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› ое tysi o kryzy SYTUACJA POLITYCZNA w HISZPANII 

  

W KLUBIE SPOŁECZNO-POLITYCZNYM 
PRZEMÓWIENIE WŁ. STUDNICKIEGO 

Na ostatniem zebraniu w klubie 

Społeczno - Politycznym po referacie 
prof. Władysława Zawadzkiego wy- 

wiązała się dłuższa dyskusja. 

P. Władysław Studnick: zaznaczył, 

że obracał się w sierze algebry ekono 

micźnej, on zaś chce przenieść dysku- 
się na arytmetykę naszych konkretnych 

stosunków gospodarczych. Zgadzając 

się z prelegentem co do wpływu pio- 

dukcji złota na poziom cen p. Wł. Stu 

dnicki zaznacza współczesne znaczniej 

sze tempo rozwoju produkcji rolnej i 
przemysłowej od tempa produkcji zło 

ta. nie może wyjaśnić współczesnej 
dysproporcji cen produktów rolnych i 

przemysłowych surowców i produktów 

gotowych. Istniejąca obecnie dyspro- 

vorcja cen jest jednym z boleśnych ob- 

jawów współczesnego życia gospodar 

czego. Od 1913 roku do 1930 roku lud 

ność kuli ziemskiej wzrosła o 10 proc. 
rodukcja rolna o 15 proc., surowce 0 

/ 40 proc. Te trzy: cyfry wyjaśniają du- 

żo odnośnie współczesnego - spadku 

cen na produkty rolne i sttrowce. Ar- 

gentyna, Kanada, Stany Zjednoczone 

i Australja wywożą dziś o dziewięć- 

dziesiąt miljonów  kwintalij przenicy 

więcej niż w okresie 1909 — 1913 ro 

ku, co stanowi rekompensatę upadku 

produkcji i wywozu Rosji. Zapasy zbo 

żowe, wzrastają, jakkolwiek stanowią 

imeznaczńy odsetek ogółu produkcji 

zbożowej, jednak ciążą na  rynkaci 

zwłaszcza wobec wielkiego zadłużenia 

tolnictwa europejskiego. Częstokroć 

wypowiadana była obawa, że Kanada 

i Asgentyna doprowadzą do ruiny rol- 

nictwo europejskie. Obawa nieuzasad 

niona, oba te kraje przeżywają dziś 

bardzo ciężki kryzys ekonomiczny. Do 

chód czysty niewielkiej fermy kanadyj 

skiej obliczają na dolarów 600, to jest 

tyle, ile otrzymuje dobra kucharka w 

mieście kanadyjskiem, znacznie mniej 

od robotnika fabrycznego, nic dziwne- 

go, że fermerzy opuszczają swe fermy. 
Argentyna miała przed wojną  zasie- 

wów pszenicy sześć miljonów hekta 

rów, w 1928 roku doszło do dziewię- 

ciu miljonów, następnie jednak zasie- 

wy spadły do 6,5 miljona. 

Stany Zjednoczone i Anglja, pań- 
stwa które po wojnie były jedynemi 

bankierami Świata, miały tendencję do 
inwestowania kapitałów w Kanadzie i 

Ameryce Południowej, stosunkowo w 

większej mierze, niż w Europie. Au- 
glja też inwestowała dużo w swych 
kołonjach surowcowych, to. jest głów 

Г. па przyczyna nadprodukcji surowców i 
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zboża. Spadek cen na surowce, zda- 
wałoby się, może mieć dodatnie skutki 

‚ dla Wielkiej Brytanji, importującej su- 
rowce i wywożącej produkty gotowe. 
sednak upadek siły kupczej krajów za- 
oceanicznych wpływa ujemnie na wy- 
wóz Anglji į jest tam jednym z czyn- 

ników kryzysu. 

_ Współczesny kryzys jest. zjawi- 
skiem bardzo skomplikowanem, uza- 
leżnionem od szeregu czynników, któ- 
tych doniosłość w poszczególnych kra 
jach jest różna. Stąd różnice w poglą- 
dach ekonomistów różnych krajów. na 
główne przyczyny współczesnego kry- 
zysu. Ekonomiści niemieccy podkreśla- 
ja nieprawidłowy podział złota i ka- 

pitałów ruchomych. Opinja ich zaczy- 

ua znajdować odgłos w Anglji i Ame- 

ryce 

- W końcu pan WŁ Studnicki przy- 
Chodzi do stosunków Polski, powołuje 
"ię na bilans handlowy Polski z 1930 
rozu w porównaniu z 1929 rokiem. Pol 
ska w 1929 roku miała bierny bilans 
bandlowy na 297 miljonów, w 1927 
oku ma czynny 187 miljonów. Rzecz 
<harakterystyczna, że w obecnym roku 
depresji gospodarczej Polska i wiele 
Państw europejskich z biernego bilan- 
*U przeszły na czynny bilans. Pocho- 
dziło to z braku przypływu kredytów 

zagranicznych. Stany Zjednoczone in- 

westowały w Europie 20 proc. sumy 

imwestowanej w 1928 roku. Kryzys €u- 

1opejski pochodzi wskutek braku przy- 

pływu kredytów, braku zaufania. Trze 

ba zerwać z pszesądem czynnych bi- 

iansów handlowych. Państwo które 

z nicości gospodarczej przechodzi do 

potęgi ekonomicznej, ma w okresie 

przejściowym znaczne bierne bilanse 

handiowe, gdyż ma przypływ kapita- 

łów obcych, takiem państwem naprzy 

kład była Japonja. Gdyby inwestycje 

japońskie odbywały się na jej własną 

kapitalizację, szłyby znacznie wolniej 

niż to miało miejsce w Japonji dzięki 

przypływowi Anglo - Saskich kapita- 

łów. Polska potrzebuje przypływu ka- 

pitału. 

Obecnie życie nasze gospodarcze 

zamiera, dowodzą to dane handlu ze- 

wnętrznego. Przywóz produkcyjny i 

konsumcyjny upadł w Polsce, bezwa- 

runkowo pierwszy posiada znaczenie 

dla przyszłości gospodarczej. W 1930 

roku przywieźliśmy mniej nawozów 

sztucznych na sumę 44 miljonów zło- 
iych, wpłynie to ujemnie na produkcię 

zbożową lat następnych. Sprowadziliś 

my metali i narzędzi żelaznych blisko 

50 miljonów złotych mniej, maszyn o 

82 miljony mniej. Mając przestarzałe 

maszyny nie będziemy mogli współza 
wodniczyć na rynkach obcych i będzie 

my zniewołeni wysokiemi cłami odgra - 

niczać się od reszty świdta. Surowców 

włókniczych sprowadziliśmy o 193 mil 

jony mniej niż w 1929 roku. Nasz 

przemysł włókniczy nie mógł wyko- 

1zystać swych sił produkcyjnych, stąd 

produkował drogo, nie może obniżać 
ceny. 

Polska cierpi na anemję złota, ka- 

pitałów pieniężnych. Gdy produkcja 
rolna i przemysłowa Polski przekroczy 

ły już normę przedwojenną, kapitał pie 

niężny Polski dochodzi zaledwie do 30 

proć. przedwojennego. Przyczem kapi- 

tał w bankach polskich jest przeważnie 

zagraniczny. Trzy największe banki w 

Warszawie są właściwie filjami ban- 

ków wiedeńskich. Przedsiębiorstwa ślą 

skie należą do karteli koncernów nie- 

mieckich i kredytują się przez we- 
wneętrzny kredyt w obrębie kartelu. W 
tych warunkach wprowadzenie na wiel 
ką skalę kapłtałów obcych jest wskaza 

ne. Potrzebujemy wielkich inwestycyj 

kolejowych bo nasze prowincje wschod 

nie posiadają czterokrotnie rzadszą 

sieć kolejową, niż zachodnie. Potrze- 

bujemy elektryfikacji, która spotęgowa 

ła siłę świata powojennego a w której 

należymy do najbardziej zacofanych "a 

redów; lecz kapitał obcy nie idzie nie- 

osobowo, lecz swemi technikami i mę 
żami zaufania. Nasz stosunek do przed 
siębiorstw obcych, nadmierne opodatko 

wanie ks. Pszczyńskiego, na które skar 

żył się do Ligi Narodów, cała polityka 
firażyńskiego, wydałanie techników i 

przedsiębiorców obcych, stoi na za- 
wadzie przypływu obcego kapitału do 
Polski. Przez długi czas prawa osobo- 
we cudzoziemców były główną przesz 

koda w zawarciu traktatu handlowego 

z Niemcami. 

Nasza polityka winna być nastawio 

na na import kapitałów obcych. 

Powtarzają powiedzenie jakiegoś 
ministra finansów do króla: „proszę 

dać dobrą politykę, a ja dam dobre i1- 
nanse*. Co do Polski powiedziałbym 

„Prowadźmy dobrą politykę a będzie- 
my mieli dobre finanse". Bez ściągnie 

cia obcych kapitałów nie przezwycię- 

rzymy kryzysu. 

Wład. Studnicki. 

MARSZAŁEK ŚWITAŁSKI 

WARSZAWA. (PAT). —- P. marszałek 
Sejma dr Świtalski wyjechał z Warszawy 
ча Darodniowy odpoczynek. W czasie nie- 
obecności p. marszałka zastępowć go będzie 
wicemiarszałek Sejmu pos. |an Piłsudski. 

    

    

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, NA 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

DUKSZTY — Bniet Kołejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

    

KARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wiodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy -— K. Smtarzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy nastronie 2-ej i 3-ej gr. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach ) ‹ 

Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 050% drożej. Terminy druku i mogą 

į niane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

A. Laszuk. * 

POWIERZCHOWNE ROZWIĄZANIE KRYZYSU 
PARYŻ, PAT. Według „Journala”, książę Santiago Alba осе- 

nia obecne położenie Hiszpanii 
nił swoje stanowisko z Guerrą 

po przejściowe. Książę uzgod- 
zachowa objektywną rezerwę. 

Naogół dzienniki są zdania, że nowy rząd hiszpański roz- 
wiązuje obecny kryzys tylko powierzchownie. Prasa uważa, że 
król dał niewątpliwie dowód zręczności, unikając dwóch niebez- 
pieczeństw, a mianowicie rządu: podobnego do kierenszczyzny 
oraz dyktatury wojskowej. 

„Matin“ pisze, że opinja świata byłaby zaskoczona, gdyby 
król upokorzył się przed ultimatum, postawionem przez buntow- 
ników, jak również z żalem przyjęłaby odwołanie się króla do 
siły i represji. 

"STARCIA REPUBLIKA łÓW z MONARCHISTAMI 
w MADRYCIE 

MADRYT, PAT. 7W dniu 18 b, m. wiecz. w centrum miasta odbyła 
się manifestacja republikańska, na której monarchiści odpowiedzieli kontr- 
manifestacją. Doszło do zajść. Policja rozproszyła mamiestantów. Grupa 
konstytucjonalistów postanowiła nie brać udziału w wyborach. W Assom- 

  

ption ogłoszono stan wojenny z powodu wystąpień robotników. 

Konflikt Izby Gmin zizbą Lordów 
LONDYN. (PAT). — Odrzucenie wczoraj przez Izbę Lordów ustawy 

szkolnej stwarza pierwszy otwarty konflikt między Izhą Lordów a Izbą Gmin 
po wojnie, dotychczas bowiem lordowie zaspakajali się wnioskami uzupełnia 
'ącemi, które doprowadzały stale do kompromisu z izbą Gniin i rządem. 

Odrzucenie ustawy en bloc wywełało ostre ataki organu Labour Party 
„Daily Herald“, który zapowiada, że rząd znajdzie środki, aby ukarać aro- 
gancję lordów. 

Walka duchowieństwa z rządem kowieńskim 
WYSTĄPIENIE KS. BISKUPA KUCHTY. 

KOWNO. (PAT). — W czasie urcczystego nabożeństwa, odprawia- 
nego w dniu święta niepodległości, biskup koszedarski Kuchta w czasie ka- 
zania rozpoczął w bardzo ostrych słowach krytykować rząd obecny. Przed-. 
stawiciele władz wojskowych i cywilnych zmuszeni byli opuścić nabożeństwo 

  

Zamiecie i śnieżyce w Europie 
HURAGAN ŚNIEZNY WE WŁOSZECH 

RZYM. (PAT). — Od kilku dni szaleje w północnych Włoszech śnieżyce, po 
wodujące przerwy w komunikacji kolejowej i teleonicznej. šrodkowyh i południowych 
Włoszech ulewy spowodowały liczne szkody. W Wenecji morze wystąpiło z brzegów, 
zalewając plac św Marka na wysokość 30 cm. > 

POCIĄGI ZASYPANE ŚNIEGIEM 

MOSKWA. (PAT), — Na niektórych linjach kolejowych w północnym Kaukazie 
wskutek trwających zamieci wstrzymano całkowicie ruch kole . Kilka pociągów о- 
sobowych od dwóch dni stoi w śniegu. Dla oczyszczenia linij zmobilizowano ludność 
rolniczą i wojsko 

PODJĘCIE RUCHU KOLEJOWEGO NA WĘGRZECH 

ap SCE (PAT). — Ruch kołejowy został prawie na wszystkich linjach znowu 

M 
  

  

Demonstracje bezrobotnych w Berlinie 
BERLIN. (PAT), — W dzielnicy północnej doszło tu do burzliwych 

demostracyj bezrobotnych, którzy wśród okrzyków: „Jesteśmy głodni, żada- 
cy pracy!” przeciągnęli ulicami, przyczem grupa młodocianych demonstrantów 
wpadła do jednego ze sklepó w z prodtktami żywnościowemi i cały skiep 
spłondrowała. Policja pałkami gumowemi rozpędziła demon strantów. 

MAJOR MELLO FRANCO 

BRUKSELA. (PAT). — Lotnik hi- 
szpański major Mello Franco odjechał 
w niewiadomym kierunku. 

Mapjor Franco, który zdobył sobie świa 
tową sławę odważnym lotem do Ameryki, 

bvi jednym z głównych organizatorów po- 

wstania w Jaca i buntu na lotnisku w Ma- 
drycie, który krwawo został stłumiony przed 

kilkunastu tygodniami przez rząd gen. Be- 
iengeuera. Mjr. Franco udało się uciec na 

samolocie i w ten sposób uniknąć kary. 

Zagranicą major Franco nieszczędził о- 

strych słów krytyki dla panującego syste- 

mu Hiszpanji. Jego podróż. obecna związana 

jest niewątpliwie z ostatniemi wypadkami w 

Madrycie (nrzyp. Red.) 

ZJEDNOCZENIE STRONNICTW 
CHŁOPSKICH W PARLAMENCIE 

AUSTRJACKIM 

WIEDEŃ (PAT). — Wczoraj odby 
ło się zebranie przedstawicieli - stron 
nictw agrarnych w parlamencie austrja 
ckim. Uchwalono utworzyć zjednocze- 
nie rolnicze wszystkich posłów chłop- 
skich. Utworzony został komitet wy- 
konawczy. 

RADA SJONISTYCZNA ZADOWOLO- 
NA Z LISTU MAC DONALDA 
LONDYN. (PAT). — Po zbadaniu 

pisma Mac Donalda, zawierającego 
wykładnię rządową t.zw. Białej Księgi 
o Pałestynie rada wykonawcza federa 
cji sionistycznej wyraziła zadowolenie 
z powodu doprowadzenia rokowań z 
rządem brytyjskim do pozytywnego re 
zultatu który przywraca podstawy 
współpracy zmocarstwem mandatowem 

BUŁGARJA PROSI HENDERSONA O 
. POŚREDNICTWO 

WIEDEŃ. (PAT). — Prasa donosi 
z Sofji: Minister spraw zagranicznych 
Burow powiadomił posła angielskiego. 
iż rząd postanowił przyjąć pośrednict- 
wo angielskiego ministra spraw zagra 
nicznych Hendersona w konflikcie mię- 
dzy Bułgarją a Grecją. 

KULT SZATANA W LONDYNIE. 
„Morning Post* podaje ciekawe, 

lecz smutne wiadomości o szerzeniu 
Się wszelkiego rodzaju zabobonów w 
Londynie. Wiadomości te zaczerpnię- 
te zostały z odczytu kierownika lon- 
dyńskiego narodowego instytutu ba- 
dań psychologicznych, Harry Price'a. 
Czarna magja, wróżbiarstwo i czaro- 
dziejstwo uprawiane jest z całą swo- 
bodą; wiele kobiet i mężczyzn ze sier 
zamożnych t inteligentnych należy na- 
wet do kultu szatana. Kierownikami 
tych kultów w Londynie są cudzoziem- 
cy, używający do swych praktyk tych 
samych formuł i zaklęć, co w šrednio- 
wieczu nekromanci. Z alchemii, astrolo 
gii i nnych „nauik tajemnych" dosko- 
nale utrzymuje się w Loadynie liczne 
bardzo grono podeirzanych  osobisto- 
ECE f 

  

Proces bojówki P. D. S. 
ECHA STRZAŁÓW W CZĘSTOCHOWSKIEJ KASIE CHORYCH 

CZĘSTOCHOWA (PAT) — W czwartek 
o godzinie 10 ranc w sali rady miejskiej sąd 
okręgowy przystąpił do rozpatrywania Spra- 
wy członków PPS: Zygmunta Kaczyka i Mie 
czysława  Czeplińskiego, oskarżonych © 
współudział w dokonanem przez ich towa- 
*гузта partyjnego Jana Kostrzewskiego mor- 
derstwie urzędników Kasy Chorych, komi- 
sarzą Władysława Rejowskiego i inspekto- 
ra Antoniego Furmańczyka, robotnika Ma- 
sieja Mołdy i zmarłego późnie? wskutek 0: 
trzymanych ran urzednika Kasy Chorych 
Michała Zawadzkiego. 

