sam 
robił tę uwagę innym. 

— (o pan znalazł w czasie rewizji rzeczy 

zmarłej? — zapytał włoch. 

— Absolutnie nie, — pośpieszył zapew- 
nić go anglik, — najdrobniejszego znaku! — 
Serce biło mu gwałtownie: Co będzie jeśli 
obrażony jego wścibstwem i samowolą włoch, 
rozkaże go zrewidować i znajdzie list Hony- 
wooda? 

Chwilę patrzyli sobie w oczy. Był to ma- 
ły zatarg międzynarodowy! Ale powaga i bu- 
dzący zaufanie wygląd Duffa zwyciężył. 

Major ukłonił się: 

dnia Książki Polskiej. 
Uchwalono urządzić w dniu 25 bm. capstrzyk 

orkiestr szkolnych, pozatem obchód we wszyst- 

kich szkołach, loterję książek, akademie i odczy- 
ty w mieście i miasteczkach. 

Wybrano komitet wykonawczy z inspekto- 
rem Stawowym na czele i dwie komisje: finanso- 
wo-loteryjną z inż. Winnikowem na czele i aka- 

demji-odczytową z inspektorem Stawowym na 
czele. 

Pozatem uchwalono wypisać z zarządu głó- 

wnego odnośne odezwy, plakaty i nalepki. 

— Kwesta. W dniu 19 listopada urządził 

kwestę Komitet Rodzicielski szkoły powszechnej 
Nr. 4. Kwesta dała 106 zł. 71 gr. 

— Ze Straży Pożarnych. W dniu 18 listo- 
pada ochotnicza straż pożarna w Lachow:czach 
urządziła w remizie przedstawienie, na którem 
odegrano „Na drodze hańby". Frekwencja dość 
duża, gdyż było obecnych 118 osób. 

— W dniu 19 listopada w lokalu szkoły 
powszechnej we wsi Szawiele ochotnicza straż 
pożarna także urządziła przedstawienie, na k:ó- 
rem odegrano „Żyd w beczce” i „Dryhwa”. — 
Frekwencja duża; obecnych 158 osób. Po przed- 
stawieniu odbyła się zabawa taneczna. 

— Piorun z jasnego nieba. W dniu 21 listo- 
pada w sali kina Casłno zespół artystów teatru 
objazdowego w Wilnie, wystawił komedję w «u 

IGN TT TSRS WORCEDKUOT TNS 
— Będę miał zaszczyt widzieć pana jesz- 

cze raz, później, — rzekł, dając do zrozumie- 
nia, że Duff może odejść. 

Uszezęśliwiony inspektor pośpieszył do 
swego pokoju. Nie odkładając dłużej, zabrał 
się do ezytania listu. Uprzednio jednak zam- 
knął drzwi i przysunął wygodny fotel do ocie 
nionej lampki przy kominku. Drżącemi palca- 
mi wyjął, z otwartej koperty, cenny list. W 
lewym rogu widniał stempel Broom's Hotelu 
a w prawym data: piętnastego lutego. A więc 
tydzień po morderstwie starego Amerykanina 
i parę dni przed wyjazdem całej partji na 

kontynent! Koperta zawierała dużo drobno za 
pisanych kart. Duff zatopił się w czytaniu. 

„Najdroższa. Sybillo, 
Jak widzisz z nadpisu na papierze, jes- 

tem w Londynie. Odbywam podróż dookoła 
świata, którą, jak ci pisałem z-New Yorku, za 
lecili mi lekarze. Miał to być wypoczynek i 
odprężenie nerwów, a tymczasem stało się naj 

potworniejszym koszmarem, jaki można sobie 
wyobrazić. Jim Everhard jest w tej partji, w 

której i ja podróżuję! 
Odkryłem to dopiero tydzień temu, siód- 

mego lutego. Odkryłem wśród przerażających 
okoliczności. To było takie dziwne, takie po- 
tworne... ale opowiem ci wszystko po kolei. 

