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XI Tydzień Akademika 
Jedenasty „tydzień: '... Jedenssty rok... 

Wiele się zmieniło ed tego czasu, kiedy pier- 
wsze zastępy akademików wskrzeszonej Wsze- 
s=hniey Batorowej po raz pierwszy przystępo- 
wały do zorganisowania wielkiej imprezy, tes 
jącej za zadanie niesienie pomecy materjalnej 

- lieznym Tzesz0m niezamożnych studentów. 

„Był to ezas, kiedy jeszcze Świeże były Śłady 
wojsty. Jeszeze po wsiach, w pasie przyfronto- 
wym ludność mieszkała w dawnych niemiec- 
kich i rosyjskich okopach, — o parę kilome- 

trów za miastem, a nawet tuż za miastem mo- 
žna było znaleźć zagredzenie z drutu -kolcza- 
stego i rowy strzeleckie, — akademicy zaś 
jeszcze nosili mundury żołnierskie i huty wy- 

sokie... 

Tak się wówezas' tłumaczyło petrzebę 20г 
ganizowania na większą skalę akeji niesienia 
pomocy akademikom : 

„Przejście z okresu wojny de .życia poko- 
ju, a w związku z:tem wznowienie. normalnych 

studjów naukowyeh, stawia przed Bratnią Po 
mocą szereg nowych zadań, każe; podjąć wsze 
lkie starania, aby dać możność spokojnej pra- 
cy spragnionym jej szeregom młodzieży aka- 

demickiej — Zwłaszcza zaś trzeba — хазро- 
koić liezne potrzeby materjalne. Ź tych 
też trosk, z któremi zarząd .Bratniej Pe- 
mocy musiał się stale spotykać, — powstaje 
idea „Dnia Akademika'', — święta, w którem 
społeczeństwe mogłoby dać wyraz swego zain- 
teresowania się losem przyszłych jego zastęp- 
eów, a zarazzem uczelni, której wskrzeszenia 

tak pragnęło,.a. dziś już istniejącej. *... 
W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się 

najwybitniejsi ówcześni „działacze'*  akade- 
miecy, tak zasłużeni wobec Bratniej Pomocy: 
Stanisław Kulesiński, Tadeusz Wirszyłło, Jó- 
zef Horodniczy, Ignacy Widawski, Kazimierz 

Leczycki, Aleksander Marcinowski. 
Protektorat „Dnia Akademickiego'* sta- 

newili wówczas: Delegat rządy, p. Walery Ro 
mam, J. E. Księża Biskupi — Wł. Bandurski 
i.Z. Łoziński, . Rektor USB, prof. Alfons Pa- 
czewski, Prorektor ks. prof. B, Żongołłowicz, 
generałowie: „Lucjan Żeligowski i Daniel Ko- 
narzewski, Prezydent miasta W. Bańkowski. 

Tak było lat temu jedenaście... 
Wówczas, jak i teraz, warunki pracy na- 

ukowej nie były normalne, — kyły ciężkie, 

bardzo ciężkie. 
Jmny był przedewszystkiem skład studen- 

tów. W przeważającej liczbie znajdowali się 
ludzie „starsić', no bo wówczas nikt nie niógł 
trafić do uniwersytetu wprost z ławy szkol- 

nej: warunkiem przyjęcia do Uniwersytetu by 

ła przecież... służba wojskowa. Bez wylegity- 

mowania się służbą w obronie Rzeczypospo- 
litej nikt nie mógł być przyjęty na Uniwersy- 
tet. Wiełu, bardzo wielu studentów miało poza 
sobą nietylko czyn roku 1920, ale nieraz — 
całą wojnę światową, — wielu też miało już 
początki studjów uniwersyteckich, wskutek 
ezego óweześni pierwszoroczniacy byli w gru- 
neie rzeczy starymi studentami, dobrze otrza- 
skanymi z życiem akademickiem, coprawda na 

obcych wyższych uczelniach. 
Warunki pracy na naszym Uniwersyte- 

cie były wówczas całkiem nienormalne i bar- 
dzo wskutek tego uciążliwe. Uniwersytet znaj- 

dował się jeszcze in statu naseendi, — labora- 
torja, seminarja, pracownie były bardzo bie- 

«ne, profesorowie nieraz dopiero rozpoczyna- 

l karjerę i dlatego byli nierówni w swych wy 

maganiach, — studenci zaś spotykali na każ- 

dym kroku wielorakie trndności. 
Przedewszystkiem dawały się we znaki 

usterki organizacyjne studjów, co szczególnie 

odczuwało się na Wydziale Humanistycznym, 
gdzie nikt właściwie nie wiedział co i jak na- 

Jeżało studjować. 
Po drugie — wojenka, która odrywała od 

studjów (w roku 1919/20 kobiety stanowiły 

£5 proc. ogółu słuchaczy), albo wreszcie na ty 
le odsuwała od książki, że później trudno było 
„wkuwać się'* po sztubacku. 

W związku z wojną była trzecia przyczy- 
na utrudnionych studjów: brak odpowiednich 
kwalifikacyj, Z maturami było kiepsko: albo 

ich nie miało się wcale (maturą były naszywki 

podoficerskie lub gwiazdki oficerskie), albo 
też miało się matury rosyjskie, wymagające 
„azupełnienia z zakresu polonistyki. 

Procent słuchaczy wolnych był bardzo wie 

Iki, Tak w roku 1919/20 na ogólną liczbę 547 
słuchaczy (dziś na. Humanistyce, Prawie i Me 

dycynie więcej jest słuchaczy, niż dawniej na 

całym Uniwersytecie!) słuchaczy wolnych by- 
ło 224, w r. 1920/21 na 788 — wolnych 235, 
w r. 1921/22 ogółem: 1735, — wolnych 639, 

w r. 1922/23 — ogółem — 2202, wolnych —- 
715 i t. d. W roku 1931/32 ogółem było 3887 

słuchaczy, w tem słuchaczy wolnych — 56. 

(Ciekawy jest podział tych wolnych słu- 

chaczy: z 56-cin aż 29, czyli więcej, niż poło- 

wę ma Wydział Sztuk pięknych na ogólną 

ilość 90 słuchaczy... Na Humanistyce jest 10 

w. sł. na 675 osób, na Teologji 12 na 148, na 
Przyrodzie — 2 na 550, na Rolnietwie 3 na 
158. Wydziały Prawa oraz Studjum Farmacji 

słuchaczy wolnych nie mają weale!) : 

Uzupelnianie - matur w okresie  studjów 
uniwersyteckich nie należy do przyjemności 

zbyt wielkich i nie jest rzeczą zbyt łatwą. Ów 
cześni studenci musieli pracować rzetelnie !.. 

Ale zjawiała się jeszcze jedna przeszkoda: 

brak ludzi do pracy w t. zw. starszem społa » 

ezćństwie, co Zmnuszała stułłentów do ciągłega 

edrywania się 'od studłjów lub nawet do trakte 
wrania studjów, jako pracy drugorzędnej. Je- 

żeli i teraz snożemy, sputkąć studenta, będace- 

go stałym pracownikiem jakiejś instytucji, 
urzędu, to wówczas zjawisko takie było pow- 
szechne. Moda na сгарКе studencką, koniecz- 
ność zarobkowania, no i brak wykwałifikowa- 
nych «rzędników i pracowników we wszy- 
stkiek dziedzinach zmuszał studentów 'do zaj- 
niowania stanowisk nieraz bardzo -odpowie- 

działńych. To wielu wykoleiło, — miektórym 
ułatwiło karjerę,'a wszystkim utrudniało pra- 
cę maukową. 

Słowem, jeżeli przypomnimy sobie ówcze- 
sne nienormalne warunki, w jakich się znajdo 
wał student, stwierdzić będziemy musieli, iż 
miał on spore trudności do przezwyciężenia, a 
mawet wiele nie do przezwyciężenia!. — ale 
naogół mógł mieć nadzieję, iż pe zdobyciu dy- 
splormu będzie miał zapewnioną posadkę. Nie 
szawsze taksa nadzieja przybierała kształty re- 
alne, ale przynajmniej łudzić się można było 
dowoli, bo nawet nikomu nie potrzebni huma- 
niści byli wówczas poszykiwani па stanowiska 
nauczycielskie: już student trzeciego roku był 
„panem profesorem'* w gimnazjum, jakiego 
zapragnął, bo wakansów było sporo. 

Później stosunki zaczęły się normować. 
Zginął całkowicie typ przestarzałego studenta, 

zjawiali się studenci normalni: młodzi, z matu 

rami w zupełnym porządku. Ale im bardziej 
normalny zaczynał się tryb życia naukowego 
na Uniwersytecie, tem mniej normalne pano- 
wać zaczynały ogólne warunki. 

Dzisiejsze pokolenie studentów ma przed 
sobą trudności , które wytwarzają stan o wiel 
gorszy, niż ten, który był udziałem pierw 
zastępów akademików wileńskich wskrzesze- 
nej uczelni. 

Studja są niezmiernie utrudnione wsku- 
tek przepełnienia Uniwersytetu. Laboratorja, 
pracownie, seminarja przeładowane ponad 
wszelką niiarę. Profesorów początkujących już 
niema, ale natomiast dają się nieraz we znaki 
słabostki profesorskie, które z egzaminów two 
rzą prawdziwą loterję, gdzie o wygranej decy- 
duje nieraz nietylko dobry czy zły humor egza 
minatora, ale nawet zewnętrzny wygląd ofia- 

ry. (Przed jedenastu laty jakoś nie było sły- 
chać wśród studentek rozmów na temat, jak 
się należy ubierać, idąe na egzamin do profe- 
sora lks, a jak, zgłaszając się do Ygreka). 

Egzaminów tych jest coniemiara, — jest 

ceraz więcej. W roku 1929/50 złożonych egza 
minów (złożonyeh tylko!) było 5145, w :. 

1930/31 już — 6128, w roku 1931-32 — 8700. 
Student nie ma czasn ani na przeczytanie 

książki, ani na zgłębienie nauki: odwala egza- 
miny, kolokwja i poprawki. Profesor odezytu 
je niesamowite elukubraeje studenckie i „ści- 

na'*, 

Sito, przez które się przesiewa absolwen- 
tów, ma coraz mniejsze otworki. Tylko wciąż 
wzrastająca ilość nowych studentów i system 
nieprzerwanego łańcucha egzaminów sprawia, 
iżilość kończących uniwersytet ei wzrasią 

I tu spotykamy się ze zjawiskiem najtra 
giezniejszem, będącem prawdziwą klęskę na- 
szej młodzieży akademiekiej: dyplom uniwer- 

sytecki jest coraz mniej wart, — o jakąkol- 
wiek posadę jest eoraz trudniej |... 

W „Tygodniu Akademika** trzeba zasta- 
nowić się nad warunkami studjów naszej mło- 
dzieży. Trzeba poważnie pomyśleć o tem, žu 
nadmierny wysiłek, którego wymaga zdobycie 
kezwartościowego naogół dyriomu, može się 
zemścić później w postaci osłabionej energji 
Judzi dojrzałych. 

Obowiązkiem starszego pokolenia jest opie 
ka nad młodzieżą akademicką, — nad jej mło 
dzieńczą energją, która jest największym skar 
bem i największą siłą narodu! .. 

To też w ciągu tych kilku dai. które są 
przeznaczone na zmobilizowanie wszystzich sił 

społecznych w celu niesienia pomocy naszym 
akademikom, — niech nie będzie ludzi obojęt- 
nych i ospałych, — niech każdy da, co może, 
— da w celach egoistycznych, bo przecież na- 
sza przyszłość zależy właśnie od dzisiejszych 

W. Charkiewicz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — dł. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
SORODZIEJ — Kelęgarnia Kol. „Ruch”, 
KLECK — Sklep „jedność”, 
LIDA — ul, Suwalska 18 — 5. Mateski. 
KUNINIEC — Księgarnia Kol, „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — uł, Ratuszowa — Księgarnia jažviūskiego. 

ROYWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R.SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
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jej wizycie W RZYMI 
Rczmowa z ćziennikarzami 

RZYM. PAT. — Komisarz Litwinow 
przyjął dziś dziennikarzy zagranicznych, 
którym oświadczył, że jego wizyta w Rzy 
mie miała na celu podkręślenie zadowo- 
lenia ze stosunków  włosko-sowieckich. 

Omawiałem — ciągnął Litwinow — z 
premjerem włoskim sytuację międzynaro- 
dową w duchu obustronnych , aspiracyj 
ku wzmocnieniu pokoju, jak również po- 
trzebę współpracy międzynarodowej се- 
lemi usunięcia lub przynajmniej osłabie- 
nia niebezpieczeństwa, zagrażającego po 
kojowi. Wszystko, to, co stanowi wzmo 
żenie gwarancyj pokoju, może liczyć na 
poparcie rządu sowieckiego. 

Na pytanie, dotyczące konferencji roz 
brojeniowej, komisarz Litwinow odpowie 
dział, że wykazała ona brak woli rozbro- 
jenia w chwili, gdy nad światem zawisła 
groza nowej wojny. Mówiąc następnie o 
stosunku ZSRR de Małej Ententy, Litwi- 
now ošwiadczyl, że Rosja gotowa jest 
współpracować z każdym, kto będzie so- 
bie tego życzył. 

RZYM. PAT. — W uzupełnieniu po- 
przedniej depeszy z Rzymu o wywiadzie 
Litwinowa z dziennikarzami zagraniczny- 
mi, dowiadujemy się, że w wywiadzie 
tym Fitwinow oświadczył m. in. że w 

rozmowach z Mussolinim mógł nanowo 
stwierdzić, że pod tym względem istnieje 
wiele punktów stycznych w polityce obu 
państw. 

Wszystko to, — zaznaczył Litwinow 
— co stanowi funkcje lub gwarancje po- 
keju, zgóry może liczyć na poparcie rzą- 
du sowieckiego i dlatego nie „powinien 
zwolenników i przyjaciół pokoju niepo- 
koić fakt prowadzenia przez rząd takiej 
łab innej akcji dyplomatycznej, nie wy- 
łączając podróży dyplomatów  sowiec- 
kich. Tu Litwinow wspomniał o swej po- 
dróży do Ameryki, podkreślając, że spra- 
wę pokoju poruszył z francuskim  mini- 
strem spraw zagranicznych Paul-Bon- 
courem, z prezydentem Stanów  Zjedno- 
czonych Rooseveltem, jak również i o- 
becnie w czasie rozmów z Mussolinim. 
Podróż Litwinowa łączy się z całokształ- 
tem rozmów, które konsolidują nietylko 
stesunki między Sowietami a Francją, 
Stanami Zjednoczonemi i Włochami, ale 
również łączą się ze sprawą pokoju ogó!- 
rego. 

na zapytanie, czy w rozmowie z Mus- 
sofinim rozważano ewentualność pośred- 
nictwa Włoch między Moskwą a Berli- 
nem, Litwinow zapytał: „„W jakim celu?" 
Istaieją przecież bezpośrednie stosunki 

ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI KONSTYTUCYJNEJ 
WARSZAWA. PAT. — W dniu dzi- 

siejszym połączone grupy konstytucyjne 
BBWR sejmowa i senacka zakończyły dy 
skusję konstytucyjną, zapoczątkowaną 
jeszcze we wrześniu r.b. Podczas tych 

obrad omawiano wszystkie podstawowe 
zasady nowego ustroju państwa. Prace 
BBWR, prowadzone w okresie feryj sej- 
mowiych, doprowadziły do zupełnego u- 
zgodniienia poglądów. 

Warunki perezumienia palsko-amerykańskiege. 
BERLIN PAT. — Donoszą z Tokio, że we- 

diug imformacyj tamtejszej prasy, minister 
spraw zagranicznych Hirota zamierza zapro- 
ponować rządowi amerykańskiemu porozumie- 
nie na następujących warunkach: 

1) Japonja uznaje amerykańskie prawa do 
wysp filipińskich i opowiada się za utrzyma- 
niem tam panowania Ameryki. 2) Japonja u- 
znaje wszystkie układy, zawarte swego czasu 
między Stanami Zjednoczonemi a Chinami. 3) 
Japonja zapewnia Ameryce pewne przywileje 
w handju morskim z Mandżurją, 4) Stany Zjed 
noczone uznają prawa Japonji na Dalekim 

Wschodzie, zwłaszcza do Mongolii i Mandżu.- 
rji 5) Stany Zjednoczone prowadzić będą poli- 
tykę neutralności w wypadku wojny między 
Japonją a innem mocarstwem. 6) Rząd aniery- 
kański zrzeka się popierania jakichkolwiek po- 
litycznych i gospodarczych zarządzeń, zwró- 
conych przeciwko handlowi japońskiemu i wy- 
danych przez inne państwa. 7) Japonja gotowa 
jest prowadzić rokowania ze Stanami Zjedno. 
czenemi w sprawie zawarcia umowy 0 rozjem- 
stwie. 8) Japonja i Ameryka porozumieją się 
co do wspólnej polityki w Chinach. 
  

Hiszpania pod bronią 
DEKLARACJA RZĄDOWA WOBEC KORTEZÓW W PIĄTEK 

MADRYT PAT. W związku z proklamc- 
waniem stane prewencyjnego w całej Hiszpa- 
nji, władze administracyjne wydały szereg 
zarządzeń; wykonawczych. 

W Madrycie wzmocniono posterunki po- 
licyjne, które uzbrojono w karabiny. Pojawi- 
ły się również konne patrole. - Gmachy pań- 
stwowe są silnie strzeżone. Również na pro- 
wincji zarządzono ostre pogotowie policji. 

Zaprowadzono trybunały doraźne, powo- 
łane do rozsądzania spraw o zakłócenia po- 
rządku publicznego. Pierwszy proces tego ro- 

dzaju wytoczono w Madrycie jednemu z vedak 
torów skrajnego dziennika za artykuł, skie- 
rowany przeciw rządowi. 

‚ Z prowincji w dalszym ciągu nadchodzą 
wiadomości o krwawych zajściach. W. Bilbao 
ofiarą strzelaniny padł jeden zabity i jeden 
cięzko ranny komunista., 

MADRYT. PAT. — Prezes rady mini- 
strów oświadczył, że rząd hiszpański stanie 
Prze nowoobranemi Kortezami w najbliższy 
Piątek, t.j. 8 grudnia. 

Prześladowania katolików w Meksyku 
CITTA DEL VATICANO PAT. — Do „Os- 

servatore Romano“ donoszą z Meksyku, že roz- 
poczęła się tam ponowna fala prześladowań ka- 
tolików. Policja zamknęła szereg instytutów wy 
chowawczych, prowadzonych przez zakonnice i 
ograniczyła liczbę pozwoleń, udzietanych księ- 

żom na odprawianie nabożeństw. 
W kołach katolickich oczekują nawego de- 

kretu rządowego, wysiedlającego z granic pań- 
stwa wszystkich biskupów katolickich. Narazie 
zawiadomienie o przymusowem wysiedleniu 0- 
trzymał biskup Martinez z Morelji. 