AKT OSKARŻENIA 

Jan Kostrzewski, członek milicji PPS CKW 
w. Częstochowie, wieloletni członek tejże par 
tii, — głosi akt oskarżenia — desygnowany 
został przez przywódców organizacji miej- 
Scowej stronnictwa do zamordowania zna- 
nych w Częstochowie działaczów Bezpartyj- 
nego Bloku Współpracy z Rządem, a miano- 
wicie Śp. Furmańczyka, jednego z kandyda- 
ów do sejmu z listy nr. 1 oraz śp. Rejow- 
skiego, członka zarządu. Bezpartyjnego Blo 
ku Współpracy z Rządem w -Częstochowie. 
Zarówno śp. komisarz Rejowski, jak i śp. 
nspektor Furmańczyk znienawidzeni byli w 
częstochowskich kołach PPS CKW i kilka- 
krotnie już przed dokonaniem na nich mor- 
du grożono im z kół tych śmiercią. 

Według zeznań, złożonych przez rodzęń- stwo śp |ana Kostrzewskiego, był on ślepo. 
cddany swoiej partjł i ślepo spełniał otrzy 
mywane rozkazy, Z polecenia władz party|- 
nych dwukrotnie, a mianowicie w 1923-im 
roku i w 1930-ym roku we wrześniu śp. Jam 
Aa aki czynny udział w demon 
stracjach publicznych, organizowanych przez 
PPS CKW. Rodzeństwo Śp. Kostrzewskiego 

zeznaje zgodnie, iż nie posiadał on nigdy ża 
dnej Broni. a — jak dowodzi śledztwo -— 
iewołwer, którym zamordował swych wro- 
ke politycznych otrzymał od oskarżonego 

ieczysława Czeplińskiego, członka milicji 
PPS CKW i specjałnego delegata często- 
chowskiej organizacji socjalistycznej na kra- 
kowski kongres t.zw. centrolewu. 

Drugi z pośród oskarżonych, Zygmunt 
Kaczyk i Czepliński oskarżeni są z art. 

TUR w Częstochowie i jedną z czołowych В 
Ea tamtejszego oddziału okręgowego PPS 

Z zeznań świadków wynika, że śp. Ko- 
vtrzewskiemu nakazano dokonanie zbrodni, 
wyjaśniając mu, iż łeży to w interesie partji 
i w tym celu wciśnięto mu w rękę broń. 

Siepo acne rozkazów partyjnych 
zterodni dokonał, licząc się jednak z tem, 
że idzie na śmierś, jak o tem świadczą za- 
piski, pozostawione: w domu tuż przed wyjś- 
ciem do gmachu Kasy Chorych, gdzie do- 
konał zbrodni. 

W KRYTYCZNYM DNIU 

W dniu 16-tym października 1930-go ro- 
ku śp. Kostrzewski w towarzystwie eskortu 
jacych go i tworzących jednocześnie osłonę 
milicjantów PPS CKW, Kaczyka i Czeplia 
skiego, przybył do Kasy Chorych, oświad- 
czaiac wožnemu, iż chce być przyjęty przez 
inspektora Furmańczyka. Woźny polecił mitt 
oczekiwać inspektora w poczekalni. Kaczyk 
i Czepliński pozostali przed gmachem Kasy 
Chorych, W tym czasie w gabinecie inspek 
tora Kasy Chorych odbywała się konferen- 
rzą komisarza rządowego czestochowskiej 
Kasy Chorych, Władysława Rejowskiego, in 
spektora tejże Kasy, Antoniego Furmańczyka 
1 naczelnego lekarza, dr. Tadeusza Biluchow 

skiego, czołowego kandydata  częstochow- 
skiei listy okręgowej nr. 1 

„GINCIE DRANIE“ 

Po zakończeniu  konierencji inspektor 
Furmańczyk wyszedł do poczekałni i ze sło- 
wami: „kto z państwa do minie — to pro- 
szę" — cofnął się wgłąb gabinetu. Wówczas 
poderwał się z ławki Kostrzewski i wpadłszy 
do gabinetu inspektora z okrzykiem: „gińcie 
dranie“ strzelił do inspektora Furmańczyka, 
następnie do komisarza Rejowskiego, a wre 
szcie do dr. Biłuchowskiego. Dwa pierwsze 
AE były Śmiertelne, a dr. Biluchowski 
został raniony w pra ©. 
_ „Na odgłos WA SĄ do gabinetu 
ieden z oczekujących w sąsiedniej poczekał 
ni — robotnik Maciej Mołda, miejscowy dzia 
łaczb NPR — lewicy i począł szamotać się z 
mardercą W trakcie szamotania się Kostrze 
wski strzelił do Motdy, kładąc go trupem, po 
czem wybiegł na korytarz, gdzie strzelił do 
zabiegającego mu drogę  trzędnika Kasy 
Chorych, Michała Zawadzkiego, raniąc go 
w. kolano 
W następstwie otrzymanej rany, Zawadzki 

zmarł w dnia 17-ym listopada 1930 r. w kra 
kowskiej klinice chirurgicznej. Widząc, iż 
drogę nia odcięta i ucieczka jest niemożliwą 
— Mostrzewski na korytarzu popełnił samo 
bóistwo. 

Kaczyk i Czepliński oskarżeni są z art. 
241 # 455 р 3 КК 

PRZESŁUCHIWANIE ŚWIADKÓW 

: a aktu z” obaj oskar 
że winy nie yzna! , poczem sąd 
rozpoczął pozestachiwanie świadków. Pro- 
ves potrwa zapewne kilka dni. 

40. Ła tekstem 15 gr. Aomumikaty via4 
świątecznych oraz z 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. ŚWIĘCIANY — 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarniu Poiska — St. Bednarski. 

POSTAWY — -Księgernia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM —- Księgarnia T-wa „Ruch“, 
STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch*. й 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 1 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 

WARSZAWA — F-wo Księg. Koł, „Ruch. ! 

WOLKOWYSK — X 

Księgarnia T-wa „kuch.  - 

Księgarnia T-wa „Ruch”, 

      

prowincji o 25 proc. drożej. : 

być przez Administrację zmie 

       

Budżet na r. 1931—32 
w komisji Senatu 
WARSZAWA. (PAT). — Na posiedzetiu 

senackiej komisji skarbowo - budżetowej 
w dniu 19 bm. przystąpiono do obrad nad 

budżetem Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Sprawozdawca sen. Wyrostek (BB) 

wniósł o przyjęcie budżetu w brzmieniu sej 
imowem Sen, Meisner (KI. Маг.) zwraca u- 

wagę na konieczność fortyfikacji granicy za- 
chodniej kraju, krytykując stosunki panują 

ce w lotnictwie, porusza sprawę procestt Ku 

bali Wreszcie w ostry sposób mówca za- 

atakował rozkaz ministra spraw wojskowych 
w związku ze sprawą Brześcia, co wywołało 

interwencję przewodniczącego oraz przery- 

wanie i protesty ze strony kierownika Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych. 

Mówca wniósł szereg poprawek, m. in. 

o zmniejszenie kredytów na uposażenie ofi- 
cerów o 12 miljonów i funduszu dyspozycyj- 

negc o 2 miljony oraz szereg drobniejszych 
Zabierając głos kie 1ownik Ministerstwa 

Spraw Wojskowych gen. Konarzewski za- 
znaczył п!. in., że sprawa obrony granic za 

chodnich jest opracowywana. Odpowiadając 

па zarzuty pos „Meisnera mówca oświadcza, 
-że szef lotnictwa wystąpii do ministra z ra 

/ 

portem o pociągnięcie mjr. Kubali do odpo | 

wiedzialności i wyjaśnienie wszelkich zarzu- 
tów. Prokurator zwrócił się do mjr. Kubali 
dla zbadania tych zarzutów oraz dowodów, 
jakie na nie posiada i w ten sposób sprawa 

zostanie wyjaśniona. В 
Kończąc gen. Konarzewski podkreślił, że 

pewne czynniki starając się _ wyolbrzymić 
wszelkie drobne niedokładności w armii, za- 
miast postępować tak, jak wskazuje obowią 
zek obywatela, tj. podtrzymywać na duchu 
armię. 

Dalej przemawiali senatorowie Dębski i 
Barański. Jako ostatni przenawiał sprawo- 
zdawca sen. Wyrostek. Na tem posiedzenie 
zamknięto Następne 20 bm. o godz. 16. Na 
porządku dziennvm emerytury, renty  in- 
walidzkie i długi państwa. 

  

NOWY POSEŁ W KLUBIE BR 
WARSZAWA. 19. II. (tel. wł. „Sło- 

wa"). Z listy BBWR wybrany został 
do Sejmu przy ostatnich wyborach w 
okręgu Złoczowskim duchowny grec- 
ko - katolicki ks. Józei Jaworski, któ- 
ry jednakże mandafu poselskiego nie 
mógt sprawować gdyż ks. Metropolita | 
Szeptycki zakazał mu przyjęcia tako- 
wego. 

Obecnie decyzję swoją ks. зте!горо 
:На Szeptycki zmienił i wczoraj w to- 
ku udzielonej ks. Jaworskiemu audjen- 
cji wyraził zgodę na objęcie przezeń Ą 
mandatu posclskiego i wstąpienie do 
klubu BBWR. 
NOWELA _ W SPRAWIE USTAWY 

EMERYTALNEJ. 
WARSZAWA. 19. II. (tel. wł. „Sło- 

wa"). Na jednem z najbliższych posie 
dzeń Sejmu wniesiony ma być przez 3 
Rząd projekt noweli do ustawy emery 

talnej. E 
W noweli tej Rząd przewiduje pod 

wyższenie opłat emerytalnych z 3 proc. 
pensij 

czasowa wysokość tych składek eme- 
iytalnych pokrywa tak znikomą część 
funduszu emerytalnego, że skarb Pań 
stwa zmuszony jest dopłacić wielkie 
sumy. 

— — — 

Argentyna przystąpi 
do Ligi Narodów 

SEKRETARZ GENERALNY LIGI 0 
SWEJ PODRÓŻY DO AMERYKI 
GENEWA. (PAT). — Sekretarz 

generalny Ligi Narodów sir Eric Dru- 
immond przyjął w czwartek przedstawi 
cieli prasy międzynarodowej, z który- 3 
mi w krótkich słowach podzielił 
Się swojemi wrażeniami z podróży po 
krajach Południowej Ameryki. 

Sekretarz generalny sir. Eric Dru- 
mond oświadczył, że w krajach Amery | 
ki Południowej panuje kryzys ekono- 
miczny, który wydaje mu się nawet po- 
ważniejszy niż kryzys ekonomiczny w 
Europie. Według uwag sekretarza ge- 
neralnego sir Erica Drummonda, kry- 
zys ten jest ściśle związany z kryzy- - 
sem ekonomicznym Europy i może być 
rozwiązany li tylko jednocześnie z kry- 
zysem europejskim. R 

Ze wszystkich stron zapytywano sir 
Erica Drummonda o sytuację politycz 
ną Furopv i wyrażano przytem prze- | 
konanie, że wojna europejska jest nie 
co uniknięcia w najbliższej przyszłoś- 
ci. Sir Eric Drummond zapewnił w cza | 
sie swej podróży, że tego rodzaju prze- | 
konanię oparte jest na pomyłce i u- 
spokaja! w tym sensie opinię publicz- 
ną Ameryki Południowej. * AT 

W sprawie przystąpienia Argenty: 
ny do Ligi Narodów sekretarz generał 
ny oświadczył, że przystąpienie to je 

tyfikacyjny będzie przedłożony kongre 
sow* argentyńskiemu natychmiast po | 
ukonstytuowaniu się. 

urzędn. na 5% gdyż dotych- 

Ag 
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ECHA KRAJOWE. 

  

ŻYWIĄ i BRONIĄ 

Юю  prodnktów najbardziej przez nad- 
produkcję zagrożonych, dła których na ryn 
ku wewnętrznym inoc miejsca zrobić moż- 
na ż należy, zaliczam cukier i owies. 

Cukier — jak wiemy — est produktem 
bodaj jedynym, który przy przyswajaniu 
mie daje żadnych odpadków, może być bez- 

pośrednio do żyły zastrzykiwany, najszyb- 

ciej podnosi sprawność wyczerpanych pra- 
"cą mięśni i nerwów. Wiedzą o tem sportow 

cv, — stawiają go na pierwszem miejscu. 

Wiedzą i przedsiębiorcy amerykańscy, Za- 

trudniający robotników, przeważnie imigran- 

tów przy ciężkich pracach fizycznych: zna- 

jąc ich popęd do oszczędności, nie godzą 

się, żeby ci się żywili sami, a żywią ich 

umiej więcej tak, jak żywiły się nasza szla- 
chta 1 mieszczaństwo za dobrych czasów. 

W trzykrotnym posiłku dziennym zaw- 
sze musi być procz mięsa, coś słodkiego. 
W rezultacie spożycie cukru na głowę lut 

ności jest tam kilkakroć większe, niż u nas, 

i nie skarżą się tam na małą wydajność pra 

cy naszego robotnika. Przeciwnie — — {ег- 

mer kanadyjski, Anglik, jeżeli ma do wy- 

boru Anglika i Pcłaka, wybiera Polaka. 

Polska odziedziczyła po Rosji taki system 

protegowania przez państwo syndykatu cuk 

roweyo, że nasz spożywca płaci za cukier 

<enę 4 — 5 razy wyższą od tej, po jakiej 

się sprzedaje jego „nadmiar* zagranicą 
gdzie — podobno — opłaca się karmić 
nim świnie. S : 

I taka protekcja przestaje skutkować -— 
redukuje się obszar płantacyj buraczanych. - 

Oddawna myślałem, że z tego państwo- 
wo - gospodarczego absurdu, niechroniące- 
go przytem tak ważnej gałęzi rolnictwa 
i zarazem przemysłu, od nadprodukcji, jest 
wyjśrie proste w stopniowem obniżaniu pro 
tekcj: i akcyzy przy jednoczesnem pogłe- 
bianiu rynku wewnętrznego. Pogłębianie to 
odbywałoby się automatycznie przez samo- 

* obniżenie ceny, a mogłohy znakomicie być 
przyśpieszone przez udział rządu i spole- 
czeūstwa w pogladowej propagandzie spožy 
ca -- przęz wprowadzenie  najskroniniej- 
szej trzeciej potrawy we wszystkich kosza- 
rach i internatach. Podnosiłoby to również 
automatycznie wydajność pracy wogółe, nie 
wyłączając rolnictwa, pogotowia  wojenne- 
go, pracy szkolnej i sportowej. Myśl ta nie 
nausż być zugcinie naiwna: z satysfakcją 

_ dowiedziałem się. że poważny zjazd prze- 
_ mysłowców cukrowych z drugiej jej czę- 
_ ści zrobił zupełnie konkretny postulat pod 

adresem rządu o zwiększenie racji cukru w 
" koszarach omawiając, jednocześnie inne 

środki propagandowe. Widziałem nawet po- 
tem na szosie ładną nową tablicę z napisem: 
„Kto wżywa dużo cukru — ten będzie zdrów 
i silny”, Wobec tego, że wysokiej ceny 
przytem nie tknięto, ten ostatni rodzaj pro 

" pagandy wydaje się, właśnie naiwny | i 
" zbędny. . 
R jana dziecko rwie się do słodyczy, 

białoruskie przysłowie głosi: ,Szto czyrwo- 
no, tu choroszo; szto sołodko — to smacz- 
no” 

- Pozatem obniżenie cen na cukier rozwi- 
aęłoby znakomicie tak zdrową gałąz przemy- 
sh: 1 spożycia, jak przetwory owocowe i 

_ jogodowe; ułatwiłoby prawdopodobnie eks- 
“port nie cukru btrakowego, którego woina 

konkurencja z tańszym trzcinowym jest po- 
dobno beznadziejna, ale wyrobów cukrowni 
czyci:. Kto trochę wtėczvt się po świecie, 
ten chyba nigdzie nie natrafił na większą 

_ ich, niż u nas, rozmaitość i lepszą jakość. 
< Zniżenie tej ceny przy celowej poglado- 

wej propagandzie o jakiej wyżej dla te- 
goż cukru mewa, przyczyniłoby się znako- 
micie do uratowania od nadprodukcji ow- 

_ sa jak widzimy, dla niego, jako dla karmu 

   

      

   
u nas prawie wvłącznie końskiego, spoży- 
sie kurczy się i kurczyć będzie. 
Ale można i należy utorować  je- 

go lepszym  gruboziarnistym gatunkom sze 
roką drogę w postaci krajowych płatków 
owsianych, zamiast drogiego amerykańskie- 

_ go „Herkulesa* do kuchni szerokich warstw 
 practjących, wojska i młodzieży. I u nas 

_ krajowa owsianka ma narówni z ryżem od- 
" wieczną sławe środka dietetycznego dla 

chorych. Wieiny, že jest to najpožywniej- 
za z ńaszych «asz, ale w postaci u nas 

e wanej jest zbyt mdła i zdrowi jej nie lu- 
а. 
Amerykański „porydź” z dodatkiem cuk- 

ru i niewielkiej ilości młeka nabiera określo 
_ nego smaku i stanowi tam niezbędny fun- 
_ dament Śniadania. (rwies przed miażdżeniem 

jest silnie prażony, co smak jeszcze popra 
_ wia, przyśpiesza gotowanie i czyni z niego 
niemal ideał tobotniczego Śniadania. Nie 
chodzi tu więc o slepe naśladownicto obcych 
wyczajów, tylko o jeden jeszcze krok wyj- 
ja z kryzysu rolnictwa przez lepsze speł 

aianie właściwego zadania rolniczej i nierol- 
niczei cześci społeczeństwa, zadania — ho- 
dowi ludzi. 