Kiedy wsiadałem na okręt w New Yorku 
nie znałem nawet nazwisk moich towarzyszy 
podróży. Znałem tylko zawodowego organiza- 
tora wycieczki. Spotkaliśmy się wszyscy na 
chwilę, przed odjazdem okrętu na pokładzie 
i uścisnęliśmy sobie ręce. Nie poznałem wtedy 
Jima EKverharda. Jakże miałem go poznać? 
Widziałem go, pamiętasz, tylko raz jeden, 
przy ubogim świetle małej lampki oliwnej w 
twojej ubieralni. To było już tak dawno! Tak 
więć uścisnąłem ich ręce i rękę Jima Ever- 
harda, który poprzysiągł, że mnie zabije i 
że zabije ciebie również! Nie przyszło mi 
to do głowy, nie podejrzewałem nawet! 

A więc, wyjechaliśmy na ocean. Podróż 
była wyjątkowo ciężka i prawie nie wycho- 
dziłem z mojej kabiny, tylko parę razy o 
zmroku spacerowałem trochę po pokładzie. 

    

  

Ogólny za hwyt wzbudza n |pięnnie]szy fim sczoru 

„SZALONA NOC W Z00'. 
Rekordowe powodzenie — Ceny znacznie zniżone. — Dla nł dzieży dozwolone — Sala dobrze ogrzana. 

KORONA SEzoNu! JOZN CRAWFOFD i Gary COOPER Dz. baikon 40 gr. 
w atcuiawaya kapitalnym filmie DZIŚ ŽYIEMY 

Nad program: Święto Kawalerji Polskiej w Krakowie 

dz. parter 75 gr. 

wiecz. bałkon 54 gr. 

wiecz. parter od 90 gr. | 

  

  

    

3 aktach: „Piorun z jasnego nieba". Zespół ten 
jest już znany na gruncie baranowickim ze swej 
gry, to też i wczoraj nie zawiódł oczekiwań i po 
kazał, co umie. 

Gra artystów była naprawdę czarująca, to 
też publiczność nie żałowała oklasków. Nie bę- 
dę mówił o grze poszczególnych artystów, gdyż 
naprawdę wszyscy wywiązali się ze swych ról 
wspaniale. Że zespół ten publiczność lubi, do- 
wodzi fakt, że pomimo iż odbyły się dwa przed- 
stawienia, ,Fraulein Doktor“, sala byla prze- 
pełniona. 

— Kradzież koni i owiec. W nocy na 22 fi- 
stopada we wsi Wielkie Horodyszcze gm. Kr y- 
woszyn z niezamkniętych chiewów skradziono 2 
konie i uprząż, należące do Pleszko Eugenii i 
Klemensa Piwowara. Wartość „kradzionych ko- 
ni oceniają poszkodowani na 520 zi. 

— W nocy na 20 listoada na szkodę ;ó- 
zefa Czelewicza we wsi Hościłowicze gm. la- 
chowickiej z niezamkni?'cgo chlewa skradziono 
3 owce, wartości 35 zł. 

— Rower ulotnił się. W dniu 22 listopada 
o godz. 5, z korytarza magistratu skradziono ro- 
wer sekretarza mag'stratu, Aleksego Pigulew- 
skiego. 

— Awantury z grzybami, W dniu 22 listo- 
pada Abram Gober zameldował komisarjatow! 
PP, że przed sześciu tygodniami ze składu w. Si- 
niawce skradziono mu dwa worki suszonych 
grzybów, wartości 350 zł., które sprzedawane są 
na rynku w Baranowiczach. W związku z tem 
został zatrzymany na rynku 3-go Maja miesz- 
kaniec wsi Szczęsnowicze gm. Lachowicze, An- 
toni Popko, który posiadał 11 kg. gi” ybów, któ- 
re narazie zakwestjonowano. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach apiecznych znane 
“ Šredka od edcizków 

Prow. A. PAKA, 

    

SZKŁO © 
firmy 

„KRYSZTAŁ" 
dawniej W. BŁOCH 

Wilno, ul. Rudnicka 7. 
Specjalność: ramy ckien- 
ne szklene dla kościołów, 
oraz wszelkie roboty w 
zakres szklarstwa wchodz, 

Otrzymano szkło z najlepszych polskich 
but (białe czyste szkło) 

y rr 

Baczność! Zanim dacie ogłe- 

    

szenie do pism miej- 
8 scowych wileńskich 

Sprawdzcle :57 pelene | 
żądajcie koszte- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

oglorzenia do SŁOWA oraz de 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 

wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem BIĄTA REKlAMOWEJO 
$. GRABOWSKIEGO 

Gxrbarska 1, 
tei. 82. 