  

Niezwykłe samobójstwe w samolocie 
NOWY YORK PAT, — O niezwykłem sa- 

mobójstwie donosi Associated Press z Florydy. ty: 
30 lat licząca Luize Turk-Santon z miasta 

Jacksonville, w stanie Floryda, wynajawszy sa- 
molot, odleciała w kierunku pełnego oceanu. — 
Ponieważ zabrała ze sobą zapas gazołiny, wy- 

LLR LL LL 15 

ZJAZD FEDERACJI PZ00 POŁĄCZONY Z OBCHODEM 14-CIA FIDACU 

  Na zdjęciu prezydjum zjazdu. Od lewej: Roman Górecki, prezes FIDAC'u min. Cadere, 

starczający tylko na lot czterogodzinny, i po 
m czasie nie wróciła, Towarzystwo Lotnicze, 

do którego należał samolot, rozpoczęło poszu- 
kiwania. 

W samochodzie pani Stanton, pozostawio- 
iym na lotnisku znaleziono kilka listów, za- 
adresowanych do zarządu lotniska i do rodzi- 
ny, treści następującej: „Odłatuję w przestrzeń, 
ażeby znaleźć w niej prawdę, jeżeli ona istnie- 
je. Kiedy zaczniecie mnie szukać, będzie już za- 
późno. Bądźcie przekonani, że przedsięwzięcie 
me spełnię sumiennie, nie chcę pozostawić żad- 
mych śladów po sobie", 

Powodem samobójstwa była prawdopodo- 
bnie niedawna Śmierć męża pani Stanton. — 
Wszczęte natychmiast poszukiwania nie dały 
żadnego wyniku, Samobójczyni pozostawiła pie 
niądze na odszkodowanie dla właścicieli zagi- 
nionego samolotu. 

Rekord komand. Settle 
NOWY YORK PAT. — Komandor Settle 

zdobył rekord wysokości podczas lotu do stra- 
tosiery. Settle wznióst się na swym bałonie na 
wysokość 18.665 metrów i rekord ten uznany 
został przez Federation Aeronautigue Interna- 
tionałe w Paryżu, mimo że niedawny lot so- 
wiecki podobno miał o 300 m. więcej. 

Rekord jednak sowiecki nie może być u- 
znany, ponieważ Sowiety nie uznają Federation 
Aeronautigue Internationale, Komandor Settie 
nie zadawala się tym triumiem i zapowiada no- 
wy wzłot. Twierdzi on, że można łatwo wznieść 

dr. Dziadosz, dr. Danysz-Fieszarowa, weteran rtm. Ryszkiewicz, wojewoda Kościałkowski i po się do wysokości 24.000 metrów, o ile totnik 
Stankiewicz, Pani Marszałkowa Piłsudska, gen. seł Karkoszka. będzie posiadał odpowiedni baton. 

między Niemcami a Związkiem Sowiec- 
kim. 

Łitwinow oświadczył dałej, że w cza- 
sie swego pobytu w Rzymie nie nawiązaż 
żadnego kontaktu z Watykanem. Zresztą 
— jak mówił — w Rosji istnieje roz- 
dział Kościoła od Państwa. — Na zapy- 
tanie jednego z dziennikarzy, czy w trak 
cie rozmów z Mussolinim poruszył spra- 
wy Watykanu lub japonii, Litwinow о- 
świadczył, że wszystkie te sprawy poru- 
szał. Co do Ligi Narodów to rząd sowiec 
ki nie przewiduje swego udziału w tem 
zgromadzeniu. 

Na zapytanie o to, w jakim sensie na- 
łeży interpretować jego słowa, że „kot- 
ferencja rozbrojeniowa jest trupem", Li- 
twinow powiedział, że nie sądzi, aby wy- 
raz „trup“ miał więcej znaczeń. Kwestja 
rozbrojeniowa — zdaniem Litwinowa — 
nie jest sprawą mietody, ałe sprawą doa- 
brej woli i chęci. W zakończeniu Litwi- 
new zaznaczył, że przyszła wojna jest 
możliwa, ponieważ istnieje cały jej me- 
chanizm. 

KOMENTARZE: PRASY NIEMIECKIE] I 

FRANCUSKIEJ 

„Deutsche  Diplomatisch-Politische Kores- 
pondenz* podkreśla szeroki rozgłos, jaki wy- 
wołało na całym świecie spotkanie "mężów sta- 
nu Włoch i Sowietów. Korespondencja nie dzi- 
wi się termu rozgłosowi, twierdząc, że po usu- 
nięciu się 4 mocarstw z Ligi, tį. Japonji, Sta- 
nów Zjednoczonych, Rosji i Niemiec, ważna 
jest sprawa, jak zgrupować właśnie te miaro- 
dajne mocarstwa do nowej Organizacji prawa 
i pokoju. 

Polityka zagraniczna Włoch — podkreśla 
korespondencja — zmierza konsekwentnie do 
wciągnięcia Rosji do społeczności międzynaro- 
dowej, w czem zbiega się całkowicie z ceła. 
mi polityki niemieckiej. Koresposiencja, odpie- 
rając dalej twierdzenia prasy francuskiej, o po- 
średnictwie włoskiem w stosunkach niemiecko- 
rosyjskich, pisze: > : 

„Stosunki niemiecko - rosyjskie nie potrze- 
bują tego rodzaju interwencji, Są one zupeł- 
nie normalne i tak silnie utrwalone tradycją 
więcej niż 10-letnią, że wytrzymują bez szwan. 
ku sporadyczne obciążenia, jak mp. ostatnie 
nieporozumienie w sprawie korespondentów 
prasowych". 

Jeżeli Litwinow zawadzi w swej drodze 
powrotnej o stolicę Rzeszy — pisze korespon- 
cja — to będzie można wówczas ponownie 
współnie stwierdzić, że podstawa umowy mię- 
dzy obu krajami, mocniejsza i szersza, niżby 
to dawał pakt nieagresji, trwa nadal niewzru- 
szenie. 

* % * 

„Echo de Paris“ Pertinaxa, omawiejąc roz 
mowę Mussoliniego z Litwinowem, podkresla, 
że po raz pierwszy wielkie mocarstwa traktują 
Rosję Sowiecką jako równy równego. Dowo- 
dem tego ostatnie rozmowy w Waszyngtonie i 
obecne konferencje w Rzymie. Mussolini— za- 
znacza publicysta — kontynuuje zresztą w tym 
wypadku politykę zagraniczną rządów przed- 
faszystowskich. Rewolucja faszystowska zmie- 

nilą wszystko we Włoszech z wyjątkiem po- 
lityki zagranicznej. Przewodnią myślą tej poli- 
tyki jest chęć zmniejszenia potęgi Francji i Ma- 
łej Ententy, 

Mussolini — pisze dałej Pertinax— prag- 
nąłby ożywić pakt 4-ch, który od zerwania Nie- 
miec z Genewą, nie ma żadnych szans raty- 
fikowania go przez pariament francuski. Dia- 
tego Mussolini marzy obecnie o reformie Ligi 
Nar., w której 4 mocarstwa zajęłyby miejsce 
dotychczas zajmowane w Radzie Ligi przez 13 
państw; dla przeprowadzenia rewizji traktatów 
wystarczałaby jednomyślność 4 państw, a na 
zebraniu zwyczajnem większość. Możliwe, że 
Mussolini zaofiarowałby Litwinowowi przyję- 

cie Rosji do dyrektorjatu 4 państw, który w 
ten sposób iiczyłby 5 członków. 

EAT STAR", 

Łódzka Ch. D. zerwała 
z Kosfantym 

ŁÓDŹ. W łonic ch. D. województwa łódz- 
kiego od dłuższego czasu panował ferment, 
skierowany przeciw naczeliemu kierownictwu 
tej partji. Jeszcze przed dwoma tygodniami 
na zjeździe delegatów Ch. D. województwa 
łódzkiego powzięto rezolucję, potępiającą po- 
litykę prezesa partji sen Korfantego i stwier 
dzającą, że polityka p. Korfantego jest nie- 
zgodna z ideologją chrześcijańską  partji. 
Zjazd wypowiedizał się za nawiązaniem współ 
pracy z rzędem ś zwrócił się do p. Korfan- 
tego, by nie przeszkadzał rozwojowi ruchu 
ehrzešcijansko-spolecznego. 

Sen. Korfanty zawiadomiony o tej rezo- 
lucji, zwrócił się ao władz. Ch. D. w Łodzi z 
żądaniem zwołania zjazdu delegatów, mając 
zamiar na tym zjezdzie swoją osobistą inter- 
wencją doprowadzić do restytuowania poprzed 
niego stanu rzeczy w partji. Zarząd wojewódz- 
ki życzeniu temu odmówił, wobec czego p. 
Korfanty zwrócił się bezpośrednio do kół po- 
wiatowych, wzywając delegatów tych kół na 
zjazą do Zodzi, wyznaczony na dzień 3 b.m. 

Wczoraj kilkunastu delegatów niezorjen- 
towanych w sytuacji przybyło z terenu woje- 

wództwa do Łodzi na zjazd. Wobec tego, że 
lokal Ch. D. w Domu Ludowym by? zajęty, 

gdyż zgromadzili się tam przeciwnicy p. Kor- 
fantego, aby nie dopuścić do odbycia zjazdu, 
sekretarz generalny partji, p. Kaczorowski, 
który przybył razem 'z sen Korfantym wezo- 
raj w południe do Łodzi zgromadził ckoło 20 

niezorjentowanych delegatów w innej sali te- 
goż domu. W trakcie posiedzenia do sali tej 

wtargnęli członkowie Ch. D. znajdujący się 
dotąd w swoim lokalu i wywołali bójkę, w 
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TELEGRAMY 
POSEŁ von MOLTKE U MIN. ZARZYCKIEGO 

WARSZAWA PAT. — Minister przemysłu 
i handlu dr. Zarzycki przyjął w dniu 5 bm. po- 
sła Rzeszy Niemieckiej von Moltkego. 

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI ŻEROM- 
SKIEGO W GDYNI. 

GDYNIA PAT. — W dniu poświęcenia 
portu, tj. 8 grudnia odbędzie się odsłonięcie ta- 
blicy pamiątkowej ku czci Stefana Żeromskie- 
go, ufundowanej sumptem dziennikarzy gdyń- 
skich. Tablica wmurowana będzie w ścianie do 
mu, w którym Żeromski tworzył „Wiatr od 
morza“. 

FALSZERZE 10-CIO ZLOTOWEK 

POZNAŃ. PAT. Policja wpadła na ślad 
zakrojonego na większą skalę fałszerstwa 10 
złotowych monet. Fałszowaniem trudniła się 
niejaka Jadwiga  Bojmowiczowa. W. czasie 
rewizji w jej mieszkaniu znaleziono dużą ilość 
falsyfikatów, jak również przyrządy, służące 
do wyrobu fałszywych monet. Prócz Bojmo- 
wiczowej aresztowano jej przyjaciela Wacła- 
wa Pawłowskiego, byłego nauezyciela. Był on 
wspólnikiem Bojmowiczowej. 

DOLAR 5,70. 

WARSZAWA PAT. — Przedgiełda. Dola- 
ry 5,68—5,70. Dolary złote 9,00. Ruble 4,69 za 

piątki, 4,72 za dziesiątki. Czerwońce bardzo 
mocne z powodu wiadomości o możliwej stabi- 
lizacji czerwońca 1,85 w płaceniu. Pożyczka bu 

dowlana 38, dolarówka 49, inwestycyjna 103,75 
stabilizacyjna 54,75—55, dillonowska 68, śląs- 

ka 48, warszawska 51,50. 

MANIFESTACJE ANTYŻYDOWSKIE NA 
UCZELNIACH WĘGIERSKICH. 

BUDAPESZT PAT. — Na wyższych zakła- 
dach naukowych węgierskich ponownie miały 

miejsce manifestacje antyżydowskie, Minister- 
stwo oświaty naskutek tego zarządziło dałsze 
zamknięcie uniwersytetu budapeszteńskiego na. 
dwa dni. 

WOJNA DOMOWA W CHINACH. 

LONDYN PAT. — Między Nankinem a 
separatystycznym rządem zbuntowanej prowin- 

cji Fukien, opanowanej przez słynną z walk 
szanghajskich 19-tą rewolucyjną nacjonalisty- 
czną armję gen. Tsai-Ting-Kai rozpoczęły się 
kroki wojenne. Wojska rządu nankińskiego 

przystąpiły do bombardowania czterech miast 
prowincji Fukien. Da Fu-Czou przybyły okręty 
wojenne angielskie i amerykańskie celem obro- 
ny zagrożonych interesów obywateli brytyj- 

skich i amerykańskich. 

MROZY WE FRANCJI I RUMUNII. 

PARYŻ PAT. — Fala zimna ogarnia Fran- 
cję. W Paryżu notowano 6 stopni poniżej zera. 
W departamentach północnych mróz dochodzi 
od 15 do 19 stopni poniżej zera. 

BUKARESZT PAT. — W całym kraju pa- 
nują silne mrozy. Temperatura wskazuje 25 sto 
pni C. poniżej zera. Nad Morzem Czarnem sza- 
leją burze. Komunikacja morska uległa  przet- 
wie. 

DZIAŁACZE CENTRUM NIEM. PRZED 
SĄDEM 

. MONACHJUM PAT. — Rozpoczął się ta 
pierwszy z cyklu procesów przeciwko wybit- 
nym osobistościom z partji centrowej, wśród 

których wymieniani są były kanclerz Marx, byli 
ministrowie Stegerwałd i Braun. 

W procesie wczorajszym dyrektor katolic- 
kiego Volksvereinu Hohn, oraz były poseł cen- 
trowy prof. Dessauer oskarżeni są © oszukań- 
cze manipulacje, których mieli się dopuścić w 
zwięzku ze sprzedażą pakietu akcyj, stanowią- 
cych własność Volksvereinu. Proi. Dessater, 
autor licznych dzieł naukowych, odgrywał wieł- 
ką rolę w partji centrum, będąc doradcą gospo. 
darczym byłego kanclerza Brueninga, Hohn wy- 
jechał do Austrji i ścigany jest listami gończe- 
mi, profesor Dessauer stawił się na rozprawę. 

Mormoni i prohibicja 
LONDYN PAT. — Ameryka, która od 14 

łat trwała w prohibicji, z niecierpliwością ©- 
czekiwała dnia dzisiejszego, aby uroczyście po- 
grzebać prohibicję. Niecierpliwość ta wywołała 
jednak zgorszenie wśród sekty mormonów, rzą- 
dzącej w stanie Utah. 

Dla normalnego zniesienia prohibicji i wpro- 
wadzenia w życie legalizacji sprzedaży alkoho- 

lu wymagane było ratyfikowanie ustawy, gło- 
szącej zniesienie prohibicji, przez dwie trzecie 
stanów. Stan Utah był właśnie ostatnim z rzę- 
du 36 stanów, który dokonać miał tej ratyfi- 
kacji, a tem samem definitywnie pogrzebać 
prohibicję. 

Tymczasem mormoni, zgorszeni przygoto- 
wującemi się uroczystościami, postanowili od- 
wlec ratyfikację o kilka godzin, aby przekreślić 
plan tych uroczystości. Te moralizatorskie po- 
sunięcia mormonów, opóźniające o kilka go- 
dzin legalną sprzedaż alkoholu, wyszły na do- 
Z wa mai a O, którzy zdołali 

wie! swych niele; ch napojów al- 
koholowych. ” — 7 
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czasie której kilka osób zostało dość mocno 
poturbowanych. Inicjator zebrania p. Ka- 
m: wezwał policję. Policja opróżniła 

salę. 
Sen. Korfanty wobec takiego stanu sy- 

tuacji, widząc, że na terenie Łodzi nie ma 
czego szukać i że wszelka próba restytuowa- 
nia jego wpływów, natrafia na zdecydowany 
opór miejscowych członków Ch. D. w lokala 
restauracji „Tivoli'* odbył z kilku zaledwie 
osobami dotąd mu jeszcze przychylnemi kon- 
ferencje podczas obiadu, starym zwyczajem 
p. Witosa „traktjerni pod Bachusem““. 

Tegoż samego dnia wieczorem p. Korfan- 
ty ze swoim sekretarzem p. Kaczorowskim 
widząc, że cała ich wyprawa łódzka spaliła 
na panewce, opuścił Łódź. (ISKRA) 

WARSZAWA -— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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SILVA RERUM 
O MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. 

Kurjer Poranny (332) zwalcza zakorze- 

niony przesąd, iż mrozy szkodzą dzieciom: 
Utarło się mniemanie, że w zimie dzieci 

i młodzież należy ciepło ubierać i nie pozwa- 

lać na długie przebywanie na otwartem powie 
trzu, gdyż mogą się łatwo przeziębić, Mnie- 
manie to oczywiście. jest błędne i doprowadza 
do stracenia dla dziatwy najzdrowszej pory 
roku. 

Zima bowiem jest bezwzględnie najzdro- 
wszą porą roku, a świadectwem tego niech bę 
dzie wysoki stan zdrowotny narodów, zamiesz 
kujących kraje północne, a zły — narodów, za 

mieszkujących południe. 

Właśnie ze śnieżnej, pogodnej zimy nale- 
ży korzystać, jako z pięknego okresu, który 
może tylko wzmocnić zdrowie. Co innego wil- 
goć zimowa — takie coś nieokreślonego —- ni- 
to zima, nito jesień, — na co się zanosi obe- 
enie. 

A 

Ale mrozy nie są straszne dla dzieci: 
Rodzice nie powinni mieć obaw, że dzieci 

się poprzeziębiają. Przeciwnie. Uodpornią się 
na szereg chorób, jak nieżyty gardła, płuc i 
wszelkie zaziębienia.. Będą silniejsze i zdro- 
wsze. A tylko zdrowi i silni mogą pracować 
wydatnie. 

Mens sana in corpore sano — mawiali 
Rzymianie. Wychowawey troszczą się o zdro- 
we ciała młodzieży i dbają o zdrowy pokarm 
dla dusz. Stąd m. in. poważne traktowanie ro 
li teatru szkolnego. 

Teatr odgrywa bardzo doniosłą rolę w 
wychowaniu i nauczaniu młodzieży. On jedz- 
nie jest zdolny ożywić postacie tak bogatej li- 

teratury dramatycznej, naszej i obcej, on ty!- 
ko może wydobyć z nich całe piękno i siię od- 
działywania charakterów, dzięki niemu wre- 
szcie przemawia do serc młodzieży czar mowy 
polskiej i urok jej poezji. Tego nie zdoła wy- 
dobyć z utworów dramatycznych, zajmujących 

dość poważną pozycję w programie szkolnym 

analiza literacka, stosowana nawet przez naj- 
bardziej utalentowanego nauczyciela. Dlatego 
też wszelkie próby ułatwienia młodzieży korzy 
stania z dobrych przedstawień tearalnych są 

witane z radością przez szkołę, a wprost entu- 
zjastycznie przez uczniów. 

Nikt nie zaprzeczy, iż teatr odgrywa wiel 
ką rolę w kształtowaniu się kultury narodo- 
wej, — każdy przyzna, iż teatr szkolny ma 

przed sobą olbrzymie zadania - ale zawsze mo 
žna się kłócić o repertuar dla młodzieży. 

W Warszawie poczęstowano młodzież 
najpierw „Dantonem'* później  „Kościuszką 
pod Racławicami ''. 