Ostatnio omawiałem parę dróg wyjścia, 
wymagających porozumienia i współpracy 
z rządem. Możliwość tę nareszcie mamy. 
Niechże czynniki odpowiedzialne zechca ia 
wykorzystać. Wymaga to oczywiście czą= 
SU. 
_ Ale jest jeszcze jedno dość szerokie 
pole, na którem bez zwłoki, przed najbliż- 
szym wiosenno - letnim sezonem  ruchliw- 
sze jednostki i organizacje stron obu (wsi 
i masta) wiele zrobić mogą w kierunku te- 
g6ż wyjścia z kryzysu, w kierunku spraw- 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

niejszego wcielania całego hasła — żywią 
i brunią. Bronią przed zwyrodnieniem rasy. 

lak widzieliśmy, Niemcy z powodzeniem 
nasło „powrotu do natury” stosują po woj 
nie do hodowli inwentarza. ` 

W historji os S hasło 1 

ma piękne tysiącietnie greckie wzory, in 
ZackE a i z przed lat półtora 
stu i jego późniejszych następców. I Pot- 

ska « Wilno ma nie od dziś na tej drodze 
zasłużonych pionierów kolonij letnich i za- 
służone Organizacje. Więc niema tu mo- 

wy © nowem odkryciu Ameryki. Chodzi tyl 
ko o możliwie szybkie poszerzenie tego 
1uchu, jego dalszą demokratyzację. Smiem 
twierdzić, że sprzyjają temu nawet uciąż- 

liwe dla przemysłu Świadczenia społeczne, 
sprzyja nawet sam ciężki kryzys rolnictwa. 

Znałem na wieie lat przed wojną w po- 

wiecie słonimskim mniej niż średnio zamož- 

ną rodzinę ziemiańską, osiadłą w niewiel- 

kim folwarku z glebą piaszczysto - toriia- 
stą, z obszernym domem i oficynami. Nie 
erwszy rok na lato utrzymywano tam 

iesiątek letników i obie strony były z 
jebie nawzajem  zadowołone Słyszę, że 

zacny ten proceder wznowiono tam zaraz 

po wojnie, że siż on z roku na rok rozwi- 

ja. Zapewne całe gospodarstwo musiało się 
coraz lepiej do tej bezpośredniej hodowii 

iudzi przystosowywać i teraz kryzys rolni- 
czy, nadprodukcja i t. d. dolega mu mniej, 
niż innym. Nie myśłę zachęcać rolników, 

żeby robili na mieszczuchach „kokosy“, an! 
tych ostatnich łudzić, że będą uważani za 
dobrodziejów, jeżeli tłumnie pójdą na wieś, 
pozjadač zabezcen ten nadmiar produktów 
wiejskich, o które i tak nikt nie pyta. : 

Linia wzajemnego interesu * porozumienia 

leży gdzieś pomiędzy temi ostatecznościami 
irzeba ją odnależć i ustalić. || 

Na teń: połu właśnie, które już nie leża- 
Jo ndłogiem, ale było uprawiane zbyt po- 
Śpiesznie i dorywczo, a płan obu stronom 
dawał może zbyt częste zachody i zawo- 

dy, najbardziej wydaje mi się wskazaną 
zalecana przez p. Leczyckiego  komasacja 
instyłucyj społecznych i inicjatywy jedno- 

stek 
Główny nacisk kładę na potrzebę założe- 

nia chociażby zaraz centrali, narazie  naj- 
skromniejszej z jedną  odpewiednią siłą 
płatca, centrali o zadani:: informacyjno - 
porozumiewawczeńm. ; 8 

'Tu spotka się popyt miasta z podażą 
wsi na to letnie ludzkie pastwisko. Nie mó 
wię o dzierżawieniu letnikom gołych ścian. 
Temu służą najtliższe znane tereny  pod- 
miejskie i utarte do nich drogi. 

Nie chodzi wyłącznie o młodzież szkolna 
— do jej wakacyj mamy jeszcze ze 4 mie- 
siące.. Chodzi np. o to, że mądre prawo o 
przymusowych urlopach odpoczynkowyci 
dla wszystkich stałych pracowników nie mo 
że być należycie wykorzystane w zbyt cias 
nych ramkach czasu  wakacyj szkolnych.. 
Takie urlopy, jak również odpoczynkowo - 
zdrowotne urlopy Kasy Chorych, z wypła- 
ta 60 proc. uposażenia zarobkowego п:ора 
być dawane w ciągu całego roku, a w wiek 
szych ilościach i partjach — dajmy na to 
— w ciągu całego półrocza (cd IV do IX) 
mies, włącznie), 

Bardzo często szukanie letniska przez 
takiego urłopowanego przy jego ograniczo- 
rych środkach i stosunkach jest szukaniem 
wiatra w polu i kończy się zmarnowaniem 
uropu w tych samych miejskich warun- 
kach, w jakich kandydat nabawił się cho- 
roby, czy tyłko ciężkiego znużenia., : 

lak prawdziwe uzdrowisko, tak osa 
ar- 

      
   

  

     
  

  

sza jego forma — letnisko musi poza 
mowym odpoczynkiem dać pewną sumę wa - 
ruaków choć trochę wyższą od domowych 
miejskich. Dłatego tak uzdrowiska, jak 
letniska muszą być klasowe. Bardzo jest 
pożądane, i wydaje się możliwe znaczne 
rozszerzenie podaży, częstsze jej wykorzy- 
stanie. 

Na to, żeby pewną sumę warunków let- 
nikom obiecać i dotrzymać, nie dołożyć do 
tego, a umiarkowanie, uczciwie zarobić, -—-- 
trzeba się nad tem namyślić, przygotować 
dpowiednio dom, może namioty, barak, in- 
spekty, ogród. 5 8 

Diatego na zapoczątkowanie porozumie 
nia między miastem a wsią wcale nie za- 
wcześnie. 

W dzielnicy tak ubogiej, jak nasza, a 
tak bogatej w zdrowe miejscowości, pięk- 
ne widoki, tradycje i niezłych ludzi, niektó- 
re z tych miejscowości przy dobrej woli, do- 
świadczeniu i  talentach | organizacyjnych 
niewątpliwie tak się wybiją do klas wyž- 
szych, że będą ściągać * z zamożniejszych 
dzielnic zamożniejszych rodaków i cudzo- 
ziemców i przyczynią się znakomicie do po 
krycia niedoborów ubogiej głeby. 

i Tak: sobie radzi od wieków  Szwajca- 
ria, 

  

   

N. Czarnocki. 

LIST DO REDAKCJI 
W związku z notatką p. t. „Obrazki 

wiejskie, zamieszczoną w n-rze 22 z dn. 
28-1 r. b. „Słowa” uprasza się o umieszcze 
ie następującego sprostowania: 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie 
po zbadaniu sprawy stwierdza, że napisy 
umieszczone nad okienkami vrzędu poczto- 
wego w Wilejce, są w zupełności zrozumia 
łe dla każdego umiejącego czytać interesan 
ta i w treści swri nie zawierają nic filozo- 
ficznego wbrew twierdzeniu autora wspom- 
nianej noratki. 

Prezes inż, Żuchowicz. 

    

10 czerwca 1928 r. zawieszonó w 
kościele Św. Ducha w Wilnie półkę, 
ma której leżały broszurki różnej tre- 
ci charakteru religijnego lub społecz 
nego. Do półki była przymocowana 
skarbonka, zansieszczony zaś pomię- 
dzy książkami drukowany plakat pou- 
czał, iż każdy życzący sobie nabyć ja 
kąkolwiek książkę, powinien zwrócic 
uwagę na oznaczoną na okładce książ 

cenę i wrzucić do skarbonki odpo- 
 wiednią kwotę. 

: Była to niezwykła nowość. Każdy 
kupujący książkę był w stosunku do 
siebie jednocześnie sprzedawcą i kasje 
rem, był całkowicie nieskrępowany w 
wyborze książki i móg? się nie wsty- 
dzić tego, że po długich poszukiwa- 
miach albo wcale nie kupował, albo 
też brał jakąś broszurę w cenie 5 

- 10 groszy. 
'__ Inowacja ta odrazu wvwołała kry- 
iyczne głosy: jedni gorszyli się „han. 
dlem* w świątyni, inni znowu proroko 

ali, że „nic z tego nie będzie, bo ja- 
kiż głupiec będzie płacił za książkę, 
kiedy moze zabrać ja bezpłatnie, lub 
wrzucić do skarbonki guzik?*. 

___ Gorszący się „kunczeniem w świą- 
iyni'* wkrótce się jednak przekonali, 
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Эт ВЫ 

Lakończenie konferencji państw rolniczych 
Europy Środkowej i Wschodniej 

BIJKARESZT. (PAT) -— Konieren 

cja rzeczoznawców państw rolniczych 

Europy Środkowej i Wschedniej zakoń 

czyła swe prace. Protokół konferencji 

stwierdza, że utworzony stały komitet 

zaleca państwom uczestniczącym w 

konferencji przyjęcie projektu konwen 

cji weterynaryjnej. 

Komitet uważa, iż należy podjąć 

zgodną akcję wobec Ligi Narodów w 

celu możliwie najszybszego zawarcia 

międzynarodowej konwencji wetery- 

naryjnej. Komunikat zaleca zajęcie 

wspólnego stanowiska na konferencji 

zbożowej w Rzymie, zwołanej na dzień 

45 marca rb. 

Biorąc pod uwagę znaczenie zebrania 

wyznaczonego w Paryżu na dzień 23 

bm. komitet zaleca porozumienie w 

celu zgodnego postępowania. Ponadto 

stały komitet jest zdania, że uprzywi- 

lejowanie traktatowe produktów roini- 

czych pochodzących z Europy, przez 

państwa europejskie stanowi jeden z 
  

Rozłam wśród Heimwehrv 
WIEDEN. (PAT). -— Z Innsburcka 

donoszą, że rokowania pomiędzy po- 
szczególnemi grupami Heimwehry w 
sprawie niedoprowadzenia do zerwania 

ozbiły się. Przywódca tyrolski Heim- 
wehry Steigle zapowiada, że Heimweh- 
ra w Tyrolu ogłosi swoją samodziel- 
ność. 

Oryginalny sposób zwrócenia uwagi 
BERLIN. (PAT). — Mieszkańcy dzielnicy zachod. zaałarmowani zostali w czwartek 

wiecz. hukiem 5-ciu wystrzałów, które jak się okazało, dane zostały z działa szybko 
strzelającego, zmontowanego na balkonie jedcego domów w pobliżu ogrodu zoołogicz- 
nego . Pociski padły na dach sąsiedniego domu i wyrządziły znaczne Szkody. Ofiar w 
iudziach na szczęście nie było. 

Policja przeprowadziła niezwiocznie rewizję domu, z którego padły strzały, aresztu- 
jac sprawcę wybryku. jest nim emerytowany oficer niemiecki Lautin, który od dłuższe 
go czasu zajmował się eksperymentami artyleryjskiemi, utrzymując, że udało mu się 
skonstruow: działo, strzełające bez prochu. Z wynalazkiem tym Lautin zgłosił się do 
władz wojskowych, które jednak wynałazku tego nie uznały. 

Obecnie więc Lautin przez ostatni eksperyment chciał zwrócić uwagę na siebie i 
dowieść, że istotnie wynałazł nowy typ działa szybkostrzełnego i to bez prochu 

  

Pogrzeb nestorki dziennikarstwa polskiego 
WARSZAWA. (PAT). — W czwartek odbył się pogrzeb  nestorki 

dziennikarstwa polskiego śp. Bronisławy Neuiełdówny. W pogrzebie wzieli 
udział przedstawiciele świata dziennikarskiego, literackiego i artystycznego. 
Na trumnie złożono wiele wieńców, m. in. od Ministerstwa Oświaty, z Syn- 
dykatu Dziesaikarzy Warszawskich, To. Dziennikarzy i t.d. Nad trumną 
przemawiał mecenas Sliwowski w imieniu Towarzystwa Literatów i Dzienni- 
karzy oraz wiceprezes Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich red. Ste- 
fan Grosterr. 

Min. Składkowski w woj. Nowogródzkiem 
NOWOGRÓDEK. (PAT). — W dniu 19 bm. p. minister spraw we- 

waiętrznych gen. Sławoj - Składkowski po przeprowadzeniu inspekcji w po- 
wiecie wołożyński.a wyjechał na stację Nowojelnia. 

Z Nowojelni p. minister o godz. 1i.20 przyjechał do Nowogródzka, 
gdzie oprowadzany przez p. woj. Beczkowicza zwiedził górę Zamkową, koś- 
ciół farny, sąd okręgowy, magistrat, łaźnię i elektrownię, poczem po śniada- 
niu inspekcjonował starostwo, komendę powiatowa PP oraz urząd wojewódz 
ki. Wieczorem p. minister wyjechał do Nowojelni, gdzie zatrzyma się na 
noc, by rano wyjechać, na inspekcję powiatu baranowickiego. 

Katastrofa samolotowa pod Szczuczynem 
NOWOGRÓDEK. (PAT). — W dniu 19 %m. około godz. 1 południu wydarzyła 

się pod Szczuczynem katastrofa łotnicza, Wskutek defektu dia vas zmuszony 
został do 
inolot 

dowania na terenie gminy szczuczyńskiej niedaleko toru kołejow: 
poważnie uszkodzony. Piłoci dozna! kę 

, Sa- 
tylko lekkich obrażeń ciała tak, że je- 

den z nich tego samego dnia wyjechał do Lidy. 

SŁONIM 

— Walka z bezrobociem i pomoc jej o- 
śiarom. Na skutek powziętej inicjatywy 
przez Zwiazek Obywatelskiej Pracy Kobiet 
w Słonimie, starosta słonimski p. E. Koślacz 
zaprosił na dzień 4 b. m. przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa i organizacyj 
społecznych na konferencję w sprawie  u- 
tworzenia Obywatelskiego Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym w Słonimie. 

_ lnicjatywa Związku, jak i starosty sło- 
nimskiego, spotkała się z ogólnem uznaniem 
miejscowego społeczeństwa, czego wyrazem 
był gremjalny udział w zebraniu jego przed 
staw:cieli. 

Starosta. przedstawiając zebranym  sy- 
tunacja, jaka wynikła z powodu zastoju w 
Łrecy, spowodowanego ogólną depresją, 
Skutkiem czego w samym Słonimie przeszło 
100C ludzi pozostaje bez środków do życia, 
zaś Zakłady Ubezpieczenia Pracowników, 
jak również Fundusz Bezrobocia nie są w 
stanie z powodu martwego sezonu i braku 
środków ulżyć doli bezrobotnych — zwró- 
cił uwagę na konieczność traktowania spra 
wy bezrobotnych, jako zagadnienia społecz 
nego, którerm musi zainteresować się całe 
społeczeństwo i swym współobywatełom w 
krytycznej chwili dopomóc, dlatego też 2- 
peluje on do zebranych 0 utworzenie w 
tymi celu Komitetu Obywatelskiego Pomocy 
Bezrobotnym w Słonimie. в 

Wniosek staresty przeszedł jednomyślnie. 
Następnie przystąpiono do wyboru władz 
Komitetu i jego organizacji. W związku z 
tem wybrano prezydjum w składzie 5-ciu 
wsób, oraz utworzono 2 sekcje a) chrześci- 
jaństą i b) żydowską. Zadaniem prezydjum 
Komitetu będzie zdobywanie środków finan 
sowych, kierownictwo całą akcją dożywia- 
nia i zatrudniania bezrobotnych, zaś poszcze 
gólnych sekcyj — techniczne przygotowanie 
kuchni i wydawanie obiadów. Narazie po- 
stanowiono zorganizować 2 kuchnie: 1) 
dla chrześcijan i mahometan i 2) dla Ży- 
dów ‚ z której bezrobotni będą mogli 5- 
irzymywać obiady za minimalnem wynagro 
dzeniem. Kuchnia żydowska — rytualna, 
prowedzona będzie we własnym zarządzie 
sekcii, zaś obiadv dła chrześcijan będą bra 
ne od wojska, które w tej sprawie idzie o- 
choczo na spotkanie. Jako dałsze etapy 
swej pracy Komitet przewiduje dostarczanie 
cdzieży i opału bezrobotnym i dożywianie 
dzieci w szkołach. 

Na cele powyższe rząd i samorząd wya- 
sygnowują miesięcznie dotacje w kwocie 
2000 zł., ` 

Akcja pomocy bezrobotnym , zaini cjo- 
wana w Słonimie 4 lutego, postępuje ražno 
saprzód, tak, że w dniach najbliższych bez- 
robotni będą mogli korzystać z dobrodziejstw 
Komitetu Obywateiskiego. K. 

  

najlepszych środków uzdrowienia obec 
nego położenia gospodarczego Europy. 

Zaleceń, dotyczących uprzywilejo- 

wania traktowania produktów rolni- 

czych, nia podpisały jedynie Łotwa i 
Czechosłowacja. 

AEA TIR IIS TTT ATIKA 

W WIRZE STOLICY. 

JAK ODNALEZIONO BRYLANT 
KAWECKIEJ 

Bezczelne stłuczenie szyby wystawowej 

u jubiłera i porwanie w biały dzień, o 5 

kroków od. policjanta, olbrzymiego brylantu 

podnieciło urzad śledczy. Agenci wzięli się 

energicznie do pracy. 

GAZETA, ŁOM I PANTOFEL 

W rękach policji, jako corpus delicti, po- 

został łom żelazny, którym złodziej wybił 
szybę, gazeta, w którą ten drąg dla niepo- 

znaki był owinięty i pantofel, który uciel'a- 

jący na dach rabuś zostawił w rękach ści- 

gającego go przechodnia. Niewiele. ale cia 
mądrych agentów — w sam raz. 