” 

    

Przybyliśmy do Southanyston i stamtąd de 

Londynu i wciąż jeszcze nie mnie nie ostrze- 
gało przed nim! Przez pierwsze dnie mieliśmy 

dużo zwiedzania, ale ja się trzymałem na ubo 
czu; nie dlatego wybrałem się w tę podróż, 

a zresztą Londyn nie był dla mnie nowością! 
stego lutego wieczorem siedziałem w 

jednym z saloników hotelowych, w towarzy- 
stwie miłego, starego gentlemana z Detroit, 
Mr. Hugh Morrisa Drake, który również nale 
żał do naszej paczki. Był to najmilszy czło- 
wiek pod słońcem, ale niestety głuchy. Mimo 
to rozmawialiśmy z nim i poskarżyłem się, że 

jestem chory nerwowo i nie mogę sypiać, bo 
ktoś czyta głośno za Ścianą do późnej nocy. 

Mówiłem, że dlatego nie idę teraz do swego 
pokoju, że wstrętem mnie przejmuje myśl o 
tem czytaniu. Wtedy  poczeiwy staruszek 
wpadł na pomysł: ponieważ był głuchy, nie 
obawiał się odgłosów z za ściany, zapropono- 
wał mi więc zamianę pokoi na tę jedną noc. 
Ponieważ pokoje nasze sąsiadowały, nie było 

żadnych większych trudności. Z wdzięcznością 

przyjąłem propozycję Mr. Drake'go. Poszliś- 

   

my razem na górę. Postanowiliśmy nie przeno , 

sić rzeczy, prócz najniezbędniejszych, jedynie 
przenieść pościel poprzez łączące te dwa poko- 
je drzwi. Wkrótce leżałem w łóżku miłego gen 
tlemana. 

Doktór dał mi proszki nasenne, jako osta 
teczny środek ratowania się przed bezsennoś- 
cią. Wziąłem jeden z nich i w błogiej ciszy 
zasnąłem tak, jak nie spałem już od wielu 
miesięcy. Ale opuuziłem się o wpół do siódmej 

i, jak było omówione, poszedłem obudzić me- 
go sąsiada. 

Wszedłem do mego pokoju: ubrania jego 
leżały na krześle, słuchawka stała na stolika 
nocnym. Wszystkie drzwi i okna były przy- 
mknięte. Podszedłem do łóżka aby go zbu- 
dzić... Leżał zaduszony rzemieniem od walizki. 

Nie mogłem odrazu zrozumieć, co się sta- 

ło: tak wcześnie, byłem jeszcze nawpół senny. 
Nagle na łóżku zobaczyłem mały woreczek 
zamszowy... Czy pamiętasz, ukochana? Jeden 

Albert Prejean 
ppt 9 U © T 

Wystawa bajeczna. Muzyka i pieśni cudowne. Nadprogram wspaniały. Sala dobrze ogrzana. Ceny zniżone. m 
Re 

  

Radje wileńskie 
PIĄTEK, z4 listopada 1933. 

7,00 Czas,Muzyka. 
11,40 Przegląd prasy. 

11,50 Muzyka z płyt. 
11,57 Czas. Muzyka. Kom. meteor. 
15,40 Utwory Mozarta (płyty). 
16,00 Pogadanka LOPP. 
16,10 Koncert dla młodzieżv (plyty). 
16,40 „Rytm į melodja“ pogad. muz. 
16,55 Koncert. 

17,40 Caruso na płytach. 

17,50 Odcinek powieściow ;. 
18,20 Muzyka taneczaa (płyty). 
18,40 Skrzynka pocztowa. 
19,25 Pogadanka aktualna. 
19,40 Sport. 
20,00 Pogadanka muzyczna. 
20,15 Koncert symf. z Filaarmonii. 
21,00 Sylwety Akad. Lne.aturv. 
22,40 Muzyka cygańswą. 
23,00 Kom. meteor. 