Sztuki te nie zainteresowały 

Jakiż ma być repertuar? 
Jeśli akcja teatru, działającego nawet w 

oparciu się o władze szkolne, ma być owocna, 

musi przedewszystkiem zmierzać po linji pro- 
gramu szkolnego, zainteresowań i pracy mło- 
dzieży. „Odprawa posłów''* Kochanowskiego, 
jedna z komedji wieku oświecenia „Zemsta'* 
i „Śluby panieńskie'* Fredry, „Dziady:* Mic- 
kiewicza, „Kordjan'', „Lilla Weneda'', „Bal- 
ładyna'* i inne ważniejsze tragedje Słowackie 

go, „Nieboska komedja''* i „Irydjon'* Krasiń- 
skiego, dramaty Żeromskiego („Róża'', „Suł- 
Kowski'', „Uciekła mi przepióreczka''), Wys- 
piańskiego („Wesele'', „Warszawianka '*, „Wy 
zwolenie''), z polskich pisarzy; arcydzieła 
Moljera („Skąpiec''), Szekspira („Famlet'* 
lub „Makhet'') — oto prowizoryczna lista 
autorów i dzież dramatycznych, opracowywa- 
nych na lekcjach języka polskiego w dotych- 
czasowem gimnazjum. One to powinny wejść 

w skład repertuaru teatru, współdziałającego 
ze szkołą. Czeka na to z utęsknieniem mło- 
dzieży która czyta te wszystkie dzieła najczęś- 
ciej w postaci urywków z lekcji na lekcję, 
przyczem zatraca się zupełnie piękno i wyraz 

całości utworu; czekają nauczyciele, którzy 
chętnie zamieniliby ten sposób czytania utwo- 
ru na zbiorowe pójście z klasą do teatru, ce- 
lem usłyszenia go i zobaczenia w żywej posta- 
ci na scenie, 

Czy naprawdę młodzież szkolna „czeka z 
utęsknieniem'* właśnie takiego repertuaru ?.. 
Czy wówczas teatr nie stanie się ciągiem dal- 
szym szkoły, a przedstawienia lekcjami ?... 

Wilno zorganizowało pierwszy w Polsce 

teatr szkolny. Rodzice więc powinni dopoma- 
gać kierownictwu teatru, wskazując na zami- 
łowania i pragnienia młodzieży. Lector, 

    

młodzieży. 

Powietrzne zaręczyny 
Zaręczyny w powietrzu, stają się coraz 

pospolitszym faktem. Ostatnio uległ tej 1io- 
dzie lotnik francuski Michał Dótroyat, któ- 
ry opuścił się na lotnisko w Flers wraz z pan 
ną Fanny Barrois, córką miejscowego prze- 

mysłowca, i oznajmił wszem wobec fakt 
swych zaręczyn. 

" Właśnie w tym czasie był obecny na lo- 
tnisku generał de Goys, inspektor lotnictwa 
wojskowego, który przybył na rewję eskadr 
Klubu Wojskowego Flers, Klubu Skrzydeł z 
Roubais i Klubu Lekkich Samolotów Flan- 
drji.. 

Panna Barrois zaczęła się uczyć pilotażu 
trzy miesiące temu i niedługo ma już otrzy 
mać dyplom pilotki. L 

  

Wilhelm II-gi ma lat siedemdziesiąt pięć 
i może żyć Bóg wie jak długo jeszcze. Od 
czasu do czasu pojawiają się w prasie sen- 

sacyjne pogłoski na temat planów cesarza i 
zdaje się, że nie są pozbawione podstaw, 
jeżeli chodzi о marzenia powrotu.  Се- 
sarz myśli wciąż o powrocie, . ale 
zdaje się nie myśleć o — przewrocie. Czeka. 
© jego pobycie w Doorn, o jego tamtejszym 
„Handel und Wandel'', słyszy się też co pe- 

wien czas różne opowiadania i czyta w ga- 
zetach wywiady. Czy istotnie jest ciągle tak 
bardzo krzepki i pełen sił i zdrowia? — Nie 
zmiernie ciekawą pod tym względem enuncja- 
cję ogłasza w „Hamburger Nachrichten'* pa- 
stor z Cuxhaven, Willy Detjens, który zgłosił 

się w Doorn na czele ekskursji kleryków. Ko- 
respondencja nie jest pozbawiona entuzjazmu, 
i dużo w niej panegiryzmu, tem niemniej 
jest ciekawą. 

W Doorn zachowano etykietę. Gdy pa- 

stor zgłosił się u portjera, ten kazał mu dłu- 
go czekać, zaczem oświadczył, iż rozmawiał z 
marszałkiem dworu. Hofmarschall -dał znać 

“| po pewnym czasie, iż przybyszom dozwolonem 

i 

Ojciec pierwszego księcia Marlborough, 
najpiekniejszego i najbogatszego  człowie- 
ka swych czasów i pełnego sławy marszałka 

potężnej Anglji na pograniczu wieków XVII 
i XVIII był sobie skromnym i mizernym 
szlachcicem i zwał się Winston Churchill. 

To samo imię nosi jego praprawnuk, naj- 

bardziej niespokojny z obecnych angielskich 
mężów stanu. Niedawno właśnie opuścił pra- 
sę pierwszy tom biografji księcia Marlbo- 

rough. Książka namiętna i pełna życia jest 
jak jej autor, obecny Mr. Winston Churchili, 
który po matce swej, pięknej amerykance, 
odziedziczył ciekawość życiową, zaś po ojcu 
lordzie Randolphie Churckillu, niespokojnego 
ducha i burzliwy temperament. 

Lata młodzieńcze, pierwsze kroki na dro- 
dze karjery i pierwsze zwycięstwa znakomi- 
tego przodka, podaje autor w sposób ogrom- 
nie barwny i romantyczny, unosi go przytem 
duma rodowa i książką swa pragnie zmiaż- 
dżyć dzieła różnych krytyków, niepochlebnie 
się wyrażających o wielkim marszałku, jak 
np. słynny historyk Macaulay. Jakkolwiek 
chęć obrony antenata ponosi czasem autora 
zbyt wyraźnie, potrafił on dać nietylko try- 

skający życiem portret wielkiego wodza i 
zręcznego dyplomaty, ale odnalazł klucz do 
tajników tej przedziwnej osobowości. 

Dwa rysy cechują wybitnie księcia Marl- 
borough i pomagają mu do wzniesienia się 

na najwyższe szczeble karjery, Nadzwyczaj- 
ny życiowy zmysł praktyczny, i talent do pa- 

nowania, specjalna mieszanina głowy do in- 

teresów z polityczną przezornością — „busi- 
ness capacity a... imperial vision'', jak po- 
wiada Churchill. Z czasem wytworzyło to 
przesadną oszczędność i niepohamowaną chci 
wość. Cechy te stały się charakterystycznemi 
dla całej Anglji dopiero w wiele późniejszych 
czasach, to też odosobnienie księcia od jego 
współczesnych, stanowi niewatpliwie zródło 

tych oszczerstw, które przylgnęły doń na sze- 
reg wieków. 

"MŁODZIEŃCZY KONTRAKT I PIERW- 
SZE TYSIĄCE 

Pieniądze, — ten symbol potęgi doczesnej 
człowieka, miały dla Johna Churchilla, póź- 

niejszego księcia Marlborough urok nieodpar- 
ty. Cechę tę dziedziczy po piuwytańskiej bab- 
ce, która była córką sir Francis Drakes'a i 
w której domu osiadł z całą liczną rodziną w 
burzliwych czasach wojny domowej, zrujno- 
wany szlachcie, sir Winston Churchill. Twar 
de dzieciństwo nauczyło małego Johna opa- 
nowania, przezorności i żelaznej wytrwałości. 
Z tajników archiwum rodzimego w Blenheim 
Castle wyciągnął Winston Churchill na świa- 
tło dzienne liczne, dotąd nieznane listy i do- 
kumenty, Znajduje się między niemi kontrakt 

zawarty pomiędzy liczącym sobie zaledwie 21 
lai Johnem Churchiliem a lordem Halifax. 

Młody Churchill właśnie był przyjechał 
bez grosza w kieszeni do Londynu po trzech- 

letnim pobycie pod afrykańskiem słońcem w 
angielskiej fortecy nadmorskiej Tangerze. Na 

dworze królewskim, gdzie go wprowadziła. je- 

go siostra Arabella, nieładna, lecz sprytna 
kochanka następcy tronu, pozyskał sobie mło 

dy kornet, będący okazem świeżej męskiej 
urody, łaskę czarującej i kapryśnej księżny 
of Gleveland, metresy króla Karola II. 

Razu pewnego młody Churchill nie ża- 
wahał się na pełen rycerskiej galanterji skok 
z pierwszego piętra z okna sypialni księżnej, 

gdy za drzwiami rozległy się kroki króla, 
który o tak spóźnionej porze zapukał do 
drzwi swej uwielbianej, Wdzięczna dama ofia 
rowała młodzikowi pięć tysięcy funtów szterl. 
jak na owe czasy sumę wprost niesłychaną. 

Rycerski młodzian bynajmniej nie pokwa 
pił się roztrwonić tej lekko zarobionej fortu- 
ny, jakby to uczynili jego rówieśnicy, na peł- 
nym okazji do tego dworze Stuartów. Prze- 
ciwnie, zawarł z lordem Halifax kontrakt, mo- 
cą którego ten ostatni zobowiązał się za o- 

trzymanie jednorazowe sumy 4500 funtów 
szterl, wypłacać młodemu wojakowi rentę 
roczną 500 funtów do końca życia. 

Szlachetny lord zrobił bardzo marny in- 
teres, gdyż John ChurcNil nie legł bynaj- 

mniej w przeciągu lat kilku na polu chwały, 
jak się tego spodziewał w cichości jego part- 
ner, lecz przez przeszło pół wieku regularnie 
wyławiał z kieszeni lordowskiej swą rentę. 
Renta owa była podstawą późniejszych ol- 

brzymich bogactw księcia Marlborough. 

„SZKOT* XVIII STULECIA 

Pierwszy ten krok jest początkiem  sta- 
lowej dyscypliny we wszystkich sprawach 
pieniężnych, niemiłosiernej oszczędności w 
wydatkach osobistych i wprost genialnego 
węchu do wszelkich okazyj pomnożenia ma- 
jątku. ' Marlborough był przysłowiowym 
„szkotem'' początków wieku Awaul, o skąp- 
stwie jego krążyły tysiące anegdot. Nawet 

jego bezinteresowny przyjaciel, książę Eu- 
genjusz Sabaudzki, wspaniałomyślny mece- 
nas wszystkich sztuk pięknych, nie mógł się 
czasem powstrzymać od ironicznej uwagi 
na temat manji oszczędnościowej swego moż- 

nego towarzysza broni. Adjutant księcia skar 
żył się razu pewnego, że z iajwiększym tru- 
dem udaje mu się odcyfrować list marszałka, 

SŁOWO 

obronie anfienafa 
Książę Eugenjusz zauważył z uśmiechem: 
„Czyż nie wiesz, że książę oszczędza nawet 
na atramencie?'*. 

Chciwość nie jest jednakże 
cechą tej potężnej jednostki. Marlborough 

był wielkim żołnierzem; w młodości dał do- 
wody niezwyczajnej odwagi, potem staje się 

jednym z tych sześciu czy siedmiu naprawdę 
wielkich taktyków wojennych historji świata. 

Z chwiłą imponującej wyprawy na Dunaj, z 
triumfem pod Blenheim rozpoczyna się prze- 

miana Anglji z małego wyspiarskiego pań- 
stewka na Światową potęgę, panującą nad 

wszystkiem oceanami. 

Tak daleko zresztą nie dociera pierwszy 
tom biografji. Nie wybiła jeszcze godzina 

Malplaguets i Blenheimu; Marlborough no- 
si już wprawdzie tytuł hrabiego i jest najwy- 
bitniejszym marszałkiem swej ojczyzny, nie 

kieruje jednakże jeszcze sceną europejską. 

Pierwszy tom kończy się pogodzeniem króla 
Williama ze swym cokolwiek samowolnym 
generałem i wyprawie Morlborough z misją 
do Hagi. Zasłona kryje jeszcze pierwszy akt 
europejskiej tragedji, która zwie się w pod- 
ręcznikach historji wojną o sukcesję hiszpań- 

ską. 

zasadniczą 

„WIELKA SARAH" 

W tej pierwszej, ruchliwej i romantycz- 

nej młodości jednakże ani pieniądz, ani wła- 
dza, ani sława wojenna nie stanowią czoło- 

wej namiętności marszałka. Wszystko to kry 

je się w cień przed osobą pewnej młodej ko- 
biety. Nazywa się ona Sarah Jennings, „Wiel 

ka Śarah'', jak ją zowią historycy angielscy, 

i pochodzi z tegoż środowiska, co jej małżo- 

nek. Córka średnio-zamoźnego szlachcica, po- 

  

Proces 0 pod 
SZEŚCIU NOWYCH ŚWIADKÓW 

LIPSK PAT. — We wczorajszym 51-szym 
dniu rozprawy przewinęło się przed trybunałem 
6-ciu nowych świadków-więźniów politycznych, 
sprowadzonych do Lipska przez oskarżenie pu- 

bliczne. W szczegółności świetnie wyreżysero- 
wane zeznania komunisty Felixa, odsiadującego 
Obecnie karę więzienia kilkuletniego, stanowią 
dalsze ogniwo obciążeń niemieckiej partji komu 
nistycznej w zakresie przygotowań do zbroj- 
nego przewrotu. SĘ 

Według słów Felixa, członkowie miejsco- 
wej grupy komunistycznej w Freiwaldzie stale 
odbywali pouine zebrania, gromadzili broń, 
przeprowadzali doświadczenia z dynamitem 1 
omawiali szczegółowo plan zamachów na hit- 
lerowców. Mimowoli odnosi się wrażenie, że 
zeznania są przesadzone, że w swej znacznej 
części stanowią wymyst fantazji, 

Nadprokurator: „Świadek mówił, iż w ra- 
zie marszu hitlerowców na Berlin płanowano 
rozbicie pochodu napadami lub przy pomocy 
zamachów bombowych. Jak wyobrażał sobie 
świadek tę walkę?" 

pytanie Dymitrow z miejsca: „Ostatnie 
 nadprokuratora jest wyraźną sugestją. Protes- 
tuję-“ 

Przewodniczący: „Świadek o tem przecież 
sam mówił", 

Nadprokurator ponawia pytanie. + 
Świadek Felix odmawia odpowiedzi, po: 

wołując się na przepisy proceduralne. 
Dymitrow: „Niechaj świadek wymieni, co 

było przedmiotem dyskusji zebrań komunistycz 
nych”. 

Świadek Felix: „Mówiliśmy między inne- 
mi, że pożar Reichstagu nie może być czynem 
komunistów, podobnież, jak nie są dziełem ko- 
munistów wypadki kradzieży materjałów wybu- 
chowych we Frankfurcie nad Odrą*. — Ta o- 
statnia odpowiedź stanowi poważną sprzecz- 
ność z pierwszą częścią zeznań, wybitnie obcią- 
żających, 

trafiła jako dama dworu księżnej Yorku za- 
kusy następcy tr“nu zręcznie odparować, 
potem po burzliwej historji miłosnej poślubić 

niezbyt bogatego naówczas pułkownika Johna 
Churchilla. Oboje byli w sobie namiętnie za- 
kochani, oboje byli ludźmi o silnych chara- 
kterach, mężczyzna zimny, opanowany, wy- 

magający od siebie i innych, kobieta upar- 
ta, świadoma celu, dumna i nieustępliwa. 

Jak było do przewidzenia, Sarah grała pierw- 

sze skrzypce w tem stadle, zresztą jednem z 
najszczęśliwszych w historji. 

Z korespondencji małżeńskiej ogłoszonej 
w wyjątkach przez Winstona Churchilla, wy- 
łania się przed czytelnikiem obraz komplet- 
mego zlania się dwojga ludzi obdarzonych tak 
różnemi usposobieniami. Burze zresztą nierzad 

ko wybuchały w tej rodzinie. Gwałtowna Sa- 
rah po jakiejś sprzeczce obcięła na złość mę- 
żowi swe przepiękne włosy, które on tak wiel- 
bił. Włosy zginęły gdzieś po tej scenie i do- 

piero po śmierci marszałka odnaleziono je w 

tajemnej skrytce sekretarzyka, gdzie je z 
pietyzmem przechowywał. 

Po ślubie z Sarah Jennings nie istniała 
dla Marlborough żadna inna kobieta, zjawi- 

sko całkiem niepowszednie w tych czasach 
baroku. Sarah również po śmierai małżonka 

nie spojrzała na żadnego innego mężczyznę. 
Gdy bogaty i możny Earl of Somerset zaczął 

zabiegać o rękę' owdowiałej księżnej, dostał 
odpowiedź w tych słowach: „Gdybym byla 

młoda i piękna, nie stara i zwiędła, jako je- 
stem, a tybyś mi złożył u stóp wszystkie skar- 
by świata, nawet wonczas nie zgodziłabym 

się oddać ci, panie, serca i ręki, które nale- 
żały niegdyś do Johna Churchilla, pierwszego 

księcia Marlborough ''. L. 

    

Dymitrow: „Czy pożar Reichstagu miał być 
sygnałem do zbrojnego powstania?" 

Świadek przeczy, dodając ponownie, że ko- 
muniści ze zbrodnią tą nie mają nic współnego. 

Dymitrow: „Czy świadek i jego towarzy- 
sze przypuszczali, że pod koniec łutego wy- 
buchnie zbrojne powstanie komunistyczne? 

Świadek Felix: „Nigdy”. 
,/ Dymitrow: „Świadek mówił również, że 
zakaz niemieckiej partji komunistycznej byłby 
równoznaczny z wojną domową". 

Świadek: „Pierwsze tego oznaki przynio- 
słyby niewątpliwie starcia z hitlerowcami w 
czasie ich marszu na Berlin. Ponadto zawieru- 
chę rewolucyjną spowodowałoby już samo ich 
dojście do władzy, Rzeczywistość przyniosła 
jednak co innego". 

Pod naciskiem pytań Dymitrowa świadek 
często milczy, a kiedy jest już zupełnie wy- 
czerpany, przewodniczący zmuszony jest zarzą. 
dzić 10-minutową przerwę . 

Z dużą rezerwą zeznaje kolega partyjny 
Felixa, Jesse. Świadek nie przeczy wprawdzie 
istnieniu nastrojów rewołucyjnych, jednakże w 
pewnym stopniu przypisuje winę kanclerzowi 
Hitlerowi i Goeringowi, oraz prasie hitlerow- 
skiej. Przedmiotem usilnych indagacyj jest 
szczególnie sprawa kradzieży dynamitu. Wo- 
bec wymijających odpowiedzi zeznania Jessego 
nie dają żadnych pozytywnych wyników, 

OŚWIADCZENIE DYMITROWA. 