Jeden z wywiadowców przypomniał о- 
bie, że kiedyś podczas rewizji Cyrk1 (dom 
noclegowy — rendez-vous bezdomnych apa- 

szów) widział tam za piecem łom 'ийгасо 

podobny do obecnego. Wnet przeprowadzo- 

mo badania i okazało się, że łomu w Cyrku 

już niema. 

Na marginesie gazety były koszławo wy- 

pisane wyrazy: Jaś, Woś, Łoś, Duż, Feź, 
Weź. Próżno się głowiono nad sensem tych 
sylab, wreszcie sprowadzono siłą nieszkan- 
ów Cyrku do urzędu śledczego i zasadzono 
do pisania powyższych słów. Niesporo im 
szło — a ileż nałamali stalówek,  podarli 
papieru i narobili kleksów przy tej ciężkiej 
pracy! Z ekspertyzy pisma wywnioskowano, 
że autorem dziwacznych słów był rzezimie- 
szek o imponującem przezwisku: faraon. 

Faraon przyznał się do swego dzieła, 
wyjaśnił, że to była zagadka (taka lobu- 
zerska krzyżówka) i że rzuciwszy pewnego 

dnia gazetę w kąt — więcej jej nie widział. 
Policja była już na tropie, sprawca kradzie- 
ży niewątpliwie był mieszkańcera  Cyrku, 
lokatorem tej sali gdzie nocował Faraon, 
gdzie był piec, a za piecem żelazny łom. 

ŚLEDZTWO W CYRKU 
Kozpytywania, badania, indagacje wyda- 

ły plon. W dzień napadu, około godz. 5 po 
poł, niejaki Olszyna, notoryczny złodziej 
i mieszkaniec Cyrku, przybył tam prosząc 

kolegów o pożyczenie mu trzewika, ewen- 

tualnie kałosza dla przyjaciela — Romualda 
Reczxi, również stałego cyrkowca, któremu 
poneć źli ludzie skradli pantofel. Od tego 
dnia Olszyna i Reczko nie nocowali już w 
Cyrku, nie pokazywali się tam wogóle. Nie 
było wątpliwości: brylant skradł Reczko. a 
Olszyna mu pomagał. 

POSZUKIWANIA 
Trudno znaleźć ukrywającego się czło- 

wieka w Warszawie. Wywiadowcy i konfi- 

denci szperali, węszyli po wszystkich knaj- 

pach, melinach złodziejskich, podejrzanych 

lokałach — ani śladu. 
Dowiedzieli się jednak, że Olszynę wi- 

dziano tu i ówdzie w pięknem futrze, że 

zadaje szyku i że ma kochankę — prosty- 

tutkę Zazdrosne koleżanki Zosi Mikron do- 
niosły o jej nowym adresie przy uł. Prostej 
64. Policja wkroczyła nocą i zastała Zosię 
gruchającą w najlepsze z Olszyna. Opryszek 
w ogniu krzyżowych pytań — (zapewne w 
ogniu tęgich razów pałką gumową) przy- 
znał się do współudziału w kradzieży, ale 
kryjówki bryłantu nie wyjawił, twierdząc, 

że zabrał go Reczko, i że ani jego, ani 
klejnotu więcej nie widział. 

POD MOSTEM PONIATOWSKIEGO. 
Pierwsze dwie noce po napadzie pržė- 

spat Olszyna we wnęce ostatniego filaru 
mostu Poniatowskiego nad samą Wisłą. Gro- 
madzą się tam na noc różne męty społecz- 
ne, różni biedni bandyci, którzy nie mają 
nawet obowiązkowych 20 groszy, by uzv- 

skąć wstęp do Cyrku. Przeszukano całą 

wnękę, ale bryłantu nie znaleziono. By wy- 
kryć tajemnicę użyto podstępu 

„Znaleźliśmy bryłant* — rzekł komisarz 
Olszynie — „trzeba przyznać, że dobrze 

był schowany”. 

Niewolnictwo w Rosji 
Gdzie źródło kryzysu gospo- 

darczego Europy? 

Uprawiany przez bolszewików 
dumping jest jedną z dróg, któremi 
Sowiety pragną przez zwiększanie bez 
robocia i, co za tem idzie, nędzy ogół- 
nej, wywołać rewolucję światową. 
Dumping ten jednak nie byłby możli- 
wy, gdyby nie system robót przymu- 
sowych w Rosji. Towary eksportowa- 
ne przez Sowiety, dlatego tylko są 
tanie, że koszt ich produkcji prawie 
nie nie kosztuje: większość bowiem 
pracy wykonywują współcześni niewol 
nicy — więźniowie i zesłańcy  poli- 
tyczni. 

Niedawno w londyńskim „Times* 
prof. Wilden Hart ogłosił list, w któ- 
rym, opierając się па rewelacjach 
pewnego kapitana marynarki brytyj- 
skiej po powrocie z Archangielska, 
zobrazował życie tych nieszczęśników. 
Nie w smak to widocznie poszło boł- 
szewikom, gdyż wystąpili z pogróżka- 
mi i w krótkim czasie trzykrotnie strze 
iano z zasadzki do profesora Harta. 

Sprawę niewolnictwa w Sowietach 
poruszano już również w parłamencie 
angielskim, przyczem jeden z człon- 
ków parlamentu, Bellairs, wystąpił do 
Mac Donalda z listem, w którym podal 
szczegóły, dokładnie obrazujące me- 
tody postępowania Sowietów  wzgic- 
dem swych zesłańców politycznych. 
Podług statystyki oficjalnej na 1 maja 
1930 roku w samych tylko obozach 
koncentracyjnych na północy Rosji 
było 662 tys. więźniów, w tem 74 tys. 
kobiet i 18 tysięcy młodzieży obojga 
płci w wieku od 13 do 18 lat. Zajęci 
oni byli głównie przy wyrąbie lasów. 
ładowaniu drzewa na okręty, budowie 
strategicznych dróg na pograniczu Fin- 
landji i kopalniach okręgu murmań- 
skiego. Pożywienie otrzymują oni ohy- 
dne, żyją w rozpaczliwych warunkach 
sanitarnych, to też śmiertelność wśród 
nich panuje olbrzymia. w ciągu ostat- 
niej zimy zanotowano 72 tysiące wy- 
padków śmierci z powodu szerzących 
się epidemij. Sowiety jednak niezbyt 
przejmują się tą śmiertelnością, wciąż 
bowiem nadchodzą nowe transporty 
zesłańców, oskarżonych o „propagan- 
dę antybolszewicką”, co w większości 
wypadków oznacza „zbrodnię od- 
prawiania praktyk religijnych. 

Te i podobne rewelacje poruszyły 
silnie opinję angielska i liczne dzien- 
uiki wystąpiły ze swej strony bądź 
2 rewelacjami, hądź z omawianiem ca 
lej sprawy, będącej hańbą dła współ- 
czesnej ludzkości. „The National Re- 
view“ interpeluje wprost Ligę Naro- 
dów i domaga się interwencji. fest to 
iembardziej na czasie, że Sowiety ma- 
ia podobno wziąć udział w konferen- 
cji ekonomicznej Unii europejskiej. 
Mają wziąć udział w obradach, do- 
tyczących zwałczania kryzysu, który 
sami wywołują i popierają! Wielka to 
czełność z ich strony, lecz większe 
jeszcze zaślepienie ze strony Europy. 
jedyną odpowiedzią Europy mogłoby 
bvć wstrzymanie jakichkolwiek kre- 
dytow i zwiększenie ceł wwozowych 
na produkty sowieckie. Tu jednak so- 
lidarność narodów europejskich trud- 
na jest do osiągnięcia ze względu na 
odrebne stanowisko Niemiec i Wtoclr. 
Tam przedewszystkiem powinno na- 
stąpić otrzeźwienie. 
RRS BETO ERDOTER KCAL KTORE WOOD OKONIE 

— A psiakrew! znaleźliście jednak! — 

zawołał zrozpaczony  Ołszyna, zdradzając 

tem samem, że wie doskonałe, gdzie jest. 

Rychło wydobyto z niego, że brylant omo- 
tany w szmatkę, wsadzony w pudełko od 
zapałek, owinięte w szary papier wpakował 
w dziurę w samym rogu filaru zawaliwszy 
otwór cegłą. Wyciągnięto brylant i z trium 

tem przyniesiono do urzędu śledczego. 

Niemal jednocześnie zjawił się tam uję- 
iy przez agentów Reczko. Nie mógł się wy- 
przeć. Aresztowano wreszcie pasera Waser- 
sztoka, który a conto wspaniałego klejnotu 
dał ztodziejom 1000 zł. 

Sprawa zakończona. Вабияе przyznali 
się i opowiedzieli szczegóły: Olszyna zaba- 
wiał policjanta na roku, a za jego plecami 
Reczko tłukł szybę. Dobry płan, dobre wy- 
konanie — a jednak się nie powiodło. Pe 
chowe złodziejaszki — nigdy chyba nie będą 

togaci K. 

   

APOSTOLSTWO KSIĄŻKI 
że powodu do zgorszenia być nie mo 
że: tak cel — oświecenie pod wzglę- 
Gem religijno - moralnym jak najszer 
szych mas, —. jak i sposób sprzedaży 
bez kupca i bez zysku, —- są czemś 
zupełnie nowem i wyjątkowo  szla- 
chetnem. 

Dłużej trzeba 
przekonać ludzi, 
ludzką uczciwość. 

Pierwszy rok sprzedaży książek 
w kościele Śzy. Ducha dał takie wyni- 
ki: sprzedano 2868 broszur wartości 
873 zł. 

Straty na książkach nie było! 

Ci sami pesvmiści, którzy proroko 
wali masowe okradanie szatek  koś- 
ciełnych, tłumaczą, że książek, jako 
bardzo tanich, (najdroższa kosztuje 
zł. 1,50), kraść „nie opłaca się*, ale 
jakkolwiek będziemy sobie tłumaczyli 
to, taktem jest, że nowy sposób rozpo - 
wszechniania taniej literatury zapomo- 
tą szafek kościelnych przeszedł zwy- 
cięsko wszelkie próby i zarysował 
nadzwyczajne możliwości. 

Dziś akcja prasowo-kolportażowa 
zapomocą szafek kościelnych rozwija 
się coraz bardziej, ogarnia coraz więk- 

było czekać, aby 
nie wierzących w 

sze tereny i jest zdecydowanie popie- 
"ana tak przez |. E. ks. Arcybiskupa 
łatbrzykowskiego, jak i przez innych 
biskupów polskich. 

inicjatorem tej akcji i pierwszym 
propagatorem szafek w Polsce (do- 
brze już znanych zagranicą, szczegól- 
nie w Niemczech), jest p. Bolesław 
Żynda, dyrektor księgarni św. Woj- 
ciecha w Wilnie; to 'tez Wilno dzierży 
prym i kieruje całą akcja, dostarcza 
jąc szafek i literatury na całą Polskę. 
Widomym znakiem inicjatywy Wilna 
jest książka, wvdana przez Oddział 
Wileński księgarni św. Wojciecha p.t. 
„Apostolstwo książki*. W książce tej 
znaidujemy piękną i treściwą  roz- 
prawkę ks. L. Ż. na temat celu, zadań 
i roli w życiu duchoweni —- książki 
"eligijnej, dalej — bardzo szczegóło- 
we wskazówki praktyczne, dotyczące 
urządzania szafek w kościele, spisu 
prowadzenia rachunkowości i t. p. -— 
wreszcie mamy obszerną  bibljografję 
literatury szafkowej, obejmującą 1543 
pozycyj broszur, oraz 241 ulotek i 
czytanek. 

Bibljograiję zestawit p. B. Žynda. 

Właśnie ta bibljografia nasuwa 
pewne spostrzeżenia, nad któremi 
warto się nieco zastanowić. 

   

Szafki kościelne dokonywują wiel- 
kiego przewrotu w dziejach kolporta- 
żu książki i otwierają nieznaną przed- 
tem drogę do najszerszyci! mas. Bro- 
szurki z Szatek. trafiają do rak ludzi, 
którzy bardzo mało, a może nigdy nie 
zaglądają do księgarni i zasadniczo 
nie kupują książek. Roła więc tej lite- 
ratury jest podwójnie wielka: raz, że 
oświeca religijnie i moralnie, ułatwia- 
jac pracę nad większem wyrobieniem 
duchoweni, po drugie, że przyzwycza- 
ja jeszcze niewyrobionego czytelnika 
do książki wogóle, a więc przyczynia 
się do podniesienia poziomu kultura|- 
nego szerszych mas. 

Władze duchowne należycie oceni- 
ły znaczenie akcji kolportażowej i oto 
już obecnie przez setki kościelnych 
szafek płynie literatura religijna sze- 
ioką falą i przypuszczać należy, że 
różne instytucje świeckie (szpitale, 
kluby, organizacje społeczne) - pójdą 
ladem naszego duchowieństwa i rów- 

nież skorzystają z półek w celu roz- 
powszechnienia dobrej książki. 

Tvmczasem iednak mamy do czy- 
nienia z szafkami tylko w kościołach, 
wskutek tego z literaturą uwzględnia- 
jacą potrzeby religijno-moralne czytel- 
nika. 

Jakże wygląda ta literatura? 

Zastanówmy się nad... 
autorów — jest wymowny. 

Zawiera on 619 nazwisk, z których 
370 należy do osób duchownych. Śto- 
sunek ten można uważać za normal- 
ny, gdyż niezawodnie głos decydujący 
w sprawach religijnych i moralnych 
*nusi mieć duchowieństwo. Ten jednak 
stosunek wskazuje na to, że literatura 
piekna nie jest należycie uwzględnio- 
na i wyzyskana. Pobieżne nawet przej- 
"zenie katalogu potwierdza to spo- 
strzeżenie. Literatura jednak, a szcze- 
gó6lnie poezja, może i powinna mieć 
dasięp do najszerszych mas przynaj- 
mniej narówni z broszurkami na te- 
maty społeczne. 

Idźmy dałej: na 619 nazwisk znaj- 
dujemy 185 nazwisk zdecydowanie 
cudzoziemskich! Prawie 30 procent! 
Jest to zjawisko niepokojące. Nie ule- 
ga wątpliwości, że w poglądach na 
zagadnienia religijne nie może być 
żadnej różnicy w poglądach katolika- 
Polaka i katolika — Niemca, Francuza, 
lub Włocha, ale tematy broszur nie 
są wyłącznie religijne. Już w oświetle- 
niu zagadnień społecznych, lub mo- 
talnych, trzeba uwzględnić warunki 
życia, obyczaje i strukturę psvchicz- 
na szerszych mas czytelników, inaczej 
antor zacznie prowadzić  przysłowio- 
wa rozmowę dziada z obrazem. 

wykazem © takie nieporozumienie jest bar- 
dzo łatwo; dość chociażby przypo- 
mnieć pewien artykuł w „Kurjerze 
Wil.*, w zeszłym roku, na temat sprze- 
daży w kościołach broszurki, zwaicza- 
jącej krematorja. Sprawa, aktualna w 
Niemczech, w Polsce jest całkowicie 
obojętna, w naszem zaś  poczciwem 
Wilenku, a tembardziej na wsi — zgo- 
ia niezrozumiała. 

Trzeba więc podkreślić potrzebę 
powstania popularnej literatury religij- 
no-moralnej w Polsce! Trzeba zmobi- 
lizować wszystkie polskie siły — du- 
chowne i świeckie — ij wyrównać sto- 
sunek autorów — cudzoziemców do 
Polaków! W Polsce tylko O.O. Jezuici 
w Krakowie doceniają należycie zna - 
czenie literatury popularnej i w wiel- 
kiej ilości drukują broszury. Dlaczego 
tą akcją nie zainteresuje się księgar- 
nia św. Wojciecha w Poznaniu? 

Ta firma najłatwiej mogłaby zor- 
ganizować na wielką skałę wydawni- 
ctwa broszur wyłącznie polskich pi- 
sarzy! 

Jeżeli sprawa autorów polskich 
wygląda dość smutnie w katalogu 
książek, przeznaczonych dla szafek ko- 
ścielnych, to sprawa już nie pisarzy, 
lecz wogółe naszych ziem. jest wprost 
rozpaczliwa! 
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Przed kłku dniami podawaliśmy, 
że w ub. miesiącu na terenie Wilna 
zlikwidowano 34 _— przedsiebiorstw 
andlowych. 

Jest to niewątpliwie objaw niepo- 
kojący, objaw świadczący 0 pogię- 
bianiu się u nas kryzysu ekonomicz- 

Ażeby należycie wyjaśnić przyczy- 
Ry, z racji których zlikwidowane zo- 
stały wspomniane przedsiębiorstwa, 
udaliśmy się do klku właścicieli zli- 
widowanych przedsiębiorstw, zada- 

jąc un następujące pytanie: 
— Co zmusiło pana do zlikwido- 

wania przedsiębiorstwa? 
Pan Władysław Borkowski właści- 

Cieł skłepu z materjałami  piśmienne- 
_Mi przy ul. Ś-to Jańskiej oświadczył 

m co następuje: 
— Sklep mój, przy ul. Ś-to Jan- 

skiej egzystował od roku 1908. Po- 
Czątkowo byłem jego współwłaścicie- 
lem, a ostatnie lata właścicielem. 

W tym roku zmuszony byłem 
zlikwidować go, ze wzgłędu na nie- 
Opłacalność. 

Na nieopłacalność tę 
/ przeciążenie poddtkowe, 
Obrotu. 

Doprawdy, przy dzisiejszej śrubie 
podatkowej trudno jest kupcowi pro- 
wadzić przedsiębiorstwo. 

Głównie gnębi nas podatek obroto- 
wy, najgorsze zło podatkowe, jakkol- 
wiek i inne, jak: dochodowy, mająt- 
kowy, oraz szereg miejskich są tym 
kamieniem młyńskim u szyi kupca. 