Giełda warszawska 
Belgja 12410 — 12441 — 123,79 
olandja 359,15 — 360,05 — 358,25 
Londyn 29,27 29,30 — 29.43 — 29.15 
Nowy York 5.42 —.5.45 — 5,39. 
Nowy York kabel. 5.44 — 5,47 5,41 
Paryż 34,86 — 34,95 — 3477 
Praga 26,43 — 26,49 — 26,37. 
Stokholm 151.00 — 151,75 — 150.25 
Szwajcarja 172.60 — 173.03 — 172,17 
Włochy 46,96 47,08 — 46,84. 
Berlin w obr.. nieof. 212,50 Tend. prze- 

ważnie mocniejsza. 
AKCJE: 

Bank Polski 78. Lilpop 11. Starachowi- 
ce 9.50. Tendencja utrzymana. 

Dolar w obr. pry 4. 

Rubel złoty: 4.72 — 4.76. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 

larowa 60. Dillonowska 69.50. Stabiliz. 85.50. 
Warszawska 49.75. Śląska 48,25. 

  

  

Ulubieniec świata całego fascynuje i 
Wilnian w stokroć 

RE: 34. 

= | 

lepszej kreacji niż 
„POD DACHAMI PARYŻA'' 

@ 66 

  

‚ К DO WYNAJĘCIA 
że MIESZKANIE 

DOKTOR Sześciopokojowe 
Z ws elkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 Zeidowicz Z; 

Choroby skórne, wene- P O S Z UK u 
ryczne, SR” mo- MIESZKA NIA 

czowych. ciepłego su.hego i od 9 do 1 i od 5 do 8 słonecznego Pig 
DOKTOR godam , 4—5 pokejo- 

ZELDOW ICZOWA wego Zgłoszenia do 

kobiece, weneryczne — Adm. „Słowa* dla A.B. 
narządów * moczowych mre — 
ой 12 — 21 о9 4—6 
przeprowadzili się z 

Micaiewicza 24 
na Wileńską 28 

A „Na Kursy Troja 
Dr. Janina | Szyeia przyjmję u- 

czenice za PIOTROWICZ- niatą. Nauka "galkt 
JURCZENKOWA Kr6lewska 5 kė js 

Ordynator szpit. NY 
Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece 

  

Modystka 
przyjmuje wszelką re- 
botę w zakies kapeln- 
sznictwa wchodzącą. 
Wykonanie tanie i ele- 
gancko. Wielka 3 m, 16 
— — — — — 

d 5 — 7 wiecz. 
  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

    

Litości 
naszych czytelników 

Kupno polecamy wdowę pe 
i SPRZEDAŻ urzędnika magistrackim 

<rewurywwtrwowęwycyw» z trojgiem dzieci, Nę- 
= m m2 SEŻ dza ostateczna, besi i 

obdarci Łaskawe elfiary 
W prodaktsch i ubre- 
nia przyjmaje Admwini- 
strasja „Słowa* dla J.A. 

KAWIARNIA 
solidnie postawiona — 
dobrze prosperują'a z 
wyrobioną  klijentelą 
natychmiast do odstą- 
pienia lab poszukiwana 
jest spólniczka, Ołerty 
proszę składać w Re- 
dakcji „Slowa“ pod 
„Kawiarnia“ 

  

T-wo Św. Wi e 
za o pomoc dla 
ctuiego starca mające- 

go raka. Syn młedy 
gruzlik przy nim z 
czworga małemi dzieć- VVVVVVVYVYVYVYVVVVYVVYVYYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYI 

OBWIESZCZENIE. DO 
OKAZYJNIE 

mi najmłodsze reczne, 
jaż gruzliczne — uę- 

SPRZEDANIA dza «rzycząca, Break 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8-go, mający siedzibę urzędową w Wil 
nie przy ulicy Zygmuntowskiej Nr. 6 m. 3, na 
zasadzie art. 1030; 1031 i 1033 Ust. Post. 
Cyw. obwieszeza, że w dniu 27 listopada 1933 
roku od godz. 10 rano w Wilnie przy  zauł. 
Batorego Nr. 12, odbędzie siz sprzedaż z dru- 
giej licytacji ruchomości, stanowiących wła- 
sność Jana Putryma, składających się z domu 
drewnianego parterowego z sutereną, zawie- 
rającego dwa mieszkania, przeznaczonego na 
rozbiórkę, oszacowanego na sumę 5000 zł. 