Przy zeznaniach świadka Jessego ciekawe 
oświadczenie złożył oskarżony Dymitrow: — 
„Kilkakrotnie zarzucano mi — mówił Dymitrow 
— że obraziłem urzędników, jednakże prosz 
wziąć pod uwagę, że są oni temu niewinni, 
Wszak są zależni i muszą tak mówić, jak wła- 
dze każą. To nic dziwnego (wrzawa i protesty). 
Tysiące robotników znajduje się w obozach 
koncentracyjnych, setki skazanych zostało na 
wiełoletnie więzienie, wielu poniosło śmierć na 
szubienicy. Nie dowiedliście jednak dotąd, że 

Qtwar:ie wystawy przeciwgruźliczej w Warszewie 

  

W sobotę w Państwowym Zakładzie Higje- 
ny nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. 
„Wałczmy z gruźlicą”, urządzonej staraniem ko 
mitetu organizacyjnego 5-go ogólno-polskiego 
Zjazdu Przeciwgruźliczego dla zobrazowania 
walki z gruźlicą w Polsce i przedstawienia do- 
robku ostatnich lat w tej dziedzinie. Otwarcia 

gdyż ten nie stawia wcale punktów nad i.wystawy dokonał minister dr. Hubicki. Po o- 

W DOORN 
będzie oglądać cesarza podczas jego pracy w 
ogrodzie. Cesarz prawdopodobnie przemówi 
kilka słów. 

Dalej opisuje Detiens: „Idziemy poprzez 
park. Przywieźliśmy trochę ziemi niemieckiej 
w woreczku, jako dar. Policjant holenderski 

patrzy podejrzliwie na ten przedmiot. Wycia 
ga szyję i robi wrażenie jakby ehciał zrewi- 
dować. Na prawo leży dom Doorn. Stara 
siedziba arystokratycznej rodziny — dziś 
miejsce zamieszkania cesarza . Na lewo park. 
W słońcu stoją stuletnie drzewa, krzewy i 
dużo kwiatów. Dalej staw. Pływają po nim 
kaczki i kurki wodne. Cisza zalega pyszną 
rezydencję, majestatyczny stygmat spokoju. 
Trzech tamtejszych robotników kosi trawę. 
Ich ruchy są tak równomierne, tak nieskazi- 

telnie jednostajne, iż wyglądają jak nakręco- 
ne lalki. Nagle z pośród zieleni wyrasta po- 
stać Marszałka Dworu Freiherra von Gran- 

cie. "To były oficer marynarki wojennej. Wy- 
raz jego twarzy zdradza bezmierną ciekawość, 
ciekawość wszystkiego, eo się dzieje w tej 
chwili u ujścia Elby, w Cuxhaven. Gdzie sto 
ją w tej chwili oddziały marynarki? Jak wy- 

  

gląda port? a gdzie ćwiczą? Chciałby zap; 
© kolor wód Elby, bo jej tak dawno nie wi- 
dział. Jest to człowiek głodny, połyka każdą 
okruszynę wieści. Ba, Heimat““... 

Na małym podwórku, otoczonym płotem, 

pracuje grupa ludzi przy obróbce drzewa. 
Stukają siekiery i syczy wielka, okrągła pi- 
ła. Człowiek, stojący koło tej piły, ubrany w 

letni paltocik, trochę wyszarzały — jest ce- 

sanzem Wilhelmem T-gim. Na głowie ma ka- 
pelusz myśliwski z piórkiem. Panowie obok 
to: adjutant osobisty von Levetzow, brat ro- 
dzony obecnego komendanta placn w Berli- 
nie, drugi adjutant osobisty von  Isermann, 

bratanek hrabiego (Gotard von Bentick w 

Amerongach, tego samego, który pomiędzy 
rokiem 1918 i 1920 udzielił cesarzowi schro- 
nienia na swojej ziemi; wreszcie lekarz przy- 

boczny. Cesarz niema stałego lekarza. Nie- 
mieckie stowarzyszenia lekarskie wyznaczają 
co miesiąc innego lekarza, delegując go do 
Doorn, gdzie pełni funkcje lejb-medyka zu- 
pełnie honorowo. 

    

Pamowie nie przerywają sobie w pracy. 
— „Gdzie go widziałem w życiu — zapytuje 

w myśli pastor Detjens. — Podczas wizyty 
Edwarda VII w Kiel... podezas spuszezania 
na wodę S.M.5. „Deutschland'', na Unter 
den Linden, na zamku cesarskim w Nitimberg. 

   

twarciu odbyło się zebranie, na którem płk. dr. 
Stefan Rudzki wygłosił odczyt o zasadach walki 
z gruźlicą. 

Na zdjęciu — uczestnicy zebrania. W pierw 
szym rzędzie m. in. min. dr. Hubicki, podsekre- 
tarz stanu dr. Piestrzyński, płk. dr. Rudzki 
(pierwszy na lewo). i 

  

Wtedy te stał w przepychu dworu, w otocze- 

niu synów i książąt. Dziś... 
Marszałek Dworu melduje. Cesarz kiw- 

nął głową. Zdala widać jak koszą trawę ho- 

lendersey robotnicy, miarowo, nieznośnie i 
jednostajnie kiwają się ich postacie jak — 
przeznaczenie. Nagle odrywa się cesarz od 
swej roboty, rzuca niedopałek papierosa precz 

i prędkiemi kroki podchodzi do pastora. Po- 
daje rękę: 

— Pan przybywa z Cuxhaven? 

— Jawohl, Majestat! Niektórzy z ucz- 
ni pochodzą z kraju Hadeln. 

— 0, w tych stronach słyszałem, pracu- 
jecie w literaturze. 

— Tak jest, z tamtej strony Elby miesz- 

ka Gustaw Frenssen, który darował nam swą 
podróż Peter Moors na południo zachód. 

Książkę tę mamy w uczelni też. 
— To jest bardzo dobrze — mówi cesarz 

— stare potężne czasy winny być bliżej zna- 
ne narodowi germanów. Pięknie jest rozpa- 
miętywać stare dzieje i chować je w pamię- 
ci i krzewić dla potomności historję przod- 

ków. Niechby zmartwychwstaly starożytne 
nasze obyczaje. 

Adjutanci i lekarz odstawili na bok 

siekiery. Zbliżają się, biorąc udział w ogól- 
nej rozmowie. Wilhelm jest rzeźki, mówi 

palenie Rei 

Z LONDYŃSKIEJ WYSTAWY PSÓW 

  

Dwa okazy francuskich pudli, nagrodzo- 

nych na wielkiej tegorocznej wystawie psów w 

Londynie. 

wojsko w Įadwabiach 
Związek fabyrkanótw jedwabiu przedłożył 

do dyspozycji japońskim wiadzom wojskowym 
i ministerjum marynarki kilka tysięcy bel jed- 

wabiu, Obecnie mają być przeprowadzone pró- 
by nad stworzeniem jedwabnych mundurów i 

bielizny dła wojska. jeżeli próby wypadną po- 
iyślnie pod względem praktyczności, fabrykan- 

ci będą mieli zapewniony zbyt na swe wytwory, 

a japońscy żoinierze i marynarze zaczną cho- 

dzić w įedwabiach — niczem w bajce. L. 

i] 

chstagu 
Jniemiecka partja komunistyczna przygotowy- 
wała zbrojne powstanie i propagowała prze- 
wrót. Przyzna pan, panie nadprokuratorze, że 
w tych warunkach każdy z zeznających tu 
świadków, zarówno z grona urzędników poli- 
cyjnych, jak i więźniów politycznych, nie mo- 
że swobodnie wypowiadać tego, co myśli i czu- 
je. I pam, panie nadprokuratorze, zależny jest 
od swego rządu (ogromna wrzawa i energiczne 
protesty, zarówno ze strony trybunału, jak i 
nadprokuratora). — Dymitrow ciągnie niewzru- 
szony dałej: „Jądrem procesu jest przecież ta- 
jemnicza sprawa podpalenia Reichstagu. Dziś 
domagam się raz jeszcze — mówi Dymitrow— 
powołanią w charakterze świadków naczelnego 

   
      

sekretarza niemieckiej KPD Oraz wybitnych część 
członków zarządu międzynarodowej egzekuty= 
wy komunistycznej, jak Senkatajana (Japonja), 
Cachin'a (Francja), którzy zeznawać mają, że 
(według 'postanowień międzynarodówki komu- 
nistycznej, naczelnem zadaniem KPD nie było 
zorganizowanie w Niemczech zbrojnego pow- 
stania, lecz walka o zjednoczenie mas proletar- 
jackich przeciwko niewolnictwu Wersalu”, 

„„BĘDZIE KOSZTOWAĆ GŁOWĘ TORGLERA 

Następnie wywiązuje się wymiana zdań 
między Dymitrowem a nadprokuratorem, w re- 
zultacie czego przewodniczący odbiera Dymitro 
wowi głos. Skołei zeznawał świadek Otton, by- 
ły funkcjonarjusz komunistyczny. Stwierdza on 
między innemi, że w dzień po pożarze zgłosiła 
się w jego mieszkaniu posłanka Kesslerówna, 
domagając się natychmiastowego wydrukowa- 
nią ulotki propagandowej, że niemiecka partja 
komunistyczna nie ma nic wspólnego z poża- 
rem. Po chwili rzekomo miała dodać, że „je- 
ślibyśmy tego zaraz nie uczynili, będzie to ko- 
sztować głowę Torglera". й 

Zeznania świadka budzą poważne zastrze- 
żenia, to też ani trybunał, ani obrońcy oskar-- 
žonych nie przywiązują do tych zeznań więk- 
szej wagi, Jako ostatni zeznawał świadek były 
komunista Schłuetter. Z zeznań tego świadka 
godnym uwagi jest fakt, że Schluetter poważ- 
nie zdyskredytował nasuwające duże wątpli- 
wości zeznania świadka Grottego, stwierdzając, 
że Grottego od lutego br. nie widział i rozmów 
na temat przewrotu z nim nie prowadził. 

Na tem wtorkową rozprawę zakończono. 

SS 

Rewizja procesu Maliszawej 
nastąpi za kilka tygodni 
Obrońca Maliszowej zbiera materjały, ma- 

jące posłużyć do wznowienia procesu. Wzno- 
wienie procesu może nastąpić po powrocie do 
zdrowia Maliszowej, która musi udzielić swemu 
obrońcy pewnych dodatkowych wyjaśnień. — 
Obrona sądzi, że rewizji procesu należy się spo 
dziewać w ciągu najbliższych tygodni. 

Na rozprawę zostanie powołanych szereg 
nowych świadków. 

Rewizja procesu oprze się prawdopodobnie 
na oświadczeniu Maliszowej, złożońem po wy- 

roku, że nie strzełała do Suesskindów, Oraz na 
dałszych oświadczeniach, któreby miała złożyć 
Eugenja Suesskindówna, znajdująca się obec- 
nie po opuszczeniu szpitała w zupełnie dobrym 
stanie zdrowia. 

Jak wiadomo, na rozprawie przed sądem 
dorażnym Maliszowa twierdziła uporczywie, że 
w czasie napadu przy ulicy Pańskiej w Krako- 
wie brała czynny udział w zabójstwie Suess- 
kindów, co stało się jedynym z motywów zasą- 
dzającego wyroku. 

prędko, oczy jego błyszezą, twarz ma ener- 

giezną. Mówimy 0 Niemczech. Pamięta 

wszystko ten starzee 75-letni. Nie grzebie w 

pamięci, nie gmera w czole szukając mazwi- 

ska, nazwy miejscowości, daty. Nie pociera 

ręką głowy. Mówi szybko, a cytuje jak z 

nut. Pełne życia są jego opowiadania o la- 
tach dziecinnych, wrażenia z dalekich podró- 
ży, rozmowy z profesorami, z uczonymi. — 

Przeskakujemy z tematu na temat. 

O czem mówiliśmy? — O ostatnich wy- 
kopaliskach historycznych w Chaldei i około 

Sichem. O Chrystusie i Mojżeszu. O teorji 

względności. O starych obyczajach germa- 

nów, o socjalizmie i demokracji. Później o 

kościelnem budownictwie i wizerunkach Chry 

stusa. 0 mnichach z Irlandji, pierwszych 

krzewicielach nauki chrześcijańskiej w Niem- 

czech i o Bonifacjuszu. Pastor jest zachwy- 

cony erudycją Wilhelma. — „Wydaje się, iż 
żaden temat na Świecie nie jest mu obcy, że 
wie wszystko i o wszystkiem potrafi wypo- 

"wiedzieć własne zdanie'*. 
Teraz kosiarze na łące zaczęli  ostrz, 

Zgrzyt przerwał rozmowę. Cesarz się 
glądnął i zamyślił Zapanowała chwila ciszy 

w tym ustroniu. Zdało się tak, jakby zapa- 

nowała nagle po wielkim hałasie życia, jakby 

przed sekundą jeszcze przewalały gdzieś w 
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W WIRZE STOLICY 
MRÓZ I PIŁKA. 

Nasz anarchistyczny klimat częstujący 
ciepłem i słońcem w marcu, wstrętnem zim- 
nem w czerweu i lipeu, plażą w październiku, 
ten nahalny klimat nagle sypnął srogin mro- 
zem w grudniu. Naturalnie, że to było dla 
wszystkiech niespodzianką, nikt nie był aa ta- 
kie wyskoki przygotowany. Zamieszanie: skła- 
dy węgla opróżnione, zduni rozs: zarpywani, w 
sklepach z botami kolejki, haussa na ceny, ko 
stjumy kąpielowe ustępują miejsca w witry- 
nach nartom, ostrzenie łyżew.... р 

Mróz trwa i mimo niemoty Pima wiado- 
ino, że pieskie zimno. Czyżby spadł i śnieg? 
Świadczyłoby to o zupełnym powrocie pogody 
do tradycyj, nie — śnieg lunie dopiero w kwie 
tniu. 

Przegraliśmy z Niemcami 0 : 1. Nie mógł 
też sędziowski zegarek ulec prawom fizyki, 

  

  

      

  

skurcz się o jedną minutę! Nasi reprezen- 
tanei wracaliby dumni — nie z tarczą wpra- 
wdzie, ale chociaż z dwoma zerami.    

Dobry wynik! — wołają niektórzy. Nie do 
brego. Porażka jest zawsze porażką. W zesz- 
łym roku przyjechali do nas Łotysze — mie- 
li opinję matołów; przegrali 2 : 1, dosłownie 
w osłatniej minucie Radojewski załadował in: 
tę drugą bramkę, No i odjechali z opinją ła- 
chów, którzy mało przegrali. Niemey o nas 
myślą z pewnością to samo. 

Przegraliśmy przez atak —lo jasne. Je- 
den Matjas nie wystarcza. Baryła Pazurek 
unieruchomił całą lewą stronę, sam grał bez 
pojęcia, przez niego źle wypadł też Włodarz. 
Na przyszły rok trzeba zredukować te siare 
graty. W ataku są produktywni tylko nło- 
dzi gracze! Tylko młodzi mają dar strzelania 
bramek! Karol. 

  

       

  

Aimanach Gotajski na r. 1934 
Nakładem Justusa Perthes-Gotha ukazał sie 

171-szy rocznik kalendarza dworskiego na rok 
1934. Wydanie to zdobią między innemi podo- 

bizny swego czasu najstarszej pary małżonków, 
dawniej panującego w Europie domu, Ich Kró- 
lewskich Wysokości hrabiego i hrabiny Caser- 

ta, Oboje pochodzą z linji Burbonów Sycylij. 
skich i mogliby obchodzić swe żełazne wesele 
e. ślubu). 

alej zawiera ów tom obiznę marszał- 
ka szlachty, księcia Adolfa I pak ias 
lenburg, prezesa Związku Szlachty Niemieckiej. 

Pozatem ukazały się genealogje włoskiego 
domu Aragona (pochodzącego z domu Burgio) 
i rosyjskich rodów Massalskich i Szałikowów 
(Szalikaszwili). Różne rozdziały są też ostatecz- 
nie przejrzane, sprawdzone i dopełnione, sto- 
sownie do pojawiania się rodów w historji, jak 
również pod względem stanu personalnego. 

Część pierwsza zawiera genealogje domów 
panujących obecnie oraz byłych panujących, 

druga rodowody niemieckich rodów szia- 
checkich, część trzecia rodowody innych niesu- 
werennych europejskich domów książęcych. Tak 
jak zawsze, pozostaje kalendarz Gothajski je- 
dyną w swoim rodzaju encyklopedją dworska, 
arystokratyczną i szłachecką, rejestruje przesz- 
łość i czasy obecne z wykłuczeniem pomyłek, 
przytem w subtelnych słowach głosi tragedje, 
upadki lub wznoszenie się rodów. To też wy- 
dawnictwo to cieszy się wielką i ustałoną sła- 
wą. е 

  

Fajemnica Terre-Neuve 
Znowu tajemnicze morderstwo pasjonuje 

stwa. Dwie daty: ® topa П6 НН W: a. Dwie daty: i 192: Е 
stopada 1933 roku, iki > н 

Dnia 9 listopada 1928, żona aplikanta no- 
tarjalnego z LyOnu, pani Hodoyer została za- 
wiadomiona przez niejaką Marję Moulin, że jej 

zapropo- 

уа 

mąž ulegi wypadkowi. Marja Moulin 
nowała jej przytem zawiezienie taksówką na 
miejsce wypadku. Pani Hodoyer jedzie tam 
i nigdy już nie wraca. W dwa miesiące później, 
13 stycznia 1929 znaleziono jej ciało w Rodanie. 
obdarte kompletnie z odzienia. Na szył miała 
sznurek zaciśnięty tak mocno, że aż wżarł sie 
głęboko w skórę. 

9 listopada 1933 Marja Moulin zostaje za- 
mordowana w miejscowości Terre-Noire, Skrę- 
powano ją więzami, poczem przejechano samo- 
PM z 

iązek mają ze te dwie zbrod- 
nie? Jeden tyłko. Roads Bonnet prowa- 
dził interesy Marji Moulin, zaś w czasie tra- 
gicznego zniknięcia pani Hodoyer był w sto- 
sunkach koleżeńskich z jej mężem. W swoim 
czasie policja badała Bonnet'a į Marję Moulin, 
ale potrafili oboje tak zręcznie się bronić, że 
śledztwo umorzono. Obecnie dało się zgroma- 
dzić przeciwko Bonnetowi tak dużo zarzutów, 
że został aresztowany wraz ze s 
Denuzieres, 3 o a 

„, Właśnie w sprawach obrony praw rodziny 
tej kochanki wszedł Bonnet w stosunki z apli- 
kantem Hodoyer. Istnieją poszlaki, że uśmiercił 
żonę jego z zemsty za pewną aferę spadkowa. 
która wymknęła się z rąk matki jego kochanki - 
na rzecz aplikanta Hodoyer, Marja Moulin, zna- 
jąca dobrze tajemnice morderstwa, zaczęła szan 
tażować Bonnet'a i sprzątnął ją ostatnio w o. 
krutny sposób, 

Jak dotąd Bonnet bronił się stałą formułą: 
— Proszę mi dowieść, że jestem winny. Jako 
ex-adwokat naszpikowany jest znajomością pa- 
ragrafów i operuje niemi sprytnie w swojej o- 
bronie. Wszakże. od czasu gdy ustąpił 

stry, napłynęły nań 157 skarg od różnych to- 
warzystw asekuracyjnych, notarjuszy, banków 
i tak dalej. 

Sąd w Saint-Etienne gromadzi dowody je- 
go winy i bada świadków, mogących rztcić 
światło na ponurą tragedję. L. 