Obrót spadł znacznie. W roku 1929 
Miałem 56.000 zł. a w roku 1930 tyl- 
ko 36.000. 

| Stosunek Magistratu do nas, kup- 
ców nie jest bardzo przyjazny. Mia- 
łem wypadek, że za pewną należność 
Opisano mi kasę. a następnie, bez 
uprzedniego porozumienia się ze mną, 

złożyło się 
oraz spadek 

  Przyjechał sekwestrator. aby zabrać 
*ę kasę. 

Naraziło mnie to na koszt: opłata 
łą furę i robotników, a w rezultacie 
kasą została na miejscu. 
»-Można było tego uniknąć porozu- 
Hiawszy się ze mną. 
"Jedno z drugiem stwarza warunki, 

W jakich prowadzenie interesu staje 
„SIę ponad siły i możliwości. 
. ©. Bołtupski. Smutne  peryteije, 
Przez jakie przeszedł p.  Bołtupski, 

_ Właściciel antykwarni i sklepu mebli 
Stylowych (ul. Wileńska) mogły po- 
służyć jako tło do scenarjusza filmu. 
: Firma, istniejąca w Wilnie od 1900 
oku została zlikwidowana, gdyż Ma- 

į gistrat pozbawił ją, n. b. bezprawnie, 
|owaru. 

Posłuchajmy, co mówi 
Мапу. 

‚ — Firma nasza winna byla Magi- 
Stratowi 680 zł. z tytułu należności 
Podatkowych za rok 1930. 

Mimo, że ostatnia rata tego podat- 
U powinna była być uregulowana 
o dnia 14 grudnia 1930 r. poczem 

Przysługiwał jeszcze dwu-tygodnio- 
Wy termin opłaty z karą, wydział po- 
latkowy magistratu zabrał już w dniu 
5 listopada, a więc znacznie przed 

lermineni całą niemal zawartość ma- 
Sazynu — meble i antyki, na łączną 
"imę szesnastu tysięcy złotych. 

„ To zadecydowało o naszym losie, 
tudno bowiem mieč sklep bez towa- 
w a jasne jest, że w naszej branży, 

no į przy dzisiejszej  konjunkturze 
"Možna nie mieć na zawołanie kiłku- 
set złotych. 

. Ażeby oświetlić należycie stosunek 
| niejskich władz podatkowych do nas. 
Btników, opowiem bistorję naszego 
srachii, 

„ Mieliśmy dług wobec osoby pry- 
| Watnej, dług wynoszący 700 zł. Wy- 
4 ona zosta'a licytacja. Nie doszło 

      

     
     

    

    

    
   

    

      

  

    

  

    

   

     
     

poszkodo- 

” niej, gdyż. po wpłaceniu części 
zależności, zawarliśmy układ z wierzy 
lielem, który jednak zabezpieczył 
„Voje powództwo. To dało Magistra- 
md myśl zabrania towaru jako gwa- 

cji, 

olga ętroPolia wileńska, obejmująca 
„sętzymie tereny, nie ma dła swych 
"ernych specjalnej literatury, choć 
(„OŚĆ znajduje się w wyjątkowych 
pr. tnkach, miała niezwykle głębokie 
jų Žycia i stoi wobec bardzo skom- 
iKowanych zadań. 

R Jek wyglądają wileńscy autorowie? 
|. 4. E. x. Meiropolita jałbrzykowski 

p 

| Pisał 1 brosz., |. E. x. Biskup Mi- 
„ialkiewicz — 1, p.p. Birecki — I, 

arkiewicz — 1, prof. Lutosławski 
S 2, prof. Massonius — 1, Obst — 1, 

1 aj Pigoń — 1. x. Sieczka — 2, Życ- 
3 —- 1, dodajmy do tego 2 broszurki 
dzie prałata |. Karczewskiego i bę- 

my mieli razem 14 broszurek! 

Ale z tych 14 broszur tylko 6 po- 
a zagadnienia szczególnie bliskie 

AAS: na temat Ostrej Bramy, I o 
> „Słołach Litwy, 1 0 Żyrowicach), 

Mówią o bolszewizmie, reszta zaś 
ważą zagadnienia ogólne. 

-, Stanowczo potrzebna jest literatu- 
RB uwzględniająca bezpośrednie prze 
> ludności pewnych większych te 

" W, potrzebne są dziełka z zakresu 
žie li Kościoła na poszczególnych 
ua lach Rzeczypospolitej,. dziejów 

€wnych obrazów. klasztorów i t.p. 

Zapomocą broszurek o treści hi- 

R
a
 

lo,   

Pertraktacje z wydziałem podatko- 
wym doprowadziły do tego, że stanę- 
ła następująca umowa. 

Magistrat zabiera meble, pozosta- 
wiając nam część ich, np. komodę 
wziął Magistrat, u nas zostały szufla- 
dy, biurka i szafy pojechały tez bez 
szuflad, etażerki bez półek i t. p. 

Obiecane nam było, że w miarę 
częściowego spłacania długu, będą 
nam zwracane częściowo meble. 

Niestety, umowa ta, zaakceptowa- 
na przez sekwestratora Ignatowicza, 
nie została zaakceptowana przez kie- 
rownika wydziału podatkowego, bo 
kiedy wpłaciliśmy pierwszą część na- 
leżności i poprosiliśmy o część zasta- 
wu, odpowiedziano nam: rozmyśli- 
liśmy się, zapłaćcie wszystko, a wów- 
czas wydamy wam zastaw. 

Nie pomogły prośby i wskazywa- 
nie na to, że w tych warunkach nigdy 
nie będziemy mogli nietylko spłacić 
dłngu, ałe nawet żyć. 

jeden z urzędników  roześmiał się 
w oczy i powiedział: nie macie z cze- 
go żyć, nas to nie obchodzi, my ma- 20 
my gaże zagwarantowane. 

W ten sposób Magistrat zabrał 
przed terminem cały nasz towar, zmtt- 
szając do zamknięcia starej firmy, da- 
jącej chłeb kilku rodzinom, które „nie 
maja zagwarantowanych gaž“. 

Tyle p. Bołtupski. W. T. 

CO MÓWI P. ZYGMUNT NAGRODZKI 

Pan Zygmunt Nagrodzki nie zlikwi 
dował swego przedsiębiorstwa jednak, 
jak pamiętamy, a co było ogłoszone w 
„Stowie“,-—-lecz zmuszony był zwrócić 
się do władz z prośbą o wyznaczenie 
nadzoru sądowego. 

Ta okoliczność skierowała nas do 
p. Nagrodzkiego z prośbą o informacje. 

— Nadzoru sądowego, mówi p. 
Nagrodzki, niema. Cofnąłem go gdyż 
pewna część dłużników moich pomo- 
gła mi wybrnąć częściowo z trudnej sy 
tuacji. 

— Czem: się tłomaczy, że tak po- 
ważna firma stanęła na skraju krachu, 
zapytujemy. 

— Zachwiałem się, bo inaczej tego 
nazwać nie mogę, gdyż warunki pra- 
zy firm, prowadzących interesa z rol- 
mictwem, zwłaszcza tu, w Wileńszczyź 
nie, są wyjątkowo trudne. 

Po głodnych latach 1927 i 1928 o- 
„raz katastrofalnie niskich cenach w ro 
ku 1929 spotkała nas niespodzianka 
nader przykra. 

Była nią kosjunktura roku ubiegłe- 
go, zapowiadającego na-wiosnę dobre 
urodzaje, a katastrofałnego w rezulta- 
cie. Kupiec naszej branży zmuszony 
jest, już na wiosnę robić obstalunki, a 
więc płacić zadatki, wystawiać pokry 
cie wekslowe. 

Jakolwiek sczon ten zapowiadał się 
dobrze, nauczony przykrem doświad- 
czeniem lat ubiegłych nie angażowa- 
lem się zbytnio, jednak musiałem za- 
opatrzyć skład. 

jak już zaznaczyłem, sezon zawiódł 
w najwyższym stopniu, zwłaszcza w 
dziaje maszyn. 

Sytuacja stałą się krytyczną, zwła- 
szcza gdy się weźmie pod uwagę, że 
rolnik nabywajacy za gotówkę nie ist- 
nieje, a pozatem tenże rolnik nie jest 
przyzwyczajony do terminów i każde 
przypomnienie o długu traktuje często.. 
jako osobistą obrazę. 

Należności moje z roku 1928 zosta- 
ły nieuregulowane, w roku 1929 pozwo 
iiłem sobie na pewny nacisk. W roku 
193Ć panowała zasada: nie można nie- 
pokoić rolnika. 

Wszystko to, oraz spadek o 20—22 
proc. (w stosunku do roku 1929) obro 
tu stworzyło warunki. przy których 
irudno się było nie zachwiać. 

Nadmienić tu muszę, że w latach 
dochodowych, zebraną gotówkę uloko 
wałem w realnościach. Miał to być ka 
pitał zapasowy. Obecnie, kiedy*kapi- 
tał zakładowy okazał się bardzo po- 
trzebnym, warunki ekonoiniczne unie- 

sioryczno-religijnej szczególnie łatwo 
jest podejść do czytelnika. zbudzić 
jego zaufanię i nawiązać z nim ser- 
deczną łączność. ‚ 

Konieczność zorganizowania wy- 
dawnictwa broszur jest zupełnie wy- 
raźna, jak również nie ulega wątpli- 
wości, iż trzeba akcję wydawniczą 
zdecentralizować, w tem znaczeniu, że 
należałoby stworzyć tilje we wszyst- 
kict: większych środowiskach. * 

| Zresztą: czy należy czekać na czy-. 
jąś micjatywę, czy ue lepiejby było, 

gdyby Wilno, które tak pięknie za- 
poczatkowało akcję szafkową, zaini- 
cjowało i odpowiednie wydawnictwo? 

Q ludzi do tak pięknej pracy nie 
byłoby trudno, fundusze zbyt wielkie 
nie są potrzebne, a więc mogłyby 
się znaleźć, tembardziej, że wydawni- 
ciwe miałyby zapewniony zbyt w 
wielkiej ilości. 

O tem stanowczo należy pomyśleć, 
gdyż w miarę rozwoju akcji kolporta- 
żowej, będziemy odczuwali coraz 
wiekszy brak popularnych broszur i 
oędziemy coraz bardziej zależeć od 
autorów, nieznających naszych dzie- 
jów, a nawet całkiem nam obcych. 

W. Ch. 

  

*czynienia 
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alastrofalna sytnacja kupiettwa wileńskiego 
Dlaczego zlikwidowałem przedsiębiorstwo? możliwiły sprzedanie realności. 

Kapitał był uwięziony. 
— No a Śruba podatkowa, podpo- 

wiadamy. 
— Głównie chodzi tu o obrotowy. 

Przy obecnym, b. słabym targu, dokła 
dam do swego przedsiębiorstwa kiłka 
set złotych dziennie, a mimo to płacę 
podatek od obrotu. 

Proszę pana, firma meja egzystuje 
od 1899 r., stała mocno, zachwiała się, 
ale obecnie zaczynam już wyłazić z ta- 
iaparów. Pomagają mi w tem moi wie 
rzyciele, którzy ustosunkowali się do 

ranie niezwykłe przychyłnie. W. T. 

Zniżka cen w Polsce 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni nastą 

pi! dość znaczny spadek cen niektórych 

artykułów przemysłowych: 
Od dnia 4 lutego r. b. cena I metra na- 

stępi jących tkanin spadła. se . 

"r-adėpolamu (fabr. Poznanski) ze 2. 

1.28 na 1,20: bojki (fabr. Poznański) ze zł. 

1,22 na 1,04; szewietu czarnego fabr. Leon 

hard) ze zł. 18.60 na 14,80; bostonu grana 

towego (iabr. Lecnhard) ze zł. 23,60 na 

tych 

  

.6C; : 
Od dnia 6 lutego r. b. notujemy następu- 

jacy spadek cen w nawozach sztucznych za 

100 kg: : 
superfostat 15 proc. (cena luzem pary- 

tet Poznań) ze zł 13,67 na 11.83; siarczan 

amonu (luzem f-co stacja wysylająca) ze zł. 

45.00 na 33,18; azotniak 22 proc. (w opako 

waniu f-co Chorzów) ze zł. 38.72 na 35.20: 

nitrofos 15 i pół proc [w opakowaniu f-co 

Cohrzów) ze zł. 36.00 na 27,75: 3 

W dniu 7 lutego r. b. spadły w cenie: 

przedza bawełn. pojedyńcza Nr. 32 1 klg. Z 

dol. 0.84 na 0,62.; cement. |luzem f-co 

stacia wysył. 100 kg) ze zł. 6.88 na 6,81: 

naczynia emałjowane [fabryka Wulkan) 1 

sztuka ze zł. 2,35 na 2,20: papier drukowy 

rotacyjny (w rolach) I kg. ze zł. 0.65 na 0.62 

celuloza sulfitowa [niebielona) 100 kg. ze 

zł. 54,81 na 46; półbut męski chroniowy 

czarzy wagi 840 gram 1 para ze 33,70 na 

37. — pantofelek damski lakier, wagi 410 

grm. 1 para ze zł. 33.70 na 27.20. | 2 

INastępnie zaznaczyła się tendencja zaiż 

kowa na chleb żytni 65 proc. Ceny tego chle 

ba w poszczególnych miejscowościach za 

1 kg. w połowie lutego wynosiły: 

w Wilnie 37 gr. 

w Brześciu n-B. ю ° 

w. Baranowiczach 33 > 

w Łucku 30 я 

W Równem Ms: 
w Białymstoku 34 i 

w Lublinie 33 ^ 
w Tarnopolu | AA 

w Stanisławowie 35 й 

W Kaluszu 33 : 

we Lwowie 38 2 

w Borysławiu 39 я 
w Krakowie 37 У 

w Warszawic 40 * 
w. Żyrardowie 35 T 

we Włocławkti 31 A 

w Łodzi 3 

w Piotrkowie 30 i 
w Kielcach 4 
w. Częstochowie 4 w 
w Radomiu 32 я 
w Sosnowcu 36 
m Katowicach 38 4 

w Mysłowicach 38 2 
w. Poznaniu 0" 
w Bydgoszczy 35 + 
w Toruniu 37 * 
w. Grudziądzu 35 ч 
w Gdyni 38 

HE1JOS: „SYN BOGÓW" W ROLI 

GŁÓWNEJ RYSZARD BERTHELEMESS 

Film ten rozwija motyw, popularny dziś, 
i w kinematografji i w literaturze: „konflikt 

dwu ras, Najczęśćiej bywa to konflikt rasy 

białej z czaraą; w tym wypadku mamy do- 
z Chińczykiem — Samem Lee 

(R. BARTHELEMESS), urodzonym w chiń- 
skiej dziełnicy Nowego Yorku, wychowanym 

jednak w środowisku ludzi białych i pozor- 
nie całkiem zamerykanizowanym. Podłożem 
konfliktu jest oczywiście miłość Sama Lee 

do białej kobiety, której rolę gra niezbyt 

urocza i chuderlawa Constance Bennett. 
śconflikt jest przeprowadzony dość naiwnie 

i nie ma psychologicznego uzasadnienia, 
tembardziej, że Sam Lee nawet zewnętrznie 
nie jest podobny do Chińczyka. Kulminacyj- 
ny moment, gdy ukochana dowiaduje się, 
że jej narzeczony jest Chińczykiem, podany 
został w sposób całkiem ordynarny: biała 
kobieta staje się pierwotna dzikuską i obija 
piblicznie szpicrutą biednego, potulnego 
Chińczyka. I w tem tkwi właśnie tendencja 
podobnych filmów (Białe cienie, Poganin): 
wykazać barbarzyństwo białej rasy, jej niż- 
szośś moralną wobec ras, prześladowanych 
przez nią. Wreszcie przychodzi rozwiązanie 
zgoła nieoczekiwane: okazuje się, że Sam 
Lee nie jest właściwie Chińczykiem, a ja- 
kimś podrzutkiem. Takie rozwiązanie psuje 
efekt, konflikt staje się fikcją. Widz jest nie- 
co zdziwiony i zapytuje, dlaczego tak po- 
ważny probłem, jak antagonizm dwóch ras, 
opar:o na zwyczajnej omyłce. 

Gra aktorów nie jest wysokiej klasy: 
rozkochana panna oćwiczyła Chińczyka, a 
potem niby rozpacza i z rozpaczy popada 
w alkoholizm; Berthełemess uważa, że w 
roli pogardzanego Chińczyka musi chodzić 
stałe przygarbiony, z opuszczoną głową i 
w rozpaczy również popija whisky; a ojciec 
pannv, stuprocentowy Amerykanin, gdy mu 
już dokuczyły fanaberje ekscentrycznej có- 
reczki, chce dła niej poprostu kupić tego 
Chińczyka za marne dołary. Sam Lee ma 
naturalnie swoją ambicję, no i tam dalej, 
dopóki nie padną sobie w obiecia. Er. 

SPORT 
AZS — PKS 9:0 

Każdemu  orjentującemu się w miejsco- 
wych stosunkach hokejowych jasnem było 
już przed meczem, że Policyjny Klub Spor- 
towy nie może nawet marzyć o wygranej z 
AZS-em, jednak na korzyść młodej drużyny 
policyjnej (gra w niej jeden tylko policjant, 
tak iak w AZS-ie trzech akademików) trzeba 
podnieść, że w pierwszej tercji trzymała się 
RoC uzając = žoaunkų 2:0. Najfatalniej 
w a trzecia tercia, kiedy to aa 

kadeiików byłą kolosalna.” R 
rużyna AZS-u mając w swym ie 

reprezentantów Połski braci Godlewskich į Wiro - Kiro oraz szybkiego „Sławka” przed 
stawia jednostkę bojową, dła której przeci- 
wnikiem mogłyby być najlepsze drużyny poł 
skie, a nie stawiający pierwsze kroki PKS. 

  

  

  

Ś. 