Powyższą ruchomość można oglądać w 
dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie 
wyżej oznaczonym. ; 

Wilno, dnia 23 listopada 1933 r. 

Komornik A. Rubom. 

NA NADCHODZĄCĄ Z/MĘ: 
Jaegerowską bieliznę wełnisną męstą, dar- 
ską i dziecinuą. Modne sweterki, pulowery, 
rękawiczki, pończochy wełniane oraz ciepłe 
bonżurki, getry i inne nowości sezonn 

poleca najtaniej 

fm „Żródło Nowości" 
właśc. ZOFIA JANKOWSKA 

WiLNO, WIELKA 15 

  

    

z tych dwuch, które dali Jimowi Everhard 
Były dwa takie same woreczki, prawda? A w 

nich kamyczki... 

Usiadłem, już zupełnie przytomny i zaczą 
łem rozmyślać. Więc Jim Everhard był gdzieś 
w hotelu. Wyśledził mnie, wkradł się do mego 
pokoju, by wypełnić swoją zemstę i oddać wo- 
reczek z kamyczkami! Ale mnie nie było w 
moim łóżku! Stary amerykanin spał spokojnie 
w kącie pokoju, do którego żadne światło nie 
przedostawało się znikąd. I Hugh Morris Dra 
ke zapłacił życiem za swą uprzejmość i do- 
broć, za swą głuchotę może.... 

To było potworne. Ale rozumiałem, że mu 
szę się wziąć dobrze w garść. Nie mogłem już 
nie zrobić dla zmarłego. Chętnie bym oddał ży 
cie, żeby uratować go, ale teraz było już za- 

późno. Trzeba było obmyśleć sytuację. 

== Miałem, od chwili naszego rozstania, je- 

dyne pragnienie, jedyny cel: zobaczyć ciebie 
znów, posłyszeć twój słodki głos! Kotham 

ciebie najdroższa. Kochałem ciebie od pier- 

wszej chwili, kiedym cię ujrzał. Gdyby nie 
to... nie by się nie stało. Ale nie żałuję tego 

i nigdy żałować nie będę! 
Zdecydowałem, że nie można zostawić nie 

szczęśliwego starca na moim łóżku, pomiędzy 
memi rzeczami. Jakżebym mógł to potem wy- 
tłomaczyć? Zaniosłem więc go, przez te drzwi 
wewnętrzne na jego łóżko. Co miałem robić 
z woreczkiem z kamykami? Nie chciałem go 

brać. Nie miał znaczenia żadnego dla wszy- 
stkieh, procz Jima Rverharda i dla nas. Rzu 

ciłem woreczek na łóżku, koło trupa. Uśmiech 
nąłem się mimowoli na myśl o Everhardzie, 
który przechowywał ten znak pieczołowicie 

przez długie lata, by rzucić przy trupie czło- 
wieka — nie tego, o którego mu chodziło. 

Tak, ale zapewne miał drugi woreczek. Cicho 

otworzyłem drzwi do korytarza i zamknąłem 
wewnętrzne drzwi od strony pokoju zmarłego. 

Wytarłem słuchawkę, którą przeniosłem 
również, w obawie, by nie zostały ślady mych 
palców na niej. Powróciłem do mego pokoju, 
nie zauważony przez nikogo. Ale pamiętałem, 

że służący przynosił wieczorem kablogram do 

  

  

£arnitar mebli salono- 
wych, obrazk', wyży- 
maczka, lampy etc. Ja 
£iellońska 7 m. 6 wej- 
Ście z dziedzińca od g. 
3-5. 