Oi L i i a 

blizkości obrazy dawnej przeszłości, zamka, 

pałace, dwór, lokaje, festyny, parady, jakby 

przed chwilką stukały po bruku kopyta kira- 

sjerów gwardji, a później strzały na wiwat, a 

później strzały wielkiej wojny i straszliwa 
hekatoraba zachodniego frontu i pomruk ar- 

matni pancerników i bunt marynarzy w Ki- 
lonji, i rok 1918-ty i przewrót i tragedja 
Niemiee i — Doorn. 

— Majestiit, — mówi pastor — Młodzi 

ludzie przynoszą w darze coś najdroższego, na 

co ich stać było: ziemię Niemiec. 
Cesarz się wyprostował. Uczynił ruch 

jakby chciał stanąć na baczność. Wziął wo- 

reczek z ziemią. Adjutant von Isermann za- 

brał mu ją, a wtedy Wilhelm wyciągnął rękę, 

uścisnął pastora i  nzekł: 

— Wiem o czem pamiętać winienem zaw 

sze: „die Alte Liebe'*. 

Marszałek Dworu zbliża się i przestępu- 
je z nogi na nogę, jakby chciał tem dać do 

zrozumienia, że audjeneja trwa zbyt długo i 
zmęczyć może cesarza. Ale Wilhelm wpadł 
w doskonały humor, żartować począł z kle- 
rykami, opowiadać dykteryjki, anegdoty. Na 
pożegnanie uścisnął wszystkim ręce. Skiero- 
wał kleryków do pałacu, gdzie ich marszałek 
dworu obdarował książkami i różnemi upo- 
minkami. až.



WOLNA TRYRUNI ( 
Ciemna plama na naszej skarbowości 

W czasach gniotącego wszystkich kryzy- 
su ekomomicznego, w czasąch, kiedy brakujc 
nam środków na opędzenie niezbędnych wy 
datków osobistych i gospodarskich, kiedy pra 
wie wszystkim rolnikom zaziera w oczy widrco 
zupełnej ruiny, istnieją rozsiane po naszym 
kraju oazy, do których wiadomości o tym sta- 
nie rzeczy jakgdyby jeszcze nie dotarły. Pa- 

|. nuje tam różowy optymizm w stosunku do na- 
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0 rolnictwa i jego dochodowości, opty- 
miam, który w fatalny sposób daje sisę nam: 

we znaki, Mam na myśli nasze Urzędy Skar- 
bowe. Nienormalność sytuacji polega na term, 
że w wyznaczaniu podatku dochodowego nie- 

ko raz w raz zachodzą poszczególne fakty 
krzyemzące ale przyjęto zasadę ogólną ignoro 
wania kryzysu rolnego z jego skutkami (Ceny 
zbaża, przyjęte w Urzędach Skarbowych są 
parokrotnie wyższe od rzeczywistych). adne 
konieczności państwowe nie mogą usprawiedli 

wić takiego stanu rzeczy. Mogą one tłomaczyć 

duże ciężary podatkowe nakładane na obywa- 
teli, ale nie bezprawny wymiar podatków, któ 
ry zamienia obowiązek obywatelski na. koniecz 

ność poddania się wymuszeniom  fisskalnym, 
uprawianym stale i systematycznie. 

Pewien wybitny człowiek nazwał politykę 
fałszywą '. To okreśłenie daje się zasto- 

ać i do naszych Urzędów Skarbowych w 
ściąganin od nas podatku dochodowego. Wyz- 
naczanie nam podatku na fałszywej podsla- 

wie nie napotyka niestety na żadną poważną 
przeszkodę, a podatnik bez względu na wszy- 

ie przysługujące mu na papierze względy, 
t zdany na łaskę i niełaskę urzędnika, któ- 

yuprawia swoją grę biurokratyczną, jak mu 

się podoba. rrzy niechęci i uprzedzeniach z 
tej strony sytuacja rolnika może stać się — 

wprosttragicznał Prześladowanie  fantastycz- 
memi podatkami dochodowemi, uprawiane со- 
rocznie, może obdłyżonego i robiącego już bo- 
kami rolnika dobić. 

O zarzutach Urzędu Skarbowego płatnik 
nigdy nie wie a wyjaśnienia i dowody, wszy- 
stko co ma on na swoją obronę, daje się prze- 
dstawić tylko poniewezasie, kiedy już zapadł 

ua niego wyrok zwamy „ustaleniem dochodu''. 
Sąd nad nim odbywa się w Urzędzie Skarbo- 
wym bez jego wiedzy i udziału, a jego „zezna 
nie dochodowe““, to tylko wymagana formal- 

6. Kierownik Urzędu Skarbowego robi z Le- 
go zezmania co mu się żywnie podoba, aby rze 
komy dochód płatnika doprowadzić do pożąda 
nej eyfry. Zdarza się, że duży dochód brutto 
uznajje się za netto, i bywa, że w roku kię- 
sskowym stossuje się maksymalne normy do- 

chodowe z czasów przedkryzysowych. Nawet 
opinja rządowego buchaltera, kontrolującego 
księgi płatników, bywa pomijana, jeżeli jest 

rownikowi Urzędu Skarbowego nie po my- 
Zapadły w Urzędzie Skarbowym wyrol 

przechodzi następnie przez Komisję Szacun- 

  

   

  

   

  

   

  

    

            

   

  

  

  

kową, co jest jednak w gruncie rzeczy formai 
ością, bo opinja ezłonków tej komisji nie 

albo prawie nie nie znaczy. (Na skasowanin 

tych komisyj młoa stracimy). Na dobitek zie- 
go progresja podatkowa, mająca pewne uza a- 
dnienie przy sprawiedliwym wymiarze podatka 

dochodowego, staje się w naszych stosunkach 
prawdziwym biczem Bożym. Skutki samowoli 

przy t. zw. „ustalaniu dochodów'* podnoszą 
ssię w ten sposób do kwadratu. Gdyby ktoś 
chciał utorować drogę urzędniczej samowoli i 
pogorszyć jej skutki, nie wymyśliłby chyba nie 
gorszego niż to eo jest dzisiaj u nas regułą. 
Apelacjja do Komisji Odwoławczej przy Izbie 
Skarbowej — to droga niepewna a jej skutki 
bywają zwykle tylko połowiczne. Nie poto kie 
rownicy Urzędów Skarbowych mają tak szero 
kie uprawnienia aby następnie ich zdobycze 
na korzyść skarbu były wyrzucane przez okuo. 
Fakt dokonany trudno daje się obalić i nie- 
mamało trzeba na to poświęcić usiłowań bez 
pewności rezultatu. 

Jeszcze raz pozwolę sobie zwrócić uwa- 
gę na łamach „Słowa** na dziwny paradoks 
naszej dzisiejszej sytuacji. Z jednej strony 

rząd uznał, że rolnictwo jest skutkami kryzy 
su poważnie zagrożone i uchwalił „ustawy 
ratownicze'* dla rolników, z drugiej jednak 
strony funkcjonarjusze państwowi przypisn- 

ja nam takie dochody, które świadczyłyby o 
tem, że nasze rolnictwo prosperuje, że ma 
ono dzisiaj lata tłuste. Czy nie należałoby 
zaniechać tej połowiczności i gdy niewłaści- 
wej? Jeżeli podatki muszą nas gnębić i nie- 
ma na to rady, to niech przynajmniej prawo 
decyduje o rozkładzie tych ciężarów, a nie 
fantazja urzędnika, który wmawia nam nie- 
istniejące dochody i obier sobie według wła- 
snego uznania kozłów ofiarnych. 

Na zakończenie pewien fakt konkretny, 
jako euriosum. Znam pewnego ziemianina, 
który ze swojego niewielkiego mająteczku ma 
jakoby dzięki sadowi owocowemu rok rocz- 
nie po grubych kilkadziesiąt tysięcy czyste- 
go dochodu. (Jeden tylko Radziwiłł ma w po- 
wiecie dochody większe). Przy *+ch świe nych 
dochodach żyje on wyjątkowo skromnie i @- 

  

szczędnie, a jednak jest moeno zadłużony. 
Weksle jego były już nieruz protestowane, 

  

dzisiaj atakują go ze wszystkich stron w:e- 
rzyciele a najczęstszymi jego gośćmi są kotu 
nik i sekwestrator. Moinaky z niedowierza- 
niem zapytać w jaki sposób jest to możliwe? 
Otóż bardzo prosto: od szeregu lat jes” ten 
człowiek kozłem ofiaruym Urzędu Skarbowe- 
go ze wszystkiemi skutkami tego faktu. Jego 
iįmponujące dochody są fikcyjne, a jego 1mpo- 
nujące podatki są realne. Taki stan rzeczy 
prowadzi do ciężkich interesów i budzi nóe- 
pokój na myśl o tem, co będzie dalej. 

Marjaa Bernowicz 
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podrobione 

\ нкоаиию:е   
4 х 4 Ć 

o oryginalności tabletek Aspiriny; każde opako- 
wanie i każda tabletka są nim zaopairzone. 
Znak ten służy za dowód, że tabletki nie są 

ASPI RI NA istnieje tylko jedna! 

i gwarantuje skuteczność i nie- 
preparału.   

  

Do nabycia we wszystkich aptekach 
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III KRONIKA 

  

   
    

    

"ERRA 

ŠRODA 

Dziš 6 

Mikolaja B 
Jutro - 

Ambr żeg: 

Wzchód słsńca g, 7,29 

Zachód złeńcz g. 251 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE, 

Z dnia 5 grudnia 1933 r. 

Ciśnienie średnie 760 
Temperatura średnia +1 
Temperatu najwyższa +2 

Temperatura najniższa += 
Opad w mil.: 3,1 
Wiatr: zachodn. półn.-zachodni 

Tendencja barom.: zniżkowa, 
Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA. 

Przeważnie pochmurno. Miejscami opady 

śnieżne. Nocą lekki mróz, We dnie temperatura 

w pobliżu zera. Słabnące wiatry zachodnie i pół 

nocno-zachodnie. 
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NABOŻEŃSTWA 
— (Cech Krawców uprzejmie prosi mist- 

rzów, czeladników i uczni krawieckich z rodzi- 

nami o wzięcie udziału w tradycyjnych rora- 

tach, które odbędą się w dniu 8-go bm. o go- 

dzinie 6 rano w kościele św. Ducha (po-Domi- 

nikańskim). 
MIEJSKA. 

— Na targowiskach miejskich. W ubiegłym 
tygodniu na targowiska miejskie spędzono о- 

gółem 1786 sztuk bydła, z czego na potrzeby 
pobliskich gmin zakupiono 110 sztuk. 

— Podania kolendników. Starostwo Grodz- 
kie jak notowaliśmy, przyjmuje do dnia 10 bm. 
podania od osób, reflektujących na kolendowa- 
nie w okresie 3 Króli. 

Mimo że liczba zezwołeń będzie ogrant- 
czona, już dotychczas złożyło podania około 
200 osób. 

— licencje na handel okrężny. W bieżą- 
cym miesiącu tracą ważność licencje, wydane 

„ na handel uliczny w roku 1933. Nowe zewole- 
"nia w liczbie ograniczonej wydaje urząd prze- 
mysłowy. 

KOLEJOWA 
— Wyjazd dyrektora Kołei. Wczoraj dnia 

grudnia pociągiem pośpiesznym do Warsza- 
wy wyjechał dyrektor Kolei Państwowych w 
Wilnie inż. K. Falkowski „aby wziąć udział w 
pracach zjazdu dyrektorów kolei w Warszawie. 
Pan dyrektor zabawi w Warszawie około 4 dni. 
Powrót spodziewany jest w poniedziałek. Za- 
stępstwo objął wicedyrektor inż. Stefan Mazu- 
rowski. 

— Delegat kolei łotewskich. Po konferen- 
cjach w sprawie nowego rozkładu jazdy przy- 
był z Warszawy do Wilna dyrektor departamen 
tu kolei łotewskich p. Mezans, który w ciągu 
dnia wczorajszego był gościem kolejarzy wi- 
leńskich. 

AKADEMICKA 
— (Chór Akademicki! Próba odbędzie sie 

wyjątkowo dziś we środę 6 bm. o godz. 20-tej 
w Ognisku Akademickiem (Wielka 24). Obec- 
ność na próbie ze względu na udział chóru w 
akademii dnia 9 bm. jest absolutnie konieczna. 

SZKOLNA 
— Wyjazd Kuratora, Kurator Okr. Szkol- 

nego p. Kazimierz Szelągowski wyjechał do 
Warszawy w sprawach służbowych. Zastępo- 
wać p. Kuratora będzie p. Jan Czystowski, na- 
czelnik wydziału szkół powszechnych. 

— lzba Rzemieślnicza w Wilnie przypomi- 
na osobom zainteresowanym, iż wykłady połą- 
czone z ćwiczeniami na 6-tygodniowym Prak- 
tycznym Kursie Prowadzenia Rachunków roz- 

  

  

Luthwały napad na kasjera urzędu skarbowego 
Rabusie porzucili teczkę z pieniędzmi, uciekając przed strzałami 

naczelnika urzędu pocztowego 
WILNO. Wczoraj około godziny 5 po 

poŁ władze policyjne zostały powiado 
mione o niezwykle zuchwałym napadzie 
rabunkowym, jaki zdarzył się na ulicy Za- 
walnej 33 tuż przy wejściu do urzędu po- 

cztowego Wilno 10, a ofiarą którego padł 

skarbnik IV urzędu skarbowego p. Sobo- 

lewski, 
Tylko szczęśliwemu zbiegowi okolicz- 

ności należy zawdzięczać, że napastnicy 

nie zdołali zbiec ze zrabowaną gotówką, 
mimo, że była już w ich rękach. 

Szczegóły napadu według zebranych 
przez policję danych przedstawiają się 
następująco: : 

KIJEM PO GLOWIE 
Podobnie jak codzień p. Sobolewski 

zainkkasowaną gotówkę około gdziny 5 p. 
p. odnosił osobiście do urzędu pocztowe- 
go Wilno 10, gdzie składał ją na P.K.O. 

Gdy wczoraj o oznaczonej godzinie 

znalazł się w pobliżu wejścia do urzędu, 

niespodziewanie został napadnięty przez 

kilku osobników, z których jeden zadał 

mua cios kijem w głowę, drugi zaś ude- 

rzył go w bok. Trzeci napastnik licząc, 
że ofiara napadu została dostatecznie ©- 

głuszona szarpnął za teczkę, jaką Sobo- 

łewski miał pod pachą, usiłując ją Wyr- 
wać. Napadnięty miał jednak jeszcze 
ua tyle świadomości, że nietyłko, że nie 

, oddał teczki, lecz począł wzywać pomo- 
cy. 

Krzyk usłyszał woźny urzędu, który 

w tym czasie schodził na dół, aby zam- 

knąć drzwi. Widząc co się święci służący 
wbiegł do urzędu powiadamiając 0 napa- 

dzie. Z pomocą Sobolewskiemu  pośpie- 

szył kierownik u p. Juchniewicz, 
który strzelił kilkakrotnie do rabusiów. 

Napastnicy widząc, że powstał alarm, 
porzucili kasjera i poczęli uciekać, po- 

rzucając po drodze wyrwaną, w czasie 
szamotania się, Sobolewskiemu teczkę. 
Gdyby nie strzały, napastnicy napewno 
nie zrezygnowaliby ze zdobyczy, tembar- 
dziej, że jak się potem okazało mieli oni 

  

już opracowaną marszrutę ucieczki. 
W ciemnościach pościg był zupełnie 

uniemożliwiony, tak że sprawcy, dostaw- 
szy się na teren ogrodów, łączących się z 
ulicą Kwaszelną, zdołali ukryć się. 

NAPAD BYŁ ZDAWNA PLANOWANY. 

Q tem, że Sobolewski codziennie od- 
nosi pieniądze do vrzędu, napastnicy, jak 
widać dobrze wiedzieli, śledzili go za- 
pewne już od dłuższego czasu. Napa- 
stnicy liczyli, że w parę dni po pierw- 
szym będzie on miał przy sobie większą 
sumę. Faktycznie zaś Sobołewski zarnie- 
rzał wpłacić zaledwie 8 tysięcy złe'ych, 
z czego w teczce było około 4 tysięcy 
bilonem, resztę z4$ Sobolewski miał w 
kieszeni. 

Sobotswski twierdzi, że gdy szedł do 
urzędu pocztowego napewno nie byt 
śledzony. Sprawcy ustaliwszy jego mar- 
szrutę i utożywszy się, że w tym dniu 
dokonają napadu, czatowali przy naroż- 
mej posesji. Teren do raj;asci był ideal- 
ny, naturalnie jeśli wziąć pod uwagę, że 
to śródmieście. 

W miejscu tem ulica Zawalna ma 
wgłębienie zajęte przez duży gazon (vis 
a vis szpitała żydowskiego) po za loka- 

torami trzech stojących tam kamienic, 

nikt tamtędy nie chodzi. Z uwagi na dy- 

stans i stały turkot wozów, nawet krzy 

ków Sobolewskiego nikt z przechodniów 

nie słyszał, 

KSIĄŻKI 
dla rodaków na obczyźnie 

Stowarzyszenie Opieka Polska 
nad Rodakami na Obczyźnie 
zwraca się z gorącą prośbą do spo- 

łeczeństwa o książki i pisma polskie 
dla wysłania ich dla naszych emi- 
grantów zagranicę, Składać można je 
w Redakcji „„Słowa* lub na Orzesz. 

kowej 11— 19.   

Dopiero strzały zwróciły uwagę. Ra- 
busie planując napad nie zapomnieli rów 
nież o zabezpieczeniu sobie odwrotu. 

W posesji, sąsiadującej z urzędem 
pocztowym podwórko łączy się z ogro- 
dem, który z kolei dotyka ułicy Kwaszel- 
nej. 

Na krótko przed napadem furtka do 
egrodu została wyjęta i gdzieś znikła. 
Że uczynili to sprawcy napadu w celu u- 
łatwienia sobie ucieczki, to nie ulega wat 
pliwości. 

W ciągu wczorajszego wieczoru, po- 
licja poczyniła szereg kroków, które ma- 
ja na celu ustalenie winnych napadu. 

3A FILMOWEJ TAŚMIE 

„ALL. 14 ZATONĘŁA'* — HELJOS''* 

Widzieliśmy już takie filmy. Łódź pod- 
wodna jest tematem zbyt dramatycznym, by 
go nie wyzyskano w kinie. Teraz inny reży- 
ser Jack Conway z Metro-Goldwyn Mayer 
zrobił to jeszcze raz, trzeba przyznać całkiem. 
udatnie. Fabuła jest zwarta. Oficer łodzi 
podwodnej (Robert Montgomery) stoi — ро- 
między obowiązkiem a miłością. Z jednej stro 

ny piękna i kochająca kobieta. (Madge 
Ewans) z drugiej honor i obowiązek uosobio 
ny w postaci dowódcy łodzi podwodnej (W. 
Huston). — Zwycięża honor. Łódź podwodna 
A.L. 14 spełnia swoje zadanie. Młody oficer 
ginie śmiercią żołnierza. 