Dominik Dowgiałło 
Opatrzony Św. Sakramentami zgasł w dniu 6. IL. 1931 r. 

po długich i ciężkich cierpieniach w Siesikach (pow. Wiłkomierskiego) 
w 64 roku życia. 

Nabożeństwo żałobne za Jego dnszę odbędzie się w sobotę 21 lutego 
w kościele Św. Jerzego o godz. 10 rano. 

L 

Śledztwo w sprawie porwania ucznia 
Niezwykle zagadkowemi przejściami ucznia ginmazjum Zygmunta Augusta, Wiady 

sława Mikutowicza, który jak podawaliśmy wczoraj, miał być porwany i wywieziony pod 
wiłejkę, zainteresowały się władze śledcze. 

W chwili 
dzina zwróciła 
opisu całego wy, 

dy с 
AR natychmiast do 1 

RSE do badań. 

idku. Następnie dochodzenie skierowano do Nikon 
Wczoraj właśnie sprawę tę otrzymali zdolniejsi ajenci policyjni, 

wrócił do domu i opowiedział o swych przejściach ro- 
tu pp. gdzie zażadano szczegółowego 

śledczej. 
Którzy z miejsca 

pierwszym rzędzie poddano przesłuchaniu samego Mikutowicza, dla upewnienia 
się co do prawdziwości całego wypadku. 

Ponadto zarządzone zostały wywiady 
nastąpić, jak również na drodze do Wilejki 
z samoc! 

na ul. Wiwulskiezo, gdzie porwanie miało 
w okolicy miejsca, wypadnięcia Mikutowicza 

Władze śledcze dokładają wszystkich starań by tajemniczą tę sprawę należycie wy 
swietlić. Przypuszczalnie nastąpi to już w dniach najbliższych. 
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URZĘDOWA 
-- Audjencje u p. wojewody. P. wojewo- 

da Kirtiklis przyjąl w dniu wczorajszym 
m. in. dyrektora Archiwurm Państwowego p. 
Studnickiego b. ministra Meysztowicza, na- 
stępnie posła Kwinto w sprawach gospodar- 
czych powiatu brasławskiego dr. Palestra, 
nacz. wydziału zwalczania chorób  zakaźż- 
nych z Min. Spr. Wewn. 

— Ъп-!шкхе moga być ponow 
nie uruchomione. W związku z masowemi za 
mykaniem piekarń w Polsce, w skutek nie- 
sanitarnego ich stanu Min. Spr. Wewn. wy- 
aśniło okólnikiem do urzędów  wojewódz- 
ich, że wytwórnie pieczywa, które nie do- 
AC się do wymogów roz ia 
z dnia 29 października 1930 r. powinny bez- 
względnie ulec likwidacji. 

Zamknięcie jednak piekarń niehygjenicz- 
nych nie oznacza, że właściciele ich mo- 
gą więcej prowadzić podobnego ©- 
biorstwa. Przeciwnie, o ile ci fachowcy będą 
zamierzali otworzyć inne przedsiębiorstwo te 
go samego rodzaju, lecz pod względem sani- 
tarnym całkowicie odpowiadające rozporzą 
dzemu z dnia 29 października 1930 r. nałe- 
žy im na to zezwolić i wydać odpowiednie 
koncesje. 

W ten sposób właściciełe zamykanych 
przedsiębiorstw nie będą skazani na nędzę, 
gdyż będą mieli możność dalszego zarob- 
kowania. 

MIEJSKA 

‚ — Jeszcze posiedzenie w sprawie konn1- 
nikacji miejskiej. Wczoraj odbyło się w ło- 
kalu Magistratu posiedzenie komisji opińio- 
dawczej w sprawie uregulowania sprawy ho 
„munikacji miejskiej. 

. Na posiedzeniu tem rozpatrzono oferty 
žirm „Arbon“ i „Spėldzielnia“. 

Komisja nie powzięła żadnej konkretnej 
decyżji natomiast uchwaliła zwrócić się do 
obu zainteresowanych firm z prośbą o do- 
datkowe wyjaśnienia. 
W czwartek odbędzie się kolejne posiedze 

nie komisji, na którem opracowany zostanie 
odnośny referat dla użytku Magistratu i Ra 
dy Miejskiej. 

WOJSKOWA 
— Ze Stowarzyszenia rezerwistów i by- 

łych wojskowych. Zarząd Koła Stowarzysze 
n'a rezerwistów i b. wojskowych w Wilnie, 
powiadamia wszystkich członków, iż dnia 
22 (niedziela) o godz. 10 w lokalu polskich 
związków obrońców Ojczyzny przy ul. Że- 
iigowskiego 4, odbędzie się odczyt o obro- 
nie przeciwgazowej. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa. Koledzy, którzy z 
ważrych przyczyn nie będą mogli być na 
powyższym odczycie, zobowiązani są uspra- 
wiedłiwić swą nieobecność pisemnie, lub 
„ustnie przed odczytem. 

AKADEMICKA 
— Z Chóru Akademickiego. W piątek, 

dn. 20 b. m. próba chóru odbędzie się w lo- 
«alu Mensy Akademickiej. Początek jak 
zwykie o godz. 8 min. 15. Następne próby 
aż do odwołania w Zakładzie Etnologicznym 
(Zamkowa 11). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dn. 20 bm. o godz. 19 rozpocznie się XLV 
zebranie Kłubu Włóczęgów Senjorów w lo- 
kalu przy ul. Przejazd 5 (Antokol). Wstęp 
tyłko dla członków i stałych gości. Pan T. 
Nagurski streści dotychczasowe wyniki pra 
cy Klubu oraz wnioski do zagadnień polity- 
RK EDR ZS ZYCZE 103 PLECY TEE KRESOEREWZZAASZE 

Pozbawiona konkurencji drużyna AZS-u mu 
si spaść w fórmie trudno bowiem o chęć 
do r 

ma w perspektywie możności zmierzenia się 
z wrogiem groźnym W znacznie lepszej sy- 
tuaci: jest PKS, u którego da się zauważyć 
pew poprawa, Sędziował sawodom, będą- 
cym zrestą walką o tytuł mistrza okręgu, p. 
Wasiiewski. 

Publiczności mało. Osman. 
79 METRÓW SKOCZYŁ BR. CZECH 

Z UPADKIEM 
Na międzynarodowym konkursie skoków 

narciarskich w Ponte di Limano pierwsze 
miejsce zdobył przebywający w Szwajcarji 
włoski narciarz Venzi, który uzyskał najdłuż- 
Szy skok 58 m. i notę 141,8 

Drugie miejsce zajął Bronisław Czech z 
notą 139,7 punktów. Poza konkursem Czech 
«siągnął skok długości 70 metr., jednak z 
upadkiem. lest to najdłuższy skok polski. 

   

ysiłku, jakim jest trening, kiedy się nie © 

czno - społecznych stanowiących przedmiot 
zainteresowań Klubu. Zostaną również po- 
dane wnioski w odniesieniu do dałszej pracy. 

— Odczyt Poiskiego Czerwonego Krzyża. 
W nadchodzącą niedzielę, staraniem Zarządu 
wileńskiego. okręgu Polskiego Czerwonego 
Krzyża, w sali kina „Šwiatowid“ — Mic- 
kiewicza 9, p. dr. W. Zajączkowski Pygioai 
odczyt p. t. „Pierwsza pomoc w. nagłych 
wypadkach. Wejście bezpłatne Początek o 
godz 12 

— Walne Zebranie _ Stowarzyszenia 
Absołwentów Instytutu NHG. W dniu 21 lu- 
tego o godz. 19.45 w lokalu Instytutu Nauk 
ilandlowo Gospodarczych w Wilnie odbę- 
dzie się Walne Doroczne Zebranie Absol- 
wentów YA Nauk Handlowo - Gospo- 
darczych. razie niedostatecznej — ilości 
członków zebranie odbędzie się w drugim 
terminie tegoż samego dnia o godz. 20. 

—. Posłedzenie Naukowe Wydz. I Tow. 
Przyj. Nauk. W sobotę dn. 21 lutego br. o 
godzinie 8 wiecz. w sali Dziekanatu Sztuki 
odbędzie się posiedzenie naukowe Wydziału 
i Tow. Przyj. Nauk. Na porządku referaty: 

Ks. P. Nowicki: Z zagadnień interpreta- 
cji Ksiąg Genezis. |. Rybicki: Kilka uwag o 
„Poricoeniach' Kochanowskiego. St. Pigoń 
A. Towiański na Łitwie, w świetle świa- 
dectw współczesnych. 

Wstęp wolny dla członków i gości. 
— Ogėlne zebranie piekarzy odbędzie się 

w niedziele 22 b. m. o godz. 9 rano w sai 
przy ul. Metropolitałnej i. Zebranie zwołu- 
ie sę w związku z usiłowaniem e 
wynagrodzenia za pracę przez poszcze 
nych właścicieli piekarń. Niezależnie GET 
go zostanie udzielone przez ustępujący za- 
rząd sprawozdanie kasowe z działalności, 
oraz dokonane będą wybory nowego zarzą- 
du. Zebranie PE prawomocne niezałeż- 
nie od ilości obecnyh członków związku. 

RÓŻNE 
— Konierencja w sprawie obchodu imie- 

nin Marszałka Piłsudskiego Posłowie sejmo- 
wi b. minister Staniewicz, Brokowski i Do 
bosz przybyłi dziś, w imieniu wileńskiej 
grupy EO, posłów i senatorów do p. 
wojewody Kirtiklisa prosząc p. wojewodę o 
udział w komitecie obchodu imienin Pierw- 
z Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

onferencja ta miała również na celu о- 
mówienie szczegółów tej uroczystości. W 
wyniku konferencji ustalono, iż wymienieni 
posłowie zaproszą na najbłiższy wtorek 24 
bm. godz. 18 przedstawicieli społeczeństwa 

Wileńszezyzny na zebranie organizacyjne w 
Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego. Zebranie to będzie miało na ce 
lu wybór komitetu honorowego i wykonaw 
czego oraz ustalenia programu uroczystości. 

Pani marszałkowa Jadwiga Raczkie- 
wiczowa Opuściła Wilno. W tych dniach, 
opuściła Wilno, wyjeżdżając na se pobyt 
do Warszawy, p. marszałkowa iga 
Raczkiewiczowa, żegnana na dworcu przez 
grone pań i panów, z którymi łączyła ią 
praca społeczna na Wileńszczyźnie. P. mar- 
szałkowej wręczono kwiaty. 

— ie. We wczorajszem zawia 
domieniu o zebraniu Stow. kobiet z wyższem 
wykształceniem, które odbędzie się dziś w 
lokalu Muzeum Etnograficznego (ul. Zamko- 
wa nr. li) o godz. 20, zaszła pomyłka w 
programie zebrania. — Tematem dyskusji 
hędzie problem ochronnego ustawodawstwa 
pracy kobiet w związku z powstaniem Mię- 
dzynarodowego _ Stowarzyszenia „Drzwi 
'ctwartych“ i projekt powszechnej służby 
obywatelskiej kobict. 

Sprawę ochrony pracy kobiet poruszy p. 
dr. Marynowska, sprawę powszechnej Służ- 
bv ovywatelskiej p. Boltutisówna. 

— Z okazji 25-cio lecia Szkoły Połskiej 
przygotowuje się w Warszawie monumen- 
talnc dzieło pamiątkowe. Ma ono zawierać 
historję szkoły polskiej we wszystkich zabo- 
rach. Redakcja zwracała się niejednokrotnie 
do wiłeńskich działaczy i profesorów z proś- 
bą o materjały. Bardzo niewiele zadośćuczy- 
niło. wezwaniu. Jest do lata materjały nie bę 
dą przesłane, książka wyjdzie bez uwzględ- 
nienia walk o polską oświatę Wilna i Wi- 
leńszczyzny. Koniecznie należy pośpieszyć z 
przysyłaniem materjału pod adr. prof. Igna- 
cego „Myślickiego, Warszawa, Śniadeckich 
12, albo red. „Kurjera Wileńskiego" dla p. 
H. Romer. 

— Zarząd schroniska dla sierot im. Mar- 
szatka |. Piłsudskiego dziękuje serdecznie 
i-wu Przyjaciół Związku Strzeleckiego za 

- Cfiarowane dzieciom słodycze i właśc. cukier 
ni „Irena” na Antokolu za przysłane zakła- 
dowi 150 pączków. 

, — Wiłeńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
piniejszem komunikuje, iż od roku 1931 po- 
eimuje się prowadzenia iachowych inspek- 

vj szkółek drzew owocowych, a także go- 
spodarstw ogrodniczych na terenach ziem 
wschodnich przez wykwalifikowanych - 5ре- 
cjalistów fachowcow. Warunki dostępne. 

Łaskawe zgłoszenia przyjmuje i udziela 
informacyj (listownie po załączeniu 2 znacz- 
ków po 25 ar.) Wilenskie T-w0 Ggrodni- 
cze, Wilno, Sierakowskiego 4 

—Sprostowanie. W związku z ukazaniem 
się w nr. 40 „Słowa” sprostowania p. dr. 
Dąbrowskiego, naczelnego łekarza szpitala 
Sawicz, na zasdzie Ustawy Prasowej pro- 
szę uprzejmie o łaskawe umieszczenie na- 
stępującego sprostowania: 

ad. 1) nieprawdą jest, jak twierdzi dr. 
Dąbrowski, że dostarczona w dniu 14 bm. 
w nocy została do szpitala chora, moja mat 
ka, 7 kartką wystawioną przez p. dr. Le- 
giejkę, w której rozpoznaniu choroby brzmia 
io .przeumonia centrałis simitra“ 76  zna- 

    

$. Р. 

Dominik Dowgiałło 

  

Zgasł w dniu 6 lutego r. b. na Lit- 

wie Kowieńskiej w rodzinnym zamku, 

pozostałym Mu jeszcze z rozłegłych 

omg: dóbr Siesickich. Był on sławnym 
administratorem i przezornym  rołni- 

kiem, a stojąc przed wojną na czełe 

znacznej fortuny, miał zawsze hojną 

rękę na cele społeczne. Ś. p. Dowgiał- 

ło znany był w szerokich kołach spo- 
łeczeństwa naszego, jako człowiek, 

którego cechą była wielka życzłiwość 

dla bliźnich. Urodzony w roku 1867, 

wnvk Dominika Dowgiałły i Marji z 

hr. Platerów, syn Stanisława i Idalji 
z hr. Potockich, ożeniony z hr. Chod- 

kewiczówną, pozostawia licznych krew 

nych i przyjaciół, a zgon jego pogrą- 

ży w żałobie wiele naszych domów 

ziemiańskich. 
š. P. Dowgiałło miał dwie córki 

i pięciu synów, z których dwóch stra- 

cił w czasie wojny. Ksiądz Meyszto- 

wicz odprawi noszę żałobną za jego 

duszę w sobotę, w kościełe św. je- 

rzego o gdoz. 10 rano. Oby lekką Mu 
była Ziemia Kowieńska. 
PRZDAZZORONZAŁ NTT RST ZE TEEN 

kiem zapytania natomiast posiadam list p. 
dr. !egejki z dnia 19 bm. o treści następu- 
jącej: „Niniejszem stwierdzam, iż u p. Jó- 
zefy Piliponisowej 13. Il. br. skonstantowa- 
łem zpałenie płuc z lew. strony .i skiero- 
wałem ją do szpitała”. Dr. W. Legiejko. 

ad. 2) nieprawdą jest, co stwierdza dr. 
Dabrowski, że „chora została lekko przepa- 
sana prześcieradłem przez biodra” natomiast 
prawdą jest, że kiedy przyszłam rano do 
szpitała zobaczyłam matkę moją w kaftanie 
bezpieczeństwa ze związanemi rękami. 

Pokrešliė jeszcze muszę, że dr. Pawłow 
ski rozmawiając zę mną i domagając się na 
tychmiastowego zabrania chorej ( itar 

9 pozostawienie chorej przez jeden dzień) 
pozwolił sobie na niewłaściwy ton w stosun 
ku do mnie jako interesantki. 

Jadwiga Pulitowa. 
Wilno 19, II. 1931, 

—. Pracownicy samochodowi o koncesji. 
Wobec szeregu notatek, zamieszczanych w 
prasie wileńskiej w głośnej obecnie sprawie 
koncesji autobusowej, w, których to notat- 
kach Związek Pracowników  Samochodo- 
wych stał się pontekąd objektem spekulacji 

Z sa js jego 
człorkom znaczną Iwyžkę 3 

Zarząd Związku Pracowników Samocho- 
dowych niniejszem komunikuje, iż pracow- 
nicy, uwzględniając obecną ciężką sytuację 
śinarsową kraju i miasta, i popierając ha- 
sło Rządu o zniżce cen, zrzekają się jakich- 
kołwiek nadwyżek w stosunku do płac, za- 
gwarantowanych im w starej umowie zbio- 
rowej, wypowiedzianej w gradniu 1930 r. 
przez „Spółdzielnię", natomiast będą dążyć 
wszelkiemi im mi środkami tegal- 
nemi do przywrócenia i poszanowania Sta- 
rej umowy zbioruwej i do łudzkich warun- 
ków pracy, czego, niestety, są obecnie po- 
zbawieni. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA | 
—. Wznowienie pracy w hucie szklanej 
w i doj w lokalu BBWR przy | 
zawałnej la się ponowna 
pomiędzy dyrekcją huty „Vitrum” a przed 
stawiciełami jej robotników. Po przyjęciu 
obustronnych warunków zdecydowano, iż tu 

e być deca sw a ю ne. Ro 
y w zrozumieniu o! On 

piuktury w przemyśle uutniczym, ordinai 
uę na obniżenie płacy o 18 proc. ekcja 
buty między innemi zdecydowała się wypła 
cć ekwiwalent za dwumiesięczne koniorne 
tym robotnikom, którzy w czasie bezrobocia 
ne korzystali z mieszkań fabrycznych Pra- 
cę otrzymuje narazie przeszło 200 robotni- 
ków. Zasługę zlikwidowania bezrobocia w. 
bucie „Vitrum* przypisać należy inicjatywie | 
i zabiegom Gospodarczych Związków Zawo- 
dowych Zaznaczyć należy iż huta ta nie 
była czynna w ciągu 9 miesięcy. 