Lokale 

Poszntoją pokoją 
z wygodami, oso nem 
i niekrępującem wej- 
ściem od iron u — w 

ubrań, chleba, miesz- 
kanie fatalne O naj- 
drobniejsze ofiary pre- 
szę skłedać pod literą 
N. do Redakcji „Słowa”* 
a A NH - 

Miłosierdziu 
Czyteln ków poleca się 
ebłożnie i niealeczałnie 
chora, nie mająca Żad- 
nych środków de 
Zofje Ukrynówna zam. 
Bernardyfński zaułek 4 
m, 1 0 

ozn: Zgłaszać do EEREOCH ERGADDOWANAA dministracji „Słowa* 
dla A.F. ‚ “'о Zguby _______ BETA 

  Do odstąpienia 
dwa daże, jasne pokoje 
na piętrze, z nuŻżywal 
nošcią knchni. — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

Potrzebny 
większy pokój w cent- 
rum z prawem korzy- 
stania z łazienki I ku- 
chni Łaskawe oferty 
Hy” Administracji: dla 

ZGUBIONĄ 
legit; mację nauczyciel- 
ską Nr. 66, wyd:ną na 
imię Heleny Czapii fe 
skiej przez Irspektorat 
Szkolny w Os mianie, 
unieważnia się. 

-— LL 
KARTĘ 

rzemieślniczą Nr. 1140 
Rozy Antopol kiej Ba- 
rauowicze, Szosowa 
178 — unieważnia się, 

- - — — — .. 

  

  

  

Mr. Drake'go i on wiedział o zamianie pokoi. 
Jak tylko powrócił do pracy, zadzwoniłem na 
niego i przekupiłem go. Poszło mi z tem ła- 
two. Potem zeszedłem na dół, na śniadanie i 
czekałem na spotkanie z Jiniem Everhardem. 

Ujrzałem go i poznałem, tym razem, odra 
zu. Jest coś w oezach ludzkich, czego nie mo- 
gą zmienić lata. Siedziałem w salonie, czeka- 
jąc na inspektora ze Scotland Yarau. Obej- 
rzałem się uważnie po obecnych: stał wśród 

nich Jim Everhard. Teraz nazywa się inaczej 
i jedzie z nami. 

Kiedy inspektor zadawał pytania, stara- 
łem się ustalić, co powinienem zrobić. Nie 
mogłem uciec, bo i tak byłem już mocno po- 
dejrzany. Z powodu moich nerwów nie mog-' 
łem zdobyć się na spokój, w czasie rozmowy 
z inspektorem. Gdybym próbował uciec z na- 
szej wycieczki, zaaresztowanoby mnie natych 
miast. Można było wyznać całą nieszczęśliwą 
historję. Nie, to było miemożliwe! Musiałem у 
więc ukryć wszystko i jechać dalej obok czło 
wieka, który był teraz tylko bardziej jeszez0 
zdecydowany zabić mnie. Tak, wiedziałem, że 
on się nie cofnie. Przez tydzień cały spałem, 
przysuwając komodę do drzwi. Właściwie 
próbowałem: spać! Stopniowo przygotowałem 
sobie plan osłonięcia się przed nim. Miałem 
podejść do niego i powiedzieć, że pozoszwwi- 
w bardzo pewnem ukryciu list. który ma 

być otwarty, w razie mej śmierei. W liście 

tym miałem wymienić nazwisko mego morder: i 

cy. To sądziłem powstrzyma go na. jakiś 
czas. 

Przygotowałem dużą kopertę. Alę w 
krótkim liście, nie wspomniałem jego nazwi- 
ska. Nawet gdyby mnie zabił, nie chciałem, że 
by stara nasza historja wypłynęła na świa- 

tło dzienne. Stary, przebrzmiały skandal móg 
łby zwujnowoć twoją karjerę, moja ukochana. 
Nie mogłem znieść tej myśli. Byłem zawsze 
tąki dumny z ciebie! Oddałem kopertę jednej 
z osób, podróżujących z nami. Byłem przeko- 
nany, že on nie wpadnie na myśl, gdzie szu- 

kać należało tego listu. 
(BC.,N.) 
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