Napięcie dramatyczne stopniowo wzrasia 
aż do ostatniej kulminacyjnej sceny. Aczkol- 
wiek tragedja załogi łodzi podwodnej, pozba- 
wionej tlenu i skazanej na powolną śmierć 
— w identyczny sposób była już przedstawia- 
na w innych filmach — to jednak obraz robi 
wrażenie. Na szczególną pochwałę zasługują 
bardzo dobre zdjęcia morskie. Marynarka Sta 
nów Zjednoczonych chętnie „pozuje'* do zdjęć 

filmowych i robi to doskonale, bo ma pierw 
szorzędne walory fotogeniezne. To też wsz 
kie sceny walki morskiej są pełne realizmu i 
pochłoną uwagę każdego widza. Gra aktorów 
jest bez zarzutu. Epizody świetne. 

Dodatki przeciętne. 

  

   

  

  

Tad. C. 

poczynają się dnia 7-g0 bm. o godz. 20-tej w 
Resursie Rziemieślniczej (ul. Bakszta Nr. 2.) 

Opłatę za kurs w wysokości zł. 10 należy 
wpłacić do kasy Izby Rzemieślniczej (ul. Mic- 
kiewicza 23 m. 5) Rzemieślnicy zamierzający 
prowadzić od nowego roku księgi we własnym 
interesie muszą nie zwiekając zapisać się na ten 
kurs. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Dzisiejsza Środa Literacka będzie Drugim 
Wieczorem Mickiewiczowskim w tym sezonie. 
Złożą sę na nią: dyskusja o „Dziadach* w in- 
scenizacji wileńskiej, recytacje poezyj Mickie- 
wicza w wykonaniu pp. art. Teresy Sucheckiej 
i Jerzego Kersena, referat prof. Manfreda Krid- 
la „O artyzmie Mickiewicza* oraz związana z 
nim dyskusja. Początek o godz. 20,30 w sie- 
dzibie Zw. Lit. Ostrobramska 9. 

— Klub Włóczęgów. We czwartek dnia 7 
bm.w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie się 
138 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 
19,30. Na porządku dziennym referat p. Win- 
centego Hryszkiewicza, lektora języka białorus- 
kiego w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, 
pt „Metody walki z kulturą białoruską w BSSR* 
Informacyj w sprawie zaproszeń udziela co- 
dziennie p. St. Hermanowicz tel. 99. Wstęp dla 
członków klubu, kandydatów oraz członków 
Klubu Włóczęgów Senjorów bezpłatny, dla go- 
ści 50 gr., dla gości-akademików 20 gr. 

— Wiileńskie Towarzystwo Ogrodnicze po- 
wiadamia, że w dniu 8 grudnia o godz. 18 (6 
pop.) odbędzie się miesięczne zebranie człon- 
ków i sympatyków Towarzystwa w lokalu Wi- 
leńskiej Izby Rolniczej, ul. Jagiellońska 3-5 z 
następującym porządkiem dziennym: 1) Zaga- 
jenie. 2) Referat p. St. Dziewanowskiej pt. „Pie 
lęgnacja roślin pokojowych”. 3) Wolne wnio- 
ski. Na zebraniu zostaną rozłosowane doniczki 
kwiatów, ofiarowane przez firmy ogrodnicze. 
Goście i sympatycy mile widziani. 

RÓŻNE 
— Sytuacja w przedsiębiorstwach. Mimo 

powszechnych narzekań na zastój, sytuacja w 
handlu, jeśli chodzi o likwidację przedsiębiorstw 
nie przedstawia się tak źle, jak np. w miesią- 

cach letnich. . 
Dopiero po 1 stycznia naležy liczyč się ze 

zwinięciem pewnych przedsiębiorstw, sytuacja 
których od dawna już jest ciężka. 

— Rewizja gospodarki krawców. Ostatnio 
miejski urząd przemysłowy przeprowadził Just- 
rację w cechu krawców. Stwierdzono jedynie 
drobne niedokładności natury administracyjnej. 

— Eksport serów. Eksporterzy tut. nawią- 
zali kontakt z Londynem i Wiedniem w spra- 
wie wysyłki serów, bowiem wysłane próbki 
zostały przyjęte bardzo przychylnie. 

— Kurs informacyjny OPGaz przez Radjo. 
Komitet Wojewódzki Wileński LOPP organizu- 
je w b. m. informacyjny kurs Obrony przeciw- 
gazowej wygłaszany przez Radjo, dzięki czemu 
każdy posiadacz odbiornika będzie. miał moż- 
ność zaznajomić się ze sprawami dotyczącemi 
Obrony przeciwłotniczo-gazowej. 

Kurs składać się będzie z 7 prelekcyj we- 
dług następującego programu: 6 bm. godz. 18 
—18,20 Obrona przeciwlotnicza — insp. oplg. 
'mjr. Kamiński. — Meteorologjo gazowa. — 
Technika chemicznej walki lotniczej insp. 
oplg. Br. Janosz. 11 bm. godz. 18—18,20 Che- 
mja gazów bojowych, Ratownictwo gazowe 
insp. oplg. L. Korowajczyk. 13 bm. godz. 18— 
18,20 Obrona przeciwgazowa indywidualna — 
insp. oplg. Br. Janosz. 16 bm. godz. 18—18,20 
Obrona przeciwgazowa zbiorowa _ insp. oplg. 
L. Korowajczyk. 18 bm. godz. 18—18,20 Służba 
odkażająca insp. oplg. F. Wasilewski. 

— Komitet Wojewódzki Wileński LOPP 
komunikuje, że jako jednostka odpowiedzialna 
za wyszkolenie społeczeństwa i częściowo za 
przygotowanie miasta do obrony przeciwlotni- 
czo-gazowej, przyjmuje do opracowania i przy- 
gotowania kosztorysy schronów i pomieszczeń 
uszczelnionych, oraz obejmuje nadzór fachowy 
nad technicznem wykonaniem tych robót. 

Wszelkie zgłoszenia i informacje należy kie 
rować do Komitetu Wojewódzkiego LOPP — 
Wilno, Wielka 51, tel. 169. 

— Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Brasławiu odwiedził delegat Okręgu į prze- 
prowadził lustrację prac. Zarząd oddziału przy- 
stępuje do organizacji kursu dla sióstr Pogoto- 
wia Sanitarnego PCK, oraz do wyszkolenia, w 
najbliższej przyszłości, drużyny ratowniczej 
Czerwonego Krzyża. 

— Koło Sióstr Pogotowia Sanitarnego Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża w Wilnie tą droga 
składa uprzejmie podziękowanie p. dyr. Hule- 
wiczowi i kierownikowi Galskiemu za łaska- 
we zezwolenie zwiedzenia Radjostacji Wileń- 
skiej i za zaznajomienie z urządzeniem studjo 
i udzielon informacje. 

— Turniej szachowy o mistrzostwo miasta 
Wilna ną rok 1933. Dnia 16 bm. o godz. 19,30 
rozpocznie się w lokalu Wil. T-wa Szachowe- 
go, ul. Miekiewicza 11, doroczny turniej sza- 
chowy o mistrzostwa m. Wilna. 

Udział w turnieju biorą najwybitniejsi _sza- 
chiści z p. Tirsztejnem na czele — zeszłorocz- 
nym mistrzem Wilna, Kowalskim mistrzem Wil- 
na z roku 1931 i wielu innymi, którzy stanowią 
elitę szachową m. Wilna. 

Zapisy do udziału w turnieju przyjmuje sie 
w sekretarjacie T-wa Szach. codziennie w go- 
dzinach wieczorowych. 

Zamknięcie listy uczestników dnia 12 bm. 
Wpisowe 5 zł. 

— Grypa zmniejsza się. Liczba zachorowań 
na grypę estatnio znacznie spadła. Z pośród 4 
tysięcy chorych, notowanych w ostatnim ty- 
godniu listopada, pozostaje obecnie w domu za- 
ledwie 400 osób. Według zestawień lekarskich, 
liczba ta stale zmniejsza się. 

TEATR I MUZYKA 

— TEATR MIEJSKI POHULANKA. Dziś, 
środa 6 bm. o godz. 8 w. jedna z najświetniej- 
szych komedyj współczesnych Deval'a „Stefek“ 
Reżyserja W. Czengerego. 

Teatr Objazdowy gra w dalszym ciągu do- 
skonałą komedję St. Kiedrzyńskiego „Piorun z 
jasnego nieba” dziś 6 bm. w Kosowie, jutro 7 
bm. w Słonimie. 

„Stefan Batory pod Pskowem*. W sobote 
9 bm. w związku z uroczystościami 400-lecia 
urodzin Króla Stefana Batorego — Teatr Miej- 
ski na Pohulance daje jedyny raz historyczne 
widowisko W. Charkiewicza „Batory pod Psko- 
wem'. W widowisku bierze udział cały zespół 
męski, liczne chóry, orkiestra.— Ceny miejsc 
zwyczajne. Początek o g. 8,30 wiecz. 

„Emil i jego detektywi”. W piątek dnia 8 
grudnia dana będzie premjera świetnej sztuki 
dla młodzieży szkolnej „Emil i jego detektywi”. 
Początek o godz. 4-tej pop. Ceny zniżone. 

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. Dziś 
„Pod białym koniem*, widowisko operetkowe 
Benatzkiego, które z każdym dniem gromadzi 
większą ilość widzów. Balet malowniczy balet- 
mistrza ]. Ciesielskiego, dopełnia harmonijnej 
całości. Mimo ogromnych kosztów widowiska, 
ceny miejsc normalne. Zniżki ważne. 

„Gejsza* jako popołudniówka w „Lutni*— 
W piątek Marja Kaupe wystąpi po raz pierw- 
szy w Wilnie w tytułowej roli, w świetnej ope- 
retce „Gejsza'. Ceny miejsc specjalnie zniżone. 

„O sierotce Dorotce"... w Lutni, Stosownie 
do prośby kierowników kilku szkół pow- 
szechnych, bajka „O sierotce Dorotce*... pow- 
tórzoną będzie ostatni raz w niedzielę najbliż- 
szą o godz. 12,30 pop. Ceny miejsc najniższe. 

łym miesiącu policja sporządziła 

   

  

Wszystkim, którzy oddali ostatnią 
   

  

     
posługę Matce naszej Žonie 1 

Т 
MARJI RAZDZIERYSZYNEJ 
oraz okazali nam tyle współczucia w czasie choroby, składamy serdecz- 

ne podziękowanie 

  

Z SĄDÓW 
SEKRETARZ NIE SEKWESTRATOR. 

Do wczorajszej notatki sądowej wkradł się 
błąd korektorski. Defraudant o którym była mo- 
wa, jest b. sekretarzem Sądu Grodzkiego w Hol- 

szanach, a nie sekwestratorem jak to mylnie 
było podane. 

SKAZANIE SZPIEGÓW. 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatrywał spra- 

wę Alfonsa Kojro i dwóch jego towarzyszy z 

pod Dołhinowa, oskarżonych o szpiegostwo. 
Kojro skazany został na 8 lat więzienia, 

dwaj pozostali oskarżeni otrzymali po 6 łat. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Szpieg w masce. 
HELIOS — A. L. 14 zatonęła. 
CASINO — X-ty kochanek. 
ROXY — Hiszpańska krew. 
LUX — Mata Hari. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wykroczenia administracyjne, W ubieg- 

w _ mieście 
1955 protokułów za różnego rodzaju wykrocze- 
nia administracyjne. 

— Odnaieziony aparat fotograficzny. Z pra 
cowni trumien przy ul. Antokolskiej 4-2 skra- 

- dziono Bylińskiemu Stanisławowi (Śniegowa 4) 
aparat fotograficzny wartości 30 zł. Skradziony 
aparat znaleziono w sklepie Kołysza Dawida 
(Mickiewicza 4). 

— ROBOTNIK STRACIŁ STOPĘ. Na sta- 
cji towarowej Wilno wydarzył się wczoraj nie- 
szczęśliwy wypadek. Robotnik Franciszek Mi- 
łaszewicz (Nowo-Popławska 10) w czasie spi. 
nania wagonów poślizgnął się i wpadł prawą 
nogą pod koła wagonu, które odcięły mu stopę. 
Pogotowie odwiozło Miłaszewicza w stanie cięż 
kim do szpitala kolejowego. 

WILNO — TROKI 

— BÓJKA. Wynikła krwawa bójka podczas 
uczty weselnej w zaścianku Stroza, w gminie 
worniańskiej. Jedną stroną wałczącą byli trzej 
Jankowscy z Babicz i Taraszkiewicz — drugą 
trzej Burzyńscy i Kondratowicz, również z Ba- 
bicz, Walłczące strony uzbrojone były w sprę- 
żynówki i inne podobne środki obrony. Dwaj 
Jankowscy, Kondratowicz i Burzyński doznali 
lekkich obrażeń, zaś Burzyńscy Wincenty i Fran 
ciszek są ciężko ranni. 

   
— Z Komitetu Tygodnia Książki. W dniach 

odl do 3 grudnia, w sali kina Apollo odbyła sie 
loterja książki polskiej, które komitet sprowa- 
dził z Warszawy w komis. Loterja cieszyła sę 
powodzeniem. W dniu 3 grudnia w sali kina A- 
pollo o godz. 13-tej odbyła się akademia, po- 
święcona propagandzie książki polskiej. Na 
treść akademji złożyły się okolicznościowe prze 
mówienia, pozatem chór uczniowski odśpiewał 
kilka pieśni. Frekwencja znaczna. 

— Znalezienie zwłok. Jeszcze 10 lipca br. 
zaginął mieszkaniec wsi Kuliki gm. Dobromyśl 
Michał Chytryk. Od tego czasu wszelki ślad po 
nim zaginął. 

W dniu 2 grudnia o godz. 14 w krzakach 
w odległości 1 km. od wsi Huta, gm. Ostrów, 
na zamarzniętem bagnie odnaleziono kości i cza 
szkę ludzką oraz część ubrania. Przy szcząt- 
kach zwłok na drzewie znaleziono zawiązany 
pasek skórzany z pętlą, co dowodzi, że szcząt- 
ki zwłok należą do samobójcy, który został 
przez drapieżne zwierzęta poszarpany. |ak u- 
stalono, zwłoki te należą właśnie do zaginione- 
go Chytryka, który prawdopodobnie jeszcze la- 
tem popełnił samobójstwo. 

— Plaga wilków. Na terenie gminy Nowo- 
Mysz grasują wilki, które się tak rozzuchwa- 
liły, że dobierają się do obór i wykradają in- 
wentarz. I tak pożarły już krowę, konia i kilka- 
naście owiec, i prawie zupełnie. wyniszczyły 
psy. Wilki chodzą przeważnie maleńkiemi sta- 
dami. Wójt gminy zwrócił się do władz o za- 
rządzenie obławy. 

— Zażar  automobilista. W dniu 2 grudnia 
br. w sali Ogniska, staraniem Koła Bezpartyj- 
nego Związku Zawodowego Maszynistów kole- 
jowych urządzono przedstawienie amatorskie, 
na którem odegrano farsę w 3 aktach Lechno- 
wicza „Zażarty automobilista* przez zespół 
dramatyczny ogniska KPW. Reżyseria spoczy- 
wała w rękach znanego na naszym terenie p. 
G. Michałowskiego, to też naogół wszystkie ro- 
łe wykonane były dobrze. Na szczególne wyróż 
nienie zasługuje, poza reżyserem, który grał 
główną rolę automobilisty, p. Gajkowa, grają- 
ca rolę „teściowej* i Szydłowski teścia. 

Cały wieczór był pełen śmiechu i humoru, 
gdyż pomijając treść sztuki, artyści swą grą 
zdołali przekonać publiczność, że nawet dziś w 
czasy dość ciężkie, można wesoło spędzić wie- 
czór. Dekoracja zupełnie odpowiednia, przerwy 
nie długie, tak że był czas na zmianę dekora- 
cyj. Rozpoczęcie dość punktualne, bo z 30- 
minutowem opóźnieniem, co jest wielkim po- 
stępem, chociaż publiczność niezupełnie przy- 
zwyczajona do punktualności, przeszkadzała 
podczas gry. Po przedstawieniu odbyła się za- 
bawa taneczna i przy dwóch orkiestrach na 
zmianę, bawiono się wesoło do rana. Dochód 
zgórą 100 złotych przeznaczono na kościół pa- 
rafjalny. 
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DLACZEGO ZABIŁ? 
Mam nadzieję, że autor artykułu drukowane- 

go w Nr. 323 „Słowa* pod powyższym artyku- 
łem spotka życzliwie moje rozmyślania. Sa 
to refleksje matki i wychowawczyni. 

Piętnastoletni chłopiec Dyonis Zemłen га 
bił matkę. 

To przestępstwo, myślę, nie jest obojęt- 
ne dla starszego, ani dla młodszego pokole- 
nia, bez względu na to na jakim obszarze zie- 
mi ono się stało. Nas współczesnych ludzi 
obchodzi to mianowicie, że zdarzenie to miało 
miejsce w naszych czasach. 

Wydaje mi się, że fakt ten jest tak stra- 
szny, tak okropny, że nad nim misimy się dobrze 
zastanowić, że nie możemy przejść nad nim 
do porządku dziennego. 

Zrozumienie psychiki Dyonisa możeby za- 
pobiec mogło, nie tylko takiej okropności, 
jaką jest ta zbrodnia, ale i wielu nieporozumie- 
niom mniejszym między pokoleniem starszem 
i młodszem. 

Po zabiciu matki chłopak wyjechał z Buda- 
pesztu do Sopron, tam kupił kryminalną po- 
wieść i poszedł do kina, a przed wyjazdem 
powiedział służącej o tem, co uczynił... „Osoby, 
które w jego sprawie składały zeznania orze- 
kły zgodnie, że był zasadniczo dobry i po- 
słuszny”. 

Skąd dobre i posłuszne dziecko stało się 
przestępcą? 

2 Znany pedagog Danysz Antoni w swem 
dziele „O wychowaniu* mówi: „wychowanie 
nie jest to wpływ świadomy i systematyczny, 
który wywiera człowiek dorosły na niedorosłe- 
go, aby umysłowi jego nadać zamierzony 
trwały kształt. „Czy wpływ rodziców „Dyo- 
nisa nadał umysłowi jego stały ksztaft? 

Weźmy fakty. Po spełnieniu czynu krymi- 
nalnego Dyonis kupił powieść kryminalną, po- 
szedł do kina, w którem nieraz widział czyny 
kryminalne, traktowane jako bohaterstwo. Czy 
nie dowodzi to, że umysł jego był opanowany 
przez kryminał? 

Wychowują nietyłko rodzice, wychowuje 
szkoła, wpływają książki, gazety, kina. Czy 
gazety opisujące szczegóły spełnienia jakiejś 
zbrodni, rozwijają w młodocianym czytelniku 
zasady dobra czy zła? A przecie gazety sa 
pełne takich opisów i to nietylko brukowce. — 
Człowiek dorosły nie zawsze może sobie uświa- 
domić i oprzeć się przyrodzonej sobie chęci 
naśladownictwa, a cóż dziecko, a cóż chłopiec 
piętnastoletni, znajdujący się w chwili prze- 
łomu psychicznego i moralnego? 