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, o 

godz. 8 wiecz. ukażą się dwa świetne й- 
noaktowe utwory Molnara „Bankiet“ i „Raz, 
dwa, trzy” w rezyserji dyr. Zełwerowicza 
który jednocześnie w „Raz, dwa trzy* odtwa 
rza główną rolę. Obie te komedje zyskały 
sobie zasłużcne powodzenie dzięki wytwor- 
SRR humorowi, oraz Świetnie postawionym 
rołomi. 8 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 wiecz. po raz 2 „Noc Syłwestrowa” Krzy 
woszewskiegc, w reżyserji dyr. Zelwerowi- 
cza ż Niwińską, Sawicką, Szurszewską, Bal- 
cerzekiem, Ciecierskim, Jaśkiewiczem, oraz 
Wyrwiczem-Wichrowskim w rolach głow-- 
nych Humor, dowcipny djałoę, oraz zabaw 
ne zytuacje, jak 1ównież koncertowa 

artystów, rokują tej nowości duże powodze- 
nie. 

— „Czupurek“ B. Hertza na Pohulanče. 
Dziś, o godz. 4 m. 30 ukaże się „Czupurek * 
B. Hertza, reżyserii H. Zełwerowiczówny. 
ZN, sprzedane. 
— jelne przedstawienia - 

we. W nadchodzącą niedziełę dala 22 bom. 
w_obu teatrach miejskich dbędą się przedsta 
wieria popołudniowe po cenach  zniżonych. 

M teatrze na Pohułance ukaże się o 
godz 3. m. 30 „Papa kawaler" Carpentera, 
w reżyserji Wyrwicza-Wichrowskiego, który 
jednocześnie odtwarza role tytułową. W te- 
ałrze „Lutnia” ujrzymy o godz. 3. m. 30 po 
poł. „Interes z Ameryką" Francka i Hirszfel- 
da, w reżyserji R. Wasilewskiego. 

— „Salome* Oscara Wilde*"a. Zespół 
Teatrów Miejskich przystąpił obecnie do 
pracy nad niezwykle ciekawą premierą, któ 
ra ukaże się wkrótce w Teatrze na Pohułan- 
ce. Będzie to „Sałome* Oscara Wilde“a, je- 
der z najpiękniejszych utworów tego au- 
tora 

, — Ewa Bandrowska nałeży do najświet- 
niejszych śpiewaczek polskich. Posiada głę- 
boką kulturę muzyczna, tak rzadko spotyka- 
ną u śpiewaczek. Tem silniej działa jej sztu- 
ka na nas. Wilno będzie miało ją sposob- 
ność usłyszeć w sobotę na wielkim koncer- 
cie symfonicznym pod batutą dyr. Wyleżyń 
skiego. Dyrekcja Konserwatorjum „poczyniła 3 
zarządzenia, by usunąć ciasnotę szatni. W | 
programie koncertu Dworzak, Druizetti, De- 
libes, Opieński i in. Bilety do nabycia w. 
biurze „Orbis”, w dzień koncertu przy kasie 

cO GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Miłość hiszpańskiej beduinki. 
Kino Miejskie — Krzysztof Kolumb. 

saa — Gołebica. 

Casino -— Senor ARE ; 
Pan — Słodycz zwycięstwa. 
Helios — Bład ojca. ( : 
Stylowy — Tajemnice d-ra Fu Maachu 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 
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Sprawa unormowania 
Wczoraj odbyło się w Magistracie 

posiedzenie specjalnej komisji autobu- 
sowej, na Kiórem omawiano sprawę od 

dania koncesji na eksploatowanie linij 

zutobusowych w Wilnie. 

Zapoznano się szczegółowo z ofertą 

Spółdzielni, firmy „Arbon* i finansi- 

stów francuskich, proponujących  sti- 

nansowanie przedsiębiorstwa autobuso 

wego, któreby pozostawało pod zarzą- 

dem miasta. W celu należytego zorjen 

towania się w przedłożonych propozy- 

cjach komisja postanowiła wezwać o- 

ruchu autobusowego 
ierenta do przedstawienia bardziej 

szczegółowych danych i wówczas do- 

piero wypowie się w tej sprawie. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że 

największe szańse otrzymania koncesji 

ma firma. „Arbon*, bowiem ofertę 

„Spółdzielni'* nie można zbyt poważnie 

iraktować. 

Również niewygodną jest propozy- 

cja francvska, ze względu na zastrzeże 
rie, że predsiębiorstwo musi być o- 

bowiązkowo pod zarządem miasta. 

Echa tragicznych strzałów naul. Wiwulskiego 
W dniu 26 bm. w tut. Sądzie Apela- 

za ут będzie rozpatrywana głośna przed 
laty sprawa zabójstwa kupca Ruń- 

sztajna który padł z ręki ajenta policji wzię 
ty omyłkowo za uciekającego przestępcę 

politycznego. 
Sąd okręgowy uniewinnił sprawcę iatal- 

n>go strzału, lecz na skutek sprzeciwu pro- 
e sprawa przeszła do wyższej instan 

cj 

Zamiejscowi włamywacze w Wilnie 
OBFITY PLON OBŁAWY POLICYJNEJ 

Wczoraj w nocy podczas obławy w miej 
scact podejrzanych policja, ujęła kilku osob 
ników, ktorzy jąk następnie okazało się byli 

włamywaczami przybyłymi z Warszawy i 
Ładzi na „występy do Wilna. 

Na co szykowali oni jakiś napad ustała 
„ Śledztwo. 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—Wypadki w < doby. Od 18 do 19 

bm. zanotowano ko wypadków róż- 

nych 37, w tem kradzieży 5, opilstwa 6, 

pizekroczeń administracyjnych 16. 

— Samobójstwo żołnierza KOP. 

Wczoraj w nocy targnął się na Życie 

szeregowiec oddziału KOP w Woło- 

żymie juljan Stanisławski. 2 

Desperat strzelił do siebie Z 

karabinu raniąc się poważnie w okoli 

cę Serca. 
Co było powodem 

usta'a żandarmerja. 
—Do notatki „złodziej wileński w Gdyni". 

Przed paru dniami  notowaliśmy o ujęciu 

niejakiego Orzechowskiego, który „dopuścił 

się w Gdyni całego szeregu kradzieży i rze- 

czy stąd pochodzące spieniężył w Wiłnie. 

'W związku z tem od p. Wysockiego właści- 

cieła sklepu z dewocjonaljami przy ul. Ostro 

bramskiej 8 otrzymaliśmy wyjaśnienie, prze 

czące komunikatowi policyjnemu, że nabył 

on część przedmiotów u Orzechowskiego i że 
u niego była rewizja. $ : 

Faktycznie zaś p. Wysocki na skutek proś 

by pewnej kobiety nabył jedynie bursztyno- 

wy różaniec za 5 zł. lecz następnie sam wrę 

czył go połicji. SG: 3 
abycie różańca nastąpiło jedynie na 

skutek prośby pewnej kobiety, która na kil- 
ka dni przed wizytą Orzechowskiego, była 
u p. Wysockiego 1 prosiła, że jeśli trafi mu 
się kupno biirsztyńowego różańca by  ta- 

kowy nabył i zatrzymał dla niej. SE. 
Miała być to pamiątka zgubiona gdzieś 

w. kościełe. ZM в 
Najprawdopodobniej nieznajoma była w 

zmowie ze złodziejem i w ten sposób ułat- 
wiałe mu tranzakcję. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Gelber Siefanja, Ciasna nr. 16 w celu po- 
zbawienia się życia wypiła rozcieńczonego 
sinego kamienia. Pogotowie Ratunkowe prze 
wiozio desperatkę w stanie ciężkim do szpi 
tala Sawicz. Powód — nieporczumienie z 
mężem. 

—Podrzutek. Hołownia Aleksander, Krup 
micza 5, w klatce schodowej domu nrż 56 
przy ul. Zawalnej znalazł podrzutka płci nę 
skiei w wieku około 2 miesięcy. Przy pod- 
rzutku znaleziono kartkę: „Tadeusz Niewia 
domski, ur. 18. 12. 1930 r. wyzna. rzym. - 
kat." Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

— Pijany spadi ze zchodów. 
W dniu 18 bm. Goder Stanisław, zam. w Je- 
rozolimce wracając do domu w stanie nie- 
trzeówym spadł ze schodów z ii piętra na 
Pamiermą kę. Pogotowie Ratunkowe 
o©dwiozło a do szpitala św. Jakóba w 
stanie ciężkim. 

samobójstwa, 

ZSĄDÓW 
„STRIEŁOCZNIK WINOWAT* 

Wina zwrotniczego we wszystkich kata- 
strofach kolejowych jest przystowiowa. 

Na ławie oskarżonych zasiedli: W. Bli- 
charski — zwrotniczy i A. Assanowicz — 
dyżurny ruchu, obaj ze stacji Hoduciszki. 

Powodem do postawienia ich w stan о- 
skarżenia była katastrofa a raczej katastrof 
ka kolejowa na st. Hoduciszki. Assanowicz, 
po przyjściu pociągu towarowego, wydał po 
lecenie zwekslowania pociągu na zapasowy 
tor Pociąg zwekslowano, a o pół godziny po 
tem pociąg osobowy „mający iść zwolnionym 
tere raptownie, po przejechaniu zwrotnicy, 
skręcił na boczny tor i wpadł na stojące 
tam wagony towarowe. 

Katastrofa, na szczęście, była tak małą, 
że w rezultacie straty wyniosły zaledwie 23 
zł. mimo to i zwrotniczy idyżurny kierownik 
ruchu oddani zostali pod sąd 

Sąd Okręgowy uniewinnił ich. Wyrok ten 
został zaskarżony przez Urząd. Prokurator- 
ski 1 wczoraj sprawa znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Apelacyjnego. 

Zwrotniczy Blicharski tłomaczył się w 
ten sposób, że po przetoczeniu pociągu to- 
warowego zauważył pęknięcie jednego z ha 
ków zwrotnicy ponieważ jednak automatycz 
ny sygnał świetlny funkcjonował dobrze, a 
wspomniany hak (jego zdaniem) nie jest 
konieczną częścią składową zwrotnicy, przy 
puszczał, że zwrotnica nie jest zepsutą. 

Q złamaniu sie haka zameldował dyżur- 
nemu Assanowiczowi. 

Assanowicz polegając na zwrotniczym i 
mając inne zajęcie nie sprawdził sam zwrot- 
nicy zwłaszcza, że, jak twierdził, zwrotniczy 
nie zamełdował mu o pęknięciu haka. 

Wyjaśnienie tych okoliczności zabrało Są 
dowi dużo czasu Obaj oskarżeni odpowia- 
dali ńa pytania nietreściwie, nie rozumiejąc 
wielu z nich, wracając do już omówionych 
kwestyj i zwalając winę z siebie. 

Ciekawe było zeznanie św. Pietronia, za 
wiadowcy stacji, który powiadomiony w 
hocy przez Blicharskiego o defekcie zwrot- 
nicy nie zwrócił na to uwagi: myślałem że 
dyżurny to załatwi, wyjaśnił. 

Wyjaśniło się też, z zeznań jednego ze 
swiadków, że i hamulec automatyczny w 
pociągu osobowym nie działał. 

Sąd po wysłuchaniu wyjaśnień  bieg- 
łych, przedstawicieli Dyrekcji Koleiowej pp. 
Dąbrowskiego i F. Łęskiego oraz przenió- 
wień obrony w osobach adwokatów Wišcic 
kiej (Blicharskiego( i Jasińskiego Assano- 
wicza) wyniósł wyrok skaz"jący: zwrotnicę 
go Blicharskiego na miesiąc więzienia a kier. 
rucht Assanowicza na grzywnę w wysokoś 
ci 50 zł. z zamianą, w razie niewypłacalnoś- 
ci na 7 dni aresztu. 

  

'2,0060,000 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
* KRAJU. NIE MAJĄ SZKOL...! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

  

SHERIDAN 

„„ Tajemnica amuletu 
— Pani się nie boi, Tommy? ja 

się C: zupełnie smutnie, szczególnie 
po tych dwuznacznyh zapowiedziach 
tego łotra, skierowanych w pani stro 
nę. 

: — O, o mnie proszę się nie niepo 
koić, Traversie! — roześmiała się bez 
trosko. — Mam ze sobą małego przy- 
jacieia, który da sobie rady ze wszy- 
stkimi łotrami z całej Mombassy. 

To mówiąc, wyjęła z za pasa niedu 
ży rewohwer, a Travers westchnął z 

ulgą, i zaczął oglądać składzik, w na 
dziei, że uda im się stąd umknąć. Tak 
prześzło pół godziny. Nagle ściana 
składzika  rozsunęła się cicho i po 
przez ciemny otwór wślizgnęła się ko 
bieta w jaskrawym wschodnim ubio- 
rze z latarką w ręku. 

— Chodźcie prędko za mną, 
szepnęła cicho. — Pokażę wam drogę 
do ucieczki. 

Nie czekając ani chwili para przy 
jacioł skoczyła za nią i po krętych 
schodach kamiennych wyszli na dzie- 
dziniec. Kobieta z latarką doprowadzi 

ta ich do bramki w murze, otwórzyła 
ją, wypuszczając jeńców na ciemną, 
pustą ulicę. 

— Proszę poczekać, . — szepnęła 

Tommy, widząc , że nieznajoma chce 

odejść, — nie podziękowaliśmy pani, 

jeszcze. Jak sie pani nazywa?- Kim 

są ci ludzie? 

— Nazywam się Lola. A tych lu- 

dzi bójcie się i unikajcie, jak zarazy. 

To są podli, nikczemni ludzie! Biegnij 
cie prędko do do i zapomnijcie o 
tem, co się tu dzieło! 

Wypchnęła ich na ulicę, zainknę- 
ła bramkę i uwołnieni przez nią Tom 
my i Travers pobiegli po przez uśpio 
ne, miasto ku hotelowi. Na wschodzie 
różowiła się już zorza poranna, a nad 
lekko zarumienionem morzem podnosi- 
ła się mleczna mgła. 

-— Gdyby Mrs. Dernfold - Theese 
zobaczyła nas, — roześmiała się Tom 
my, żegnając się z Traversem przed 
drzwiami hotelu, — stracilibyśmy 
bezpowrotnie naszą reputację. 

Dobranoc, a raczej  dzieńdobry, 
drogi prżyjacielu. Hrabia Verneuil jest 
łotrem, o tem nie należy zapominać. 
la się z nim jeszcze porachuję. Nikt 
jeszcze nie odważył się mówić do mnie 
tak. jak on dziś pozwolił sobie. 

Parę godzin później w pałacu gu- 
beruatora rozegrała się scena, któraby 
rozweseliła Tommy, gdyby była о- 
becra, i wiedziała o niej. Gubernator 
był nerwowym starcem, który całą noc 
spędził w klubie i zasnął dopiero nad 
rańem. O szóstej rano lokaj obudził - 
xo i wręczył list, na któryfń widniał 
napis: „Bardzo pilne*. 

Klnąc 1 wymyślając, gubernator 
usiadł na łóżku i rozdart kopertę; 
przeczytał następujące słowa: 

„Córka pana znajduje się we wia 
dzy złych i okrutnych ludzi. Jeśli pan 
wręczy mi 100, funtów sterlingów i 
nie będzie zadawać żadnych pytań, po 
mogę panu uwolnić ją. W przeciwnym 
'azie zażądają od pana wielkiego wy 
kupu. Prędzej! Czas leci.!*. 

wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

ак о мо 

Grobowiec Tutankha- 
mena 

Grobowiec Tutankhame na od kil- 
ku już dni otwarty jest dla publicznoś- 
ci. Z tego powodu jeden z głównych 
uczestników prac przy wykopaliskach, 
Howard Carter, opowiedział teraz dra- 
matyczne szczegóły, związane z tem 
najsensacyjniejszem odkryciem arche- 
ologicznem. 

Podczas sześciu sezonów dokony- 
wano poszukiwań w Królewskiej Doli- 
nie w Egipcie. Rezultatów nie było je- 
dnak żaćnych. Kierownictwą ekspedy- 
cji miało już wydać rozkaz przerwania 
robót, gdy w tem, dnia 18 listopada 
"922 roku, Carter zbliżając się do 
pracujących robotników, uderzony zo- 
stał niezwykłą ciszą, panującą między 
nim. Na widok Cartera zbliżył się nad- 
zorca i zakomunikował iż natrafi:no na 
wyciosany w skale stopień. Z zamar- 
łem sercem Carter rozporządził oczy- 
szczenie schodów prowadzących ku 
podziemiem. Po kilkugodzinnej pracy, 
ukazały się 12 stopniowe schody, koń 
czące się zapieczętowanemi drzwiami. 
Niestety, hieroglifów wyciśniętych na 
pieczęciach nie można było odczytać. 

Carter wyłamał w drzwiach kawał 
tynku, przesunął elektryczną latarnię i 
zajrzał do środka. Ujrzał wówczas dłu- 
gi, ciemny korytarz, cały zawalony ka 
mieciami, a w końcu korytarza drugie 
drzwi. Przejęty wzruszeniem, Carter le 
dwo się wstrzymał, by nie rozłamać na 
tychmiast drzwi. Na szczęście zapadła 
już noc i należało przerwać prace. 