> Ojciec chłopca niedawno się rozwiódł z 
żoną, matką Dyonisa i ożenił się po raz dru- 
gi. Rozwód musiał być poprzedzony przez 
rozłam w rodzinie. A taki rozłam między oj- 
cem i matką nie „pozostaje bez wpływu na dzieci. 
Jedne przeżywają to ostrzej, inne słabiej, ale 
dla każdęgo dziecka ta zmiana jest morałną 
katastrofą. Znałam taką dziewczynkę, która 
w podobnym wypadku usiłowała wyskoczyć 
z 3-go piętra. : 
„Dr. Oskar Pfister, pisze o dzieciach moral- 

nie chorych tak oto: (w swej książce: „Analiza 
na usługach wychowania”). Brutalna obraza, 
wyrządzona miłości dziecka sprowadza wypar- 
cie popędu tego do podświadomości. A dalej: 
„,Wyparcie do podświadomości” może nastąpić 
wskutek gwałtownego wstrząsu przez strate 
bolesną, przez krzywdę, i to wspomnienie sie- 
dzi w duszy jak obce ciało. A dalej jeszcze: 
„Psycho-analiza uczy, że człowiek posiada na- 
ogół, przynajmniej w pewnym odcinku cza- 
su, pewną stałą sumę energji psychicznej. Je- 

żeli więc ubywa jej w pewnej funkcji, to wy- 
łania się ona w innym punkcie!? Dlaczego ta 
energja zostałą skierowana na matkę? Może 
dlatego, że była chłopcu najbliższa _ moralnie 
i fizycznie? 

„Matka, jak mówi autor artykułu: „Dlaczego 
zabił*?. prowadziła a budujący 9 
życia, ale nie znów tak bardzo niemoralny. 
Matka Szukała sobie pocieszyciela. Nie chce 
przedstawić matki Dyonisa w złem świetle 
owszem dla nas zrozumiałe są jej dążenia, 
ale tu chodzi o to, co czuł i myślał  Dyonis. 
Dyonisa musiało drażnić to, że matka przenosi 
swoje sympatje z ojca na kogoś obcego i to 
może, że on Dyonis nie jest głównym przed- 
miotem miłości matki, kłócił się więc z mat. 
ką ciągle. > 

Miał żal do ojca i do matki, przeżywał 
bolesne rozczarowanie, wydawało mu się, ze 
ojciec i matka już go nie kochają, może stracił 
szacunek dla nich, może te wszystkie bołesne 
uczucia sprowadziły na nie wpływ dawny ro- 

dziców, ich naukę o dobrem i złem. 
; „Późno w noc przeciągnęła się ta bezna- 

dziejna, bezdenna kłótnia", która zrana się 
odnowiła, a wtedy nawinęła się Dyonisowi na 
oczy siekiera, wziął ją w ręce i uderzył nia 
matkę. 

° Dr. Piister mowi, že trzy są rodzaje łudzi 
niemoralnych: 

1) neurotycznie nienormalni, którym brak 
zdolności do reakcji etycznej, 2) którzy dostali 
się na złą drogę wskutek wyparcia do podświa- 
domości jakiegoś pierwotnego popędu. W da- 
nym razie tym wypartym popędem była miłość 
jego do rodziców. 

Jak bardzo, jak zupełnie Dyonis nie rozu- 
miał rzeczywistości, dowodzi jego naiwna wia- 
ra w to, że go już nie znajdą w Soprońskim ho- 
telu, gdzie podał swoje własne imię i nazwi- 
sko. Czyż to ostatnie nie dowodzi, przyciem- 
nienia zdolności umysłowych chłopca?  Przy- 
ciemnienia ich chwilowego prawdopodobnie. — 
Chłopiec piętnastoletni, uczący się w szkole, 
musiał znać nowożytne sposoby zmniejszania 
az i przestrzeni przez telefon, radjo, samo- 
lot. 

Musiał w duszy chłopca istnieć 
chwilowy, jeżeli on zamęczał matkę swojemi 
kłótniami, jeżeli miotał się z domu do szkoły, 
ze szkoły do domu, jeżeli czuł się żle w szko- 
le, a nie lepiej mu było u matki. 

Musimy przyjąć, że Dyonis chwilowo 
stracił zdolność do reakcji etycznej po pierwsze, 
a po drugie dostał się na złą drogę wskutek 
wyparcia do podświadomości jego miłości do 
rodziców. Woyczyńska Michalina - Marja 

BRASŁAW 

— SAMOBÓJSTWO  UMYSŁOWO-CHO- 
REJ. We wsi Zapróżany, gm. przebrodzkiej, 28- 

letnia Białousówna Juljanna powiesiła się w sto 
dole. Według zeznań matki samobójczyni, zdra- 
dzała ona od wiosny 1933 r. oznaki choroby u- 
mysłowej. 

— POŻAR, We wsi Przewłoka, gm. leon- 
polskiej, wybuchł pożar w suszarni inu, znaj- 
dującej się a jednym dachem ze stodołą. — 
Ogień strawił suszarnię, stodołę ze zbiorami i ró 
żne narzędzia oraz 200 kg. tartego Inu. Poszko- 
dowany Bezubionek Konstanty oblicza ogółne 
straty na 2300 zł. 

chaos



  

      

W ubieglą niedzielę na stadjonie w Berli- 
nie rozegrany został wobec 50-tysięcznej pub- 
Jiczności pierwszy międzypaństwowy mecz piłki 
nożnej pomiędzy Polską a Niemcami. Zawody 
przyniosły po niesłychanie ciekawej, żywej i e- 
mocjonującej walce nieznaczne zwycięstwo dru- 
żynie niemieckiej w stosunku 1:0. Bramka de- 

cydująca strzelona została dosłownie w ostatniej 
minucie gry. Naogół walka była równa, przy- 
czem*w drugiej połowie meczu Polacy: mieli na- 
wet pewną przewagę. 

Na zdjęciu drużyna połska na boisku ber- 
lińskiem. 

Konferencja żegiarska 
Onegdaj, z inicjatywy p. Kuratora K. Sze- 

lągowskiego odbyła się konferencja żeglarska, 
poświęcona omówieniu wytycznych do propa- 
gandy żeglarstwa wśród młodzieży szkolnej. 

W konferencji na zaproszenie p. Kuratora 

wzięli udział wybitni żeglarze wileńscy z pp. 
dyr. Szwykowskim, dr. Czarneckim, dr. Jano- 
wiczem i inż. Janowiczem na czele. 

Zebraniu przewodniczył w zastępstwie p. 

Kuratora p. nacz. Głuchowski, referat informa- 
cyjny wygłosił p. instr. Łucznik. 

Konferencja była połączona z przeglądem 
łodzi żaglowych, które obecnie buduje Państw. 

Szkoła Techniczna. 
Szczegółowe sprawozdanie, w którem о- 

mówimy całokształt poruszanych 'w dyskusji 
spraw, zamieścimy 'w poniedziałkowym nume- 
rze. 

    

29 listopad. 29 listopad to dzień którego 
historja tradycyjnie związała z. bohaterskim wy- 
wstąpieniem Podchorążych o wolność i niepo- 
diegłość Polski. > 

W dniu tym — złotemi zgłoskami wypisa- 
nym w dziejach historji Polski. Grodzienski 
Dywizjon Podchorążych Rezerwy złożył uro- 
czystą przysięgę. у ° 

O godz. 11-tej w kościele garnizonowym — 
dawnej farze Witołdowej odprawione zostało 
nabożeństwo, które celebrował ks. płk. Kirst. 

Z kościoła przeszedł -"Dywizjon na za- 
mek królewski, gdzie złożył przysięgę przed 
sztandarami 41 p. p. z Suwałk, 81 p. p. Stefana 
Batorego i 76 p. p. im. Narbutta w Grodnie. 

Po przysiędzie gen. Kleeberg wygłosił pod- 
niosłe przemówienie, zaznaczając, że ci pierwsi 
podchorążowie mają honor składać uroczy- 
ste słowa przysięgi wobec cieniów  wielkiegu 
króla, który na tym zamku tworzył. swe mo- 
сагпе plany. 

Na zakończenie wzniesiono okrzyk na cześć 
Budowniczego Polski Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego i Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 
prof. Ignacego Mościckiego. 

Po przemówieniu odbyła się defilada, która 
przyjęli gen. Kleeberg, gen. w st. spocz. Boha- 
tyrewicz, d-cy pułków, wyżsi oficerowie, — 
przedstawiciele władz cywilnych i zaproszeni go- 
ście, którzy podziwiali dziarską postać pod- 

nowośrodzka 
— Zebranie Komitetu Е 

mickiego“, W dniu 9 bm. w Sali konferencyjnej 
starostwa powiatowego w Nowogródku, odbę- 
dzie się zebranie Komitetu Tygodnia Akademic- 
kiego, na którem dokonane zostaną wybory 
prezesa, sekretarza i skarbnika Komitetu, usta- 
lenie programu „Tygodnią Akademickiego", 
wybory sekcji imprez. 

Komitet organizacyjny stanowią pp. maczel 
nik C Galasiewicz i starosta Siellawo. 

— Ze Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
Dążąc do zwiększenia dochodów na swe ze 
wszechmiar pożyteczne poczynania, Powiatowe 
Zrzeszenie Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Nowogródku uruchomiło w prowadzo- 
nej przez siebie gospodzie ludowej (ul. Sło- 
nimska 6) sprzedaż wyrobów tytoniowych. 

Sądzić należy, że akcja ZPOK spotka się 
2 należytem poparciem społeczeństwa. 

— „Fachowi* monterzy. Pan St. Hładki w 
Nowogródku (zam. przy ul. 3-go Maja), wyna- 
jał celem dokonania remontu auta Włodzimierza 
Miedžwiedzia i Anatolego Naguja. Podobno 0- 
baj „monterzy* wykradli szereg części od po- 
wierzonego im do remontu auta, a co gorsza, 
nalali wody do motoru, która zamarzła, powo- 

  

£ARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Chciałby pan już wyjechać? — uśmie- 

chnął się szef. — Jak prędko może pan się 
wybrać ? я 

— Dziś wieczór, jeśli jest okręt! — odpo- 
wiedział żywo. 

— No, chyba zaczekamy do jutra! 

Następnego dnia Duff, promieniejąc ra- 

dością z rozpoczęcia aktywnych poszukiwań 
ua własną rękę, wyjeżdzał do Southampton. 

'Tym razem Hayley był odprowadzającym. 

Przyczem, jak zawsze dodawał swemu przyja- 

cielowi nadziei i otuchy. Tegoż wieczoru in- 

spektor znalazł się na pokładzie jednego z 
najpiękniejszych „okrętów linji atlantyckich. 
Zgrzyt poruszanych śrub był dla niego muzy- 
ką. Stojąc na dziobie okrętu, wpatrywał się z 
radością, jak żelazo pruło z niezwykłą szyb- 
kością ciemną wodę. Dawno już nie mmiał tak 
lekkiego serca. Każda chwila zbliżała go do 
rozwiązania zagadki, która pchała go w tę da- 
leką podróż. : 

Wywiad dotyczący przeszłości Honywoo- 
da, który był jego pierwszą czynnością, po 
przyjeździe do New Yorku nie dał mu nie 
pozytywnego. Hionywood przybył tam z żoną 

przed kilkunastu laty i nikt z przyjaciół, któ- 
rych adresy dała inspektorowi pokojówka Mrs. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

    

dując pęknięcie głowicy i ogólne uszkodzenie 
motoru. Straty wynoszą około 900 zł. Sprawą 
zajęła się policja. 

— Profanacja grobu. Na cmentarzu prawo- 
sławnym w Lachowie stwierdzono rozkopanie 
grobu, w którym pogrzebano zwłoki śp. Jana 
Korszuna, zmarłego w roku 1932. Okazało się, 
że profanacji grobu dokonał syn zmarłego Leon 
przy pomocy swego kolegi Szakula Aleksandra, 
celem zabrania złotego pierścionka ślubnego z 
palca zmarłego. Obrączkę policja odebrała, któ- 
ra sprawą się zainteresowała. 

— Pożar we wsi Kurpiesze. W dniu 4 bm. 
w zabudowaniach Pawła Jody we wsi Kurpie- 
sze gm. zdzięciolskiej wybuchł pożar, który na- 
stępmie przeniósł się na sąsiednie zabudowania. 
Spłonęło ogółem pięć gospodarstw, przyczem 
pastwą płomieni padło kilka sztuk inwentarza 
żywego i sprzęty gospodarskie. Straty wynoszą 
kilkanaście tysięcy złotych. 

— Przedstawienie w domu ludowym w We 
reskowie. W dniu 26 listopada w domu iudo- 
wym w Wereskowie, staraniem miejscowego 
Koła Miodzieży Wiejskiej urządzono przedsta- 
wienie, na którem odegrano sztukę „Kominiarz 
i młynarz. 

Radje wileńsk 
ŚRODA, dnia 6 grudnia 1933. . 

17,00. Czas. Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 
poranny. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,40 
Przegląd prasy. 11,47 Muzyka z płyt. 11,57 Czas 
Muzyka. Dziennik poł. Kom. meteor. Muzyka. 
15,20 Program dzienny. 15,25 Wiad. o eksporcie 
15,30 Giełda rolnicza. 15,40 Pieśni. 16,00 Kreis- 
ler gra (płyty). 16,10 Audycja dła dzieci. 16,40 
„Nowy ustrój szkolny" odczyt. 16,55 Koncert. 
17,50 Program na czwartek i rozm. 18,00 Infor= 
macyjny kurs obrony przeciwgazowej. 18,20 
Muzyka taneczna (płyty). 18,50 „Biała Cerkiew 
w kulturze połskiej" odczyt. 19,00 Przegląd li- 
tewski. 19,15 Codz. odc. pow. 19,25 Feljeton 
literacki. 19,40 Sport. 19,45 Rozmaitości. 19,47 
Dziennik wieczorny. 20,00 Koncert. 21,00 „Fa- 
brykowanie gazety“ felj. 21,15 Recital fortepia- 
nowy. 22,05 H Wieczór Mickiewiczowski (trans- 
misja z Celi Konrada). 23,00 Kom. meteor. 23,05 
Muzyka taneczna, 

CZWARTEK, dnia 7 grudnia 1933. 

7,00 Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dziennik 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11,40 Przegl. 
prasy. 11,47 Muzyka z płyt. 11,57 Czas. Muzy- 
ka z płyt. Dziennik poł. Poranek szkolny z Fil- 
harmonji. Kom. meteor. 15,20 Program dzienny. 
15,25 Wiad. o eksporcie. 15,30 Giełda roinicza. 
15,40 Koncert. 16,10 Słuchowisko konkursowe 
dla dzieci. 16,40 „Kobieta w samorządzie miej- 
skim“ odczyt. 16,55 Transm. ze Lwowa. 17,25 
Recita! skrzypcowy. 17,50 Program na piątek i 
rozmaitości. 18,00 „Człowiek praktyk w Pol- 
sce“ odczyt. 18,20 Słuchowisko. 19,00 „Skrzyn- 
ka pocztowa Nr. 273%. 19,20 Rezerwa. 19,25 
Odczyt aktualny. 19,40 Wiad sport. 19,45 Roz- 
maitości. 19,47 Dziennik wieczorny. 20,00 Kon- 
cert. 21,00 „Cyganerja“ opera (plyty Columbia) 
23,00 Kom. meteor. 23,05 Muzyka taneczna. 
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Zwyciezc YCIEĘZCA 
Honywood, nie byłi przyzwyczajeni do badań 

policyjnych. Wszystkich interesował tylko 

dzień dzisiejszy, wezoraj nie istniało! Puste 

sspojrzenia, bez wyrazu, były jedyną odpowie- 
dzią na zapytania o woreczkach zamszowych. 
Dutt byt rozczarowany i czuł pewną niechęć 
do tego niemiłego miasta. 

Go do safe'u noszącego numer 3260 z%a- 
lazł się inspektor również w sytuacji zupełnej 
bezradności. Z pomocą policji amerykański 
udało ia się dostać numery safe'sów Taita 
i Loftona, ale żaden z nich nie odpowiadał cy f 
rom wyrytym na kluczyku, jeden z agentów 
amerykańskich tłomaczył Angiikowi, 22 Laż- 

dy obywatel może mieć dowolna ilość safes'ów 
w różnych baukach, z któretni normalnie nie 
riewa do czynienia. Było to beznadziejne pa- 

     

    

Jowanie. 

A jednak, cierpliwy do końca, pojechał do 
Bostonu, by przyjrzeć się sytuacji Marka Ken 
'nawaya. Znalazł tam ogólnie poważaną ro- 

dzinę i nawet cudzoziemiec mógł odrazu zor- 
jentować się, jakie stanowisko zajmowała ro- 

dzinna Kennawaya w Bostonie. Następnie 
Duff zjawił się w Pittsfield, gdzie małe kółko 
przyjaciół opłakiwało nieobecność rodzeństwa 

Fenwicków Zdawało się, że oni również byli 

    

— „Przegląd księgarski". Wychodzący zazwy 

czaj w skromnej, codziennej szacie, organ fa- 
chowy wydawców i księgarzy polskich „Prze- 

gląd Księgarski', przybrał odświętny wygląd 

w swym 25-tym numerze, wydanym z powodu 

uroczystego obchodu 25-lecia Związku Księ- 

garzy Polskich. Ale nietylko forma zewnętrzna 

wwidoczniającą się w artystycznej okładce, skom 

ponowanej przez p. Goryńską, jest piękna, rów- 
nież i treść numeru Jubileuszowego jest bogata. 

Składają się na nią, poza nadesłanemi przez wy- 

bitne osot ści pismami gratulacyjnemi z fo- 

tografją i autograiem Pana Prezydenta R. P. 

na czele, artykuły E. W. Szelążka, Aleks. Briick- 
miera, Wład. Łodztńskiego, W. Gottfieba, A. 
Chocieszyńskiego, ]. Czarneckiego, }. Maliniaka. 

Zamyka treść redakcyjną piękny wiersz p. t. 

„Pochwała książek*. Na końcu numeru dział o_ 

głoszeń firm garskich, poraz pierwszy zgro- 
madzonych w takiej pokaźnej liczbie i repre- 
zentacyjnych w treści i formie, 

Dla każdego badacza księgarstwa polskiego 
numer ten jest prawdziwą skarbnicą wiadomo- 
sci, dla każdego księgarza i miłośnika książki — 
miłą pamiątką. 

_ ŚWIAT — Nr. 48, Inż. Juljan Ginzbert mó- 
wi o „Morskiej racji stanu". J. Meissner rozpo- 
czyna druk ciekawego opowiadania pt. „Azalai“. 
O twórczości W. Pawliszczaka mówi. W. Buni- 
kiewicz, o „dwóch stolicach północnych" — 
prof. W. Burkath. Wśród ilustracyj — uroczys- 
tości Baterowe w Grodnie, Polska wystawa ma- 
larska w Moskwie (tytul: „Zbliżenie kulturalne 
polsko-rosyjskie“1...), reprodukcje dzieł Pawlisz 
czaka, piękne gejsze przed modlitwą itd. 

ŚWIATOWID Nr. 49. Na okładce — walka 
drużyn piłkarskich polskiej i niemieckiej. — 
W tekście: uroczystości w Grodnie ku czci króla 
Stefana Batorego, bankiet Polonji amerykańskiej 
„Sumo“ — japonski sport narodowy, obrazy z 
życia Tybetu, — „godzina z K. H. Rostworow- 
skim* (z bardzo ciekawym szkicem portreto- 
wym znakomitego pisarza, wykonanym przez 
Jana Szancera), — no i bogaty dział filmowy, 
którego ozdobą jest podobizna uroczej Mani z 
Cnicago, — naszej rodaczki, Mani Konopkówny. 

* —PRZYRODA I TECHNIKA. Nr. 9. Na. 
kład Książnica Atlas. Lwów. > 

Ostatni numer „Przyrody i Techniki** 
przynosi artykuł jednego z członków polskiej 
wyprawy polarnej St. /Siedleckiego, opisują- 
cy barwnie życie i prace dzielnej trójki mło- 
dych naszych badaczów hen na dalekiej pół- 
nocy. Liczne ilustracje zapoznają czytelnika z 
surową przyrodą tych okolie i trndiemi wa- 
runkami w jakich musieli żyć nasi podróżnicy. 

Poza tym artyknłem widziny następuja- 
ce: Docenta dr. K. Wodzickiego DE „Wędró 
wki ssakow““ o ciekawych zwyczajach ciągu 
zwierząt ssących, związanych bądź z warunka 
mi w przyrodzie, bądź wynikającemi z pobu- 
dek biologicznych. Inż. A. Battaglia pisze o 
„Walce z ciśnieniem górotworu'*, podając de- 
finicję tego pojęcia i sposoby unikania kata- 
strof w kopalniach, Inż. J. Szmid podaje spo- 
sób fabrykacji i użyteczności „Blon pizezro- 
czystych, czyli filmu''. 

Dalsze działy, a więc notatki z wsźelkich 
dziedzin wiedzy dopełniają tego ciekawego nu- 
meru. 

    

     

  

  

  

  

    it 
Rarlf Waldo Emerson. Szkice. Przełożył 

i skomentował Andrzej Tretiak.  Przedmowę 
napisał Artur Górski. Wyd. Instytut Litera- 
eki. Warszawa, 1933 r., str. 380. 

Historycy i miłośniey literatury, 
nie ci, którzy osobliwie intere: 
romantyzmu, z zadowoleniem i sz: 
cznością dla wydawców powitają ukazanie się 
przekładu vicktórych prae Emersona. Na Eme 
1sona pierwszy zwrócił uwagę Adam Mickie- 
wiez, który w prelekcjach paryskich za 
czył: „Dzieło jego będziemy ywodzili nie- 
raz, bo są tam rozdziały zdaje się jakby umyś 
Inie poświęcone wykładowi filozofów i poetów 
polskich'*. Rzeczywiście, Miekiewiez nieraz po 
woływał się na słowa znakomitego amerykań- 
skiego pisarza i myśliciela, który tak wielka 
rolę odegrał w dziele kształtowania się nowej 

śli. W obeenie wydanym wyborze rozpraw 
sona zgromadzono rzeczy najbardziej 

ystyczne i zasadnicze. Tytuły wska- 
ją nietylko na zakres, ale i na to, ; 

ce'* stanowią zharmonizowaną eałość: Histo- 
rja, Wyrównanie, Kręgi, Charakter, Intelekt, 
Miłość, Przyjaźń, Sztuka, Dary. Jak w 
stkie wydawnietwa Instytutu Literackiego, - — 
książka została wydana wytwornie. : 

MAMA 

ERAJCIE L.0.P.P.I 
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szanowani przez otoczenie. W Arkon atmosfe- 
ra była nieco rzedsza, ale sytuacja była po- 
dobna Duff spożył lunch w towarzystwie 

wspólnika Benbowa, który prosił go, by zmus'ł 
starego Elmera do szybszego powrotu do do- 
miu. Mówiono bowiem, że coraz gorzej będzie 

z „businessem'* amerykańskim. 
W Chicago znalazł przyjaciół Mixy Min 

china skrępowanych 1 przyczajonych. Słuchali 
inspektora w ponurem milezeniu: nie mieli 

mu nie do zakomunikowania. Duff zorjento- 
wał się tylko, że tego nikt nie oczekiwał # 
upragnieniem. Ztąd ruszył inspektor do Tako- 

my. John Ross był tu znaną osobistością w 
przemyśle. W San Francisko udało mu się ze- 
brać trochę informacyj o Stuarcie Vivianie. 

Zmały go wybitne osobistości i wszyscy wyra- 
żali się o nim pochlebnie. Krótkie informacje, 

dotyczące męża Ireny Spicer, wyjawiły, iż był 
obeenie w Hollywood i nieprędko można było 
się spodziewać jego powrotu. 

W końcu Duff podsumowując rezultaty swych 

poszukiwań przyznać musiał, że były żadne. 

Życie każdego z członków partji Loftona by- 

ło mu znane w głównych zarysach, Wszyscy, 
prócz Mixy Minchina byli ponad wszelkie po- 
dejrzenia. A. co do Mixy Minchina tradno go 

było podejrzewać o te trzy morderstwa. Ale 
czyż o „każdym** z podróżnych zasięgnął in- 
formacyj? Przecież nie znalazł żadnego śladu 

Keane 'a w New Yorku, ;gdzie miał zamiesz- 

kiwać, według własnych słów ów „kapitan''. 

  

Brukamnia „Sicwa” 

BLJOTE BUOTE 3     

  

NOWEGO, 
NIEBYWAŁEGO, 
NIE * IDZIANEGO. 

CoŚ 
BAN 

„NOWA PŁECG” wkrótce 
Satyra na rządy kobiece. na ekranie 
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4 ZATONĘŁA 
Szczyt technikit 

  

KTO GOZIE? © wszyskich" ARNY O5DRA w m»jnowszej kreacji 
reż. Каго!а Lamacza 

„„10-ty KOCHANEK“ ... „Casino“ 
Moc przezanawnych sytuacyj. Perypeije mlodej gierlaski na t'e przepychu paryskiego Folies. 

  

KOLOSALN 
OSTATNIE ЭМИ 

E POWODZENIE! POLSKI SUKCESI 
HANKA ORDONÓWNA 

jakoteż SAMBORSKI i SYM w filmie „SZPIEG W MASCE" 

szczyt precyzji techniki dźwiękowej! Kino „PAN“ 
  

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE 

z dnia 5 grudnia 1933. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 

  

  

Żyto ł standard 15,80 
Żyto II standard 15.— 
Jęczmień na kaszę zbierany 14,— 
Gryka zbierana 11,25 
Mąka pszenna 0000 A luks. — 33,50—34.— 
Mąka żytnia do 55 proc. 25—25,50 
Mąka żytnia do 65 proc. 20-—21.— 
Mąka razowa szatrowana 18.— 
Otręby pszenne cienkie 11— 
Kasza gryczana 1-1 palona  41,50—43— 
Kasza gryczana 1-2 palona 41 — 
Kasza perłowa (pęcak) Nr. 2. 34,50 
Kasza owsiana 45— 

CENY ORJENTACYJNE: 

Pszenica zbierana 20.— 
Owies stand. 14—14,50 
Owies zadeszczony 13—13,50 
Mąka pszenna 0000 A luks. 33,50—37.— 
Mąka żytnia sitkowa 17—17,50 
Maka razowa 17,50 
Otręby żytnie 10,50—11.— 
Otręby pszenne grube 12,50—13.— 
Otręby jęczmienne 9—9,25 
Kasza gryczana 1-1 biała 37 = 
Kasza perłowa Nr. 3 30—30,50 
Ziemniaki jadalne 6— 
Siano 6— 
Słoma 
Siemię Iniane 35,50—36.— 

LEN trzepany wołożyński 1169,10—1201,57 

CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 

z dnia 5 grudnią 1933. 
MASŁO za 1 kg. złotych: 

Wyborowe hurt 3,70 — detal 4,20 
Stołowe hurt 3,50 — detal 4.00 
Solone hurt 3,00 — deta! 3,30 

SERY za 1 kg. złotych: 

   

Nowogródzki hurt 2,10 — deta! 2,40 

Litewski hurt 1,70 — detal 2,00 

Lechicki hurt 1,90 — detal 2,20 

JAJA za kopę (60 sztuk) złotyc! 

Nr. 1 7,80 — Nr. 2 7,20 — 3 6,60 
JAJA za sztukę groszy: 

Nr. 1 14 — Nr. 2 13 — Nr, 3 12. 

Giełda warszawska 
z dnia 5 grudnia 1933. 

WARSZAWA PAT. — Giełda. DEWIZY: | 
Belgja 123,80 — 124,11 — 123,49 
Holandja 358,30 — 359,20 — 357,40 
Londyn 29,32 — 29,31 — 29,45 — 29,17 
Nowy York czek 5,74 — 5,77 — 5,71 
Nowy York kabel 5,76 — 5,79 — 5,73 
Paryż 34,85 — 34,94 — 34,76 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38 
Szwajcarja 172,48 — 172,91 — 172,05 
Berlin w obrotach pryw. 212,49. 
'Tendencja niejednolita. : 
DOLAR w obrotach prywatnych 5,69 
RUBEL 5,69 (za 5-ki), 5,72 (za 10-ki). 

i i A i S 
PACZKI 
odzieżowe d @ R 8 sį į 

z gwarancją szybkiej dostawy 
wysyła 

DOM HANDLOWY 

|W iE. SZUMAŃSCY 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 1.   

W żadnej dzielnicy miasta nie znano tego naz 
wiska. A jednak Duff odrzucał wszelkie po- 
dejrzenia w tym kierunku. Od pierwszej chwi 
l, z niezrozumiałych dla siebie powodów, 
uznał Keane'a za niezdolnego do popełnienia 

tych zbrodni. 

W każdym razie, jasnem było, że obeenie 
Duff nie był ani o krok bliższym rozwiązania 
zagadki. A jednak nie ulegało wątpliwości, že 
morderea podróżował z partją Loftona. Hony- 
wood pisał o tem wyraźnie do żony. 

Duff wstał i podszedł do okna. Z wyso- 
kości swego piętra mogł widzieć światła „Chiń 
skiego miasta'*, na przedmieściach i długiego 
łańcucha drapaczy nieba. Powróciły wspomnie 
nia poprzedniego pobytu w tem mieście. 
Wspomnienia współpracy z Charlie Chanem. 

Chłopak od windy zapukał do drzwi i po- 
dał na tacy kablogram od szefa z Yardu! 

„Depesza z Kobe. Welby oczekuje szyb- 
kiego rozwiązania. Niech pan jedzie do Hono- 
lulu. Życzę szczęścia !'* 

Te kilka słów ożywiło i uszczęśliwiło Du- 
ffa. Nareszcie Welby osiągnął pożądany cel. 

Czyżby ten mały Londyńczyk rozwiązał tak 

trudne zagadnienie do końca? 
Inspektor Duff wyobrażał już sobie spot- 

kanie z Wełby'm w dokach Honolulu. Welby, 
przynoszący dowody, które musiały zadowo- 
Inić najsurowszego sędziego. Welby wskazują- 
cy winnego.. „Bierz go, inspektorze, on jest 

winien piekielnie““, Oczywiście nie było to roz 
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OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, ł 
iru, Stefan Wojciechowski, zamieszkały 

   nie przy ul. Zakretowej Nr. 13 — 1, ua 
mocy art. 602, 603 i 
4 

604 K.P.C. i 
Rozp. o pr. Bankowem, Za 
grudnia 1933 r. o goc 

niej jednak, niż w dwie godziny) 
ul. Miekiewicza Nr. 6 odbędzi: 
przetargu publicznego ruchom 

ych do Oskara Meysztowicza i 
ch się z 2-ch kolczyków z 

prylantami dużemi i dwoma. aeikami 
malemi, oszacowanych na łączną sumę zł. 

iętnaście tysięcy zł.) na zaspokoje- 
wierzytelności Wileńskiego Prywainego 

Banku Handlowego. 
Powyższe ruchoniości można oglę 

< ym adresem w dniu licytac; 
Wilno, dnia 30 listopada 1933 r. 

Komermik Stefan Wojciechowski 

art. 47 i 
że w dniu   

   19 

о! 

nie 10-tej (nie póź- 
w Wilni 

    
   

   

  

    
    

      

  

  

      

  

    

OBWIESZCZENIE O LICYTACji 

Komornik Sądu Grodzkiego II-g0 rewi 
ru w Słonimie, zamieszkały w Słonimie, pi 

ul. Kościuszki 8, na zasadzie art. 602 K.P.C. 
obwieszcza, że będą sprzedawane z lieytaeji 

publicznej następujące ruchomości: 

1) dnia 12 grudnia 1933 r. od godz. 10 
rano w maj. Stare-Żyrowice, gm. Żyrowiec, 
pow. Słonimskiego: samochód f. „Ford'*, for 
tepian i umeblowanie domowe, oszacowane 

na sumę zł. 4.322; 
2) dnia 15 grudnia 1933 r. od godz. 14 

w maj. Czemeresznik, gm. Derewna, pow. 
Słonimskiego: umeblowanie domowe, detektor 

i dwie pary słuchawek, barometr, pianino, 
obrazy i inn., oszacowane na sumę zł. 1.168. 

Spis i oszacowanie ruchomości mogą być 
przeglądane na miejscu w dniu licytacji. 
Slonim, dnia 30 listopada 1933 r. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
Jan Pyszkowski. 

  

    

   

    

wiązanie najlepsze, takiem byłoby ono, gdyby 

Duff samodzielnie zebrał wszystkie dowody. 
Ale, eóż stąd? Seotland Yard pracuje zwykle 
ręka w rękę. Kiedyś inspektor Dyff odda us- 
lugę sierżantowi Welby! 

Następnego dnia Duff jechał do Honolu- 

lu na Mani. Miał przybyć do portu o dobę 
prawie wcześniej, niż Dollar, okręt z Jokoha- 

my. Cieszył się, że będzie miał trochę czasu 
na odnowienie znajomości z przyjacielem — 
Chińczykiem i porozma%iać z nim o sprawie, 
która wydawała się wciąż jeszcze tak tajemni- 
czą. A potem nadjedzie cała partją Loftona i 
rozpocznie się ostatni akt dramatu! Duff miał 
nadzieję,, że będzie to szybka akcja. 

Inspektor Duff nie uprzedził telegrafi- 
cznie Charlie Chana o swym przyjeździe, nie 
chciał odbierać mu miłej chwili niespodzianki 
Dwie doby spędził na pokładzie okrętu w bło- 
gim spokoju i wypoczynku. Czuł, że gdy na- 

dejdzie decydująca chwila, będzie gotów do 

działania i silny. 

Drugiego dnia wieczorem, zjawił się przed * 

nim mały „boy** z radiogramem. Duff rozdari 

kopertę i spojrzał na podpis. Były to wiado- 

mości od szefa ze Seotland Yardu. 

„Welby znaleziono w dokach Yokohamy 

— zabity, zaraz po odpłynięciu okrętu z par- 

tją Loftona. Trzeba znaleźć Everharda żywe- 

go lub umarłego 
Inspektor siedział długo, wpatrzony w cie 

mności, mnąe wściekle w rękach papier. Miał 

    
dać pod ZELDŚWICZÓW. 
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Lskais 
SVV VYYS LLA 

Do odstąpienia 
dwa daże, jasne pokoje 
na piętrze, z używali 
nością kachni, — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

  

  

Poszukiwany 
większy pokój w cent- 
rum z prawem korzy- 
stania z łazienki, Łate 
kawe ołerty do Admini 
stracji dla W. 

DO WYN 
MIESZKANIR 

Sześciopokojowe 
z wszelkiemi wygodemi 
nl Dąbrowskiego 7 

Lekcie 

„Na Kursy Kreje 
1 szycia przyjmę #- 

czenice za dostępzz * 
płatą. Nauka  selidns. 
Ros 5 —1L 

oe ааы 
Poczusuja 
BRACY 

LSKACZE Studentka 
ONRSZ WTORZREWZKESEA POszU! dy, me- Eye "Zee 

  

Dr.Ginsberg _—_____ 
Choroby skórne, wene- Młoda usęba 
ryczne i moczopłciowe. z ukończsnem  śreć- 
Wileńska 3, od 8 — 1 niem wykształceniem i 

i 4 — 8. Tel. 567. szkołą zawodową przył- 
— — — — — — — mie wszelką gosadę će 

DOKTOR dzieci. Może przygote- 
Zaidowicz wać do szkcży — umie 

dobrze szyć i hałtowsć 
Choroby skórne, wene- Łaskawe ołerty do Ad- 
ryczne, narządów mo- inistracji „Słowa* tat: 

> м.м _ 
о4 9 40 110 do = + T 

DOKTOR RŚLNIK 
w starszym wieka r 
długoletnią praktyką * 
szkołą nukcńczoną rol- 
niczą, znajdujący sięw 

  

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4—5 z krytycznych warankzcis 
Rity * materjainych, szuka ja 

kiegokciwiek miejsce 
na Wiłeńśką 28 

Tel 277 

ALSALALALLALAS LABAS 

Kupuo 
| SPRZEBAŻ 

FETYTFTYETEFFYYTYWE 

na wsi za n:jskremmiej- 
szą ordynarję. Łaskawe 
ołerty proszę składać 
do red:kcji pob.Kryty- 
czny rolnik* 

  

Różne 
KE jogoojagcccch 

Modystka 
przyjmaje wszeiką re- 
botę w zakres kapeiz- 
sznictwa wchodzącą, —= 
Wykonuje tania i eie- 
gancko. Wieika 5 m. 16 

= ae zm W! WAŁ 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

Pianina 
BETTING" 

i K.1A. FIBIGER ' 
„T. 

uznane za najl w 
kraju. — Sprzedaż na 
raty i wynajęcie. — 
Kijowska 4, H. Abelow 

  

w oczach postać Welby'ego jakim go widział 
ostatni raz w Londynie, uśmiechniętego, pew- 
nego siebie, zadowolonego. Mały londyńczyk, 

  

ry nie znał nic, poza murami swego rodzi- 
nnego miasta został zabity gdzieś w dokach 

Yokohamy. 

wego lub umarłego! — powtórzył Duff 

  

    pri zaciśnięte zęby. — (Gdybym mógł się z 

nim rozprawić !* 

" ROZDZIAŁ XIII. 

Gość Charlie Chana. 

Charlie Chan był dnia tego bardzo nieza- 

dowolony z losu i z siebie. W Honolulu lud 
nie popełniali zbrodni, okres suszenia si 

jak to nazywał Chińczyk zdawał się nie mi 
końca. Inspektor policji ubolewał w duchu nad 
brakiem poważniejszych spraw do prowadze- 
nia, jego żywy umysł nie miał dostatecznego 
pola do rozwoju w poszukiwaniu drobnych zło 
dziej ów. Właśnie dziś rano miał przykra 

: złapał trójkę złodziejską na gorącym 
uczynku kradzieży owoców ze straganów,ale 

pomocnik jego, bezmyślny Kashimo dał się 
zwieść wspólnikom złodziei i stracił dowody 
rzeczowe. Chińczyk żuł w ponurem  zamyśle- 
niu dzisiejsze niepowodzenie, gdy zapukano do 
drzwi. Charlie Chan zmarszczył brwi: czyżby 
szef dowiedział się już o wszystkiem i wzy- 
wał na nieprzyjemną „pogawędkę? *** 

(D. ©. N.). 

   

      

  

  

      