Dnia 24 listopada oswobodzonych 
iuż było 16 schodów i drzwi, przedtem 
iylko częściowo widoczne, ukazały się 
teraz w całości. Zabrano się do oczysz 
czenia korytarza i dopiero potem arche 
olodzy mogli się zbliżyć do właściwe- 
go wejścia, zaopatrzonego w pieczęcie 
iaraona Tutankhamena. Carter znowu 
wybił mały otwór i podniósł ku niemu 
świecę, by sie przekonać, czy niema 
wewnątrz trujących gazów. Płomień 
świecy zakołysał się lekko pod działa 
niem przeciągu, lecz nie zgasł. Wtedv 
Carter przesunął przez otwór kieszon- 
kową latarkę elektryczną i zajrzał do 
środka, stwierdzając obecność rzeżb, 
przedstawiających dziwaczne zwierzę 
ta, statuy i t.d. Wszystko błyszczało 
złotem i drogiemi kamieniami. 

— Co pan widzi? — zapytał go z 
niecierpliwościa lord Carnaryon. 

—- Niezwykle rzeczy — odpowie- 
dział Carter. 

Po kilku chwilach obydwaj wcho- 
dzili już do pierwszego przedsionka, za 
pełnionego różnemi przedmiotami spo- 
czvwającemi już tu od przeszło trzech 
tysięcy lat. Alabastrowe wazy, krzesła, 
stoły, kufry, tron i t.d. W głębi znowu 
drzwi, a przed niemi, jakbv straż, dwie 
naturalnych rozmiarów rzeźby ludzkie. 

Spisanie inwentarza i zniesienie 
przedmiotów znalezionych w pierwszej 
komnacie, zakończone zostało w poło- 
wie lutego 1923 roku. 

Zdjęto pieczęcie z drzwi prowadzą 
cych do następnej sali, gdzie znalezio- 
no większą jeszcze ilość przedmiotów 
4 niezwykłe doniosłem znaczeniu hi- 
storycznem. Tu wreszcie znajdował się 
sarkofag władcy, zmarłego w dziewięt 
nastym roku swego życia. 

Ciało Tutankhamena pochowane 
zostało w trzech trumnach, znajdują- 
cych się jedna w drugiej. Pierwsza i 
druga była z dębu, wyłożonego zło- 
tem, trzecia była z czystego złota. W 
tej ostatniej spoczywała mumja fara- 
ona, spowita w cieńkie płótno i ze zło- 
tą maską na twarzy. Całe zaś ciało po 
kryte było różnemi ainuletami z dro- 
gocennych kamieni. 

Był to jeden z nielicznych wypad- 
ków, by archeologom udało się odkryć 
nieuszkodzony grobowiec faraona w 
tym stanie, w jakim znajdował się trzy 
tysiące lat temv. 

A potem przyszły wypadki, które 

Ze złością, która przeraziła służące 
go, gubernator pochwycił ołówek i 
nakreśliwszy kiłka słów na kopercie, 
szucił ją lokajowi, krzycząc: 

—. (0ddaj to i wypedź go do stu 
djabłów! 

Potem opadi na poduszki i ze zło- 
ścią zawinął siż w kołdrę. 

Posłaniec długo kołował po  uli- 
caci: arabskiej dzielnicy i wreszcie, 
oglądając się że strachem, dobrnął do 
domu, stojącego na uboczu na wybrze 
żu, tam wręczył kopertę Antonio Pa- 
reirze. 

Paręira rzucił okiem na lakoniczną 
*treść odpowiedzi i zaklął tak strasznie, 
że krajowiec — posłaniec przeraził się 
nie mniej niż służący gubernatora, gdy 
pan jego wpadł w złość. 

Dużemi literami naukos 
były następujące słowa: 

„Jdźcie do diabła. żadnej córki nie 
mam!“ 

napisane 

ROZDŹIAŁ V. 

Na horyzoncie zjawia się uczóny 
profesor. 

Nibory — jęst to nieduże, brud- 
ле miasto, położone dosyć wysoko 
nad poziomem morza i mimo blisko- 
ci równika, posiadające klimat łagod- 
ny i zdrowy. Ulice tego miasta są sze 
rokie, sklepy duże i bogate, a ilością 
mieszkańców i samochodów mogłoby 
się równać z innemi wielkiemi mia- 
stami europejskiemi. 

Na ulicach toczą się ludzie rozmai 
tych narodowości , ras i stanów. Ba- 
zar hinduski jest pełen kolorowych 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3, 

Kasa czynna o g. 3.30. 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. 
Od dnia 17 do dnia 20 lutego 1934 r. włącznie będą wyświetlane lilmy: 

+, KRZYSZTOF KOLUĄB:' 
Aktėw 10. W rolach glown: Carola Toelle I Albert Basserman. Nad program Tygodnik filmowy JE 68—198€ r| 

Początek seansów od g 4--. Następnv 3 

Balkon 30 gr. | 

    

  

@ Niebywaly tilm sensacyjny. 
Osnuty na tle odkrycia 

sam: „Pies Baskerwiliów* 

  

Dziś! r rzebo; 
KINO-TEATR BG 
„HEL 10 S* 
el. WILEŃSKA 38. 

Tel. 326.   
ża ĄD Ojca + ięcny damat osnuty na ue gorącej Miłości 

dwojga młodych ludzi i namiętności ich redziców. 

W rolach głównych wielka tragiczka ekranu NORMA SCHEARER, Lewis Stone i Belie Bennet. 
Nad program: 1) Komedja dźwiękowa z udziałem znakomitych komików Stana Laurela i Olivera 

2) Uvertura lekka kawalerja w wykonaniu orkiestry symfonicznej w Filadeliji. 
Na 1-szy seans ceny zniżone: Parter 1 zł Rałson 60 gr. Seansv o gadz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe Kino 

HOLLYWO0O* 
Mickiewicza 22. 

śpiewu i 
tańca p. t 

  

Miłość wśród tańca i pieśni! Porywający dramat serc krwawiących ranami mił ści wśród blasków kisi 

„BIEBNY GIGOLO* 
najw dzięczniejszym głosie i najpiękniejszych nóżkach, Jack Egan najbardziej rasowy amant filmu dźwięka 

Nad program: Dodatek dźwiękowc-śpiewny. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30 Ceny zniżone na 1-szy seaas 

  
Wielki film śpiewno-dźwiękowy. W m 
głównych Marie Saxon — kobieta 

  

DŹWIĘKOWE Aiko 

CGIJING 
Dziś! Przebój dźwiękowy! Miłość przystojnego porucznika do czarnookiej hi 

$SENOR ARERICANO 
KEN MAYNARD i płomienna, czarująca KATHRYN GRAWFORD. Akcja odbywa się na 

W rol. gł. nieustraszeny i beź) 
konkurencyjny mistrz 

  

  

  

  

WIELKA 47. pięknvch plenerów hiszpańskich. Nad program: Rewelacvjne atrakcje dźwięk we. 

KINO Dziš premjera! Poraz pierwszy w Wilnie! Posągowo piękna Olga Czechowa oraz igo Sym i Ernst W. 

we wspaniałym 

„P А № šm „„SBODBYCZ ZWYCIĘSTYA““ 
Wielka 42, podług głośnej powieści „Studentka Chemji'* Heleny W. .... U. Ceny od 46 gr. 

Kino-Teatr ) Dziś! Największy i najpotę niejszy szlagier Świata pierwszy raz w Wil ie! 
о- k D-r Mabuza żyje i działa w ы с : 

tuv | zk" TAJEMNICA D-raFU AANCHU 
! ŻE SĘ potężny dramat w 10 akt. Dalsze dzieje D-ra Mabuza. W roli głównej Varner Oland Nei! Hamilton. 
WIELKA 36. Nad program: Humor i Śmiech, komedja w 2 akt   
  

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK DN. 20 LUTEGO 

11.58 — Sygnał czasu 

12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty) 
1. Gounod — Preludjum Z Op. „| aust“ 2. 

Pucinni — Arja z op. „Tosca“ (J. Kiepura) 

3, Verdi — Potpourri Z op. „Trubadur“ 4. 

Leoncavallo — Arja z op. „Pajace“ (S. Gru 

szczyńskiy 5. Chopin — Nokturn Es - dur 

(wiol. E. Fevermann) 6. Bizet Wstęp do II 

aktu op. „Carmen“ 7. Bendix — Zabawa w 

ngródku. 8. Nevin — Narcyz. 9. Pfichystal --- 

święto w haremie J0 Zywolewski — Melo- 
dja hiszpańska. 11 Wars — Córka kata (H. 
Ordonówna) 12. Nowowiejski — Pod sztan 

darem pokoju. 
1310 — Lekcja francuskiego 

15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z War 
SZaWy —› 

15.25 — 16.30 Program dzien. 

16.30 — 17.15 Koncert życzeń (płyty) 

1715 — 1740 „Wrażenia z wycieczki 

studentów mechaników do Ameryki" — po- 
gad. z Warsz. wygł. A. Minchejmer. 

17.40 — 18.45 Koncert z Warsz. 

19.45 — 19.00 Kom. LOPP 

19.00 — 19.10 Progr. na sohotę i rozm. 

19.10 — 19.25 Kom. roln. z Warsz. 
19.25 — 19.40 -— Rezerwa. 
10.40 — 19.55 Pras, dzien. radj. z War. 
2000 — 20.15 Pogad. muzyczna z Warsz. 

20.15 — Koncert symfoniczny z Warsz. 
(solista Alfred Cortot — żortep.) W przerwie 
„Przegląd filmowy" ze studja Rozgł. Wil.) 

Po koncercie kom. z Warsz. 

23.00 -— 23.20 Audycja wesoła ,Niedźwie 
dzia przysługa* — nowela Heleny Romer- 
Ochenkowskiej, zradjofonizowana i wyreżyse 
rowena przez H. Hohendlingerównę. Tr. na 
wszystkie stacje. __ SARZE 

23.20 — 24.06 Spacer detektoro 

  

Europie“ — retransmisja z Salonu Philipsa 
w Wilnie. 

SRITIS 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
  

z dnia 20. II. br. 

WALUTY I DEWIZY 

Dołary 8,91 — 8,93 — 8,89. Belgja 124,78 
— 12407  Holandja 3586,19 — 359,09 
347,23. Landyn 43,35 i pół — 43,46 — 43,25 
Nowy York 8,919 — 8,939 — 8,899. Nowy 
York kabeł 8,928 — 8,946 — 8,908. Paryż 
34,99 i ćwierć — 35,08 i pół — 34,90. Praga 
26, 42 — 26,48 — 26,36. Szwajcarja 172,21 
— 172,64 — 171,78. Wiedeń 125,40 — 125,71 
-— 125,09. Włochy 46,73 — 46,85 —- 46.51. 
Berlin w obrotach pryw. 212,12 

PAPIERY PROCENTOWE 

Pożyczka 5 proc. konwersyjna 49,50. 5 
pioc. kolejowa 46. 6 proc. dolarowa 71,75 3 
10 proc. kolejowa 103. 3 proc. budowlana 
50 8 proc. LZ BLiK i BR obligacje BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 4,5 proc. LZ ziemskie 
52. 7 proc. ziemskie dolarowe 76,50. 8 proc. 
ziemskie dołarowe 90 5 proc. warszawskie 
36,75. 8 proc. warszawskie 72, — 72,50 — 
71,75. 8 proc. Częstochowy 63. 8 proc uu- 
lina 63. 8 proc. Łodzi 68,50. 10 proc. Ra- 

domia 74,50. 10 proc Siedięc 74,50. 6 proc. 
vbligacje poż. konw. m. Warszawy 50,25—50 

AKCJE 

„B. Polski 153. Cukier 31. Węgiel 32,75. 
Lilpop 21. Modrzejów 88,35. Ostrowiec S. 
B. 45—45,50. Starachowice: 11,25. 

ii K V 
DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 
i ADMINISTRACJI „SŁOWA* 

KSIĄŻKA 
„DALEKI wSCHÓD 

w POLITYCE ŚWIATOWEJ” 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Cena5 

  

  

zi       

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

ARARAT SEARCH 
tozsławiły grohowiec zmarłego wład- 
cy sławą pełną grozy. Poczęto mówić o 
zemście Tutankhamena za naruszenie 
ciszy jego. spoczynku. Legenda ta ro- 
sła szybko, mając takie pożywki, jak 
nagła śmierć lorda Carnarvona z powo 
du ukąszenia jadowitej muchy, nagła 
śmierć Cartera i szereg zgonów najbliż 
szych współpracowników lorda. 

  

  

murzynów i kończąc na brodatych Per 
sach. 

Tommy Weston i Travers King je 
chali do Nibory wygodnym pociągiem. 
Po przespaniu nocy w wygodnym wa 
gonie sypialnym, spotkali się rano w 
wagonie restauracyjnym. _ Ciekawie 
przyglądali się mknącym za oknami 
krajobrazom, długoszyim _ żyrafom, 
stadom pierzchających po stepie an- 
tylop. Tommy czuła się we własnym 
żywiole i zaražala Traversa swą szcze 
rą wesołością. Usta jej się nie zamy- 
kały ani na chwilę: opowiadała © 
swych przygodach i sukcesach ojca w 
dżunglach afrykańskich. ° 

, — Gdzie się zatrzymamy w Nibo- 
ry? — żapytał Travers. 

— Poszukam hotelu, w którym za 
trzymała sie Mrs. Dernfold - Theese 
; zamieszkam tam, postanowiła 
nieodwołalnie. -— Palę się z ciekawo- 
ści, aby dowiedzieć się, jaką to gre 
rozpoczął nasz elegancki hrabia. W 
Nibory są tylko dwa hotele, które mog- 
łyby przypaść do gustu tej wybrednej 
damy. Jestem prawie pewna, że ona 
wybierze Norfolk - hotel. 

— Dlaczego? 
„  — Dlatego, że jest to jedyny ho- 

tel „który drukuje nawet nazwiska 
swoich gości w miejscowej gazecie. 

Przypuszczenia Tommy sprawdzi- 
łv się wkrótce. Na dworcu w Nibory” 
kupiła gazetę .,Wschodnio - afrykań- 
skie Wiadomości Codzienne”, i bez 
trudu znalazła w kronice nazwisko mrs 
Dernfold - Theese i jej córki między 
gośćmi, którzy zatrzymali się w Nor- 
folk - hotel. 

  

    
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
X rewiru Władysław Cichoń zamieszkały w 
Wilnie, ul. Biskupia 12, hoteł ERMITAŻ na 
zasadzie arr. 1030 U.P.C. ogłasza, że w 
dniu 26 lutego 1931 roku od godziny 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Mickiewicza 33, od- 
będzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do Karola Maciejew- 
skiego i składających się z mebli, oszacowa- 
nych na sumę złotych 451 na pokrycie pre- 
tensji żukowskiego Józefa. 

Komornik W. Cichoń. 
653—0 

  

tu jest. 
niech pan przeczyta: hrabia Verneuil. 
No, tym razem nie uda mu się wywinąć 
z moich rąk. luż ja go zdemaskuję! 

Oczy Traversa błysnęły, gdy na- 
stępiego ranka ujrzał swą przyjaciół- 

podniecona, — on też 0, 

kę na tarasie hotelu: miała bowiem 
na sobie krótką spódniczkę i żakiet 
koloru khaki. Przypomniały mu się 
słowa Curtesa - Like: „Gdy Tommy 

wkłada to ubranie, kołoru khaki 
trzeba się spodziewać czegoś niezwyk- 
łego, i ciekawego". 

, 7 dniem każdym Tommy coraz 
więcej oczarowywała i zachwycała 
Traversa. jej wesołość, prostota, i 
prawosć, znajomosć Afryki i energja 
wywierały wrażenie na młodym męź- 
czyźnie. 

Czuł się szczęśliwy, że w tym dzi- 
kim kraju spotkał tak piekną pod każ 
dym względen: istotę. Czyż mógłby 
spotkać w Angiji podobną kobietę, lub 
takiego miłego i niezastąpionego  to- 
warzysza przygód? 

— Hallo, Traversie! Dobrze 

spał? 
== Jak zabitv. Czekam na panią, 

"0 musze zasięenać jej rady! 
„— Proszę. Słucham uważnie. 

Zapaliła papierosa i spojrzała 
prosto w oczy. 

=— Pani jest dla mnie bardzo dobra 
— rzekł zmieszany, mnąc w palcach 
papieros. — A.ja zachowałem się, jak 
osioł w dniu naszego pierwsžego spot 
kania! : 

—- Stusznie, — potwierdziła z 
umiechem dziewczyna. —: Widziałam, 
*e pan nie wie. jak należy sie tutaj 

pan 

mu 

kupców, zaczynając od nawpółnagich  -—- Niech pan spojrzy, — zawołałazachowywać i dla pańskiego dobra po 
Z, 

Drukaruła Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa # 

   

   

   

   

    

    

    

       

   

  

LEKARZE |Cerę 
RERSNNONEKKA A poprawia, pielęgzej! 

  

  
    

  

    

  

    
   

     

        

            
     
    

  

    

    

  

z
g
 
M
 

w 

Dr. oraz usuwa waży 
A r mediciny Gabinet = 

„ Cymbler kame Ge : 
Choroby weneryczne. ej ® 
skórne i narządu mo J, Hryniewicsewejj 
"zowego, Mickiewicza sj, WIELKA J6 08 ei 
12, róg Tatarskiej przyj Przyj.wg.16-1146-1 w 

muje 9—2 i 5—8. sn b 
Tel. 15-64. W.Z.P. RM O 
DORIÓR | = st 

m 

Szyrwindt RÓŻNEJ a 
choroby Ba ( EŃ t 
skórne i moczopłciowe p 
Wieika 19, od 9 do 1 Zegar 
> £ 

— — — szafkowy) i 
Dr Ginsberg staroświecki kupię. jų 
Choroby skórne, we- Wiadomość do M d 
ueryczne i moczopłcio- »Słowa* pod S. M. a 
we. Wlieńska 8 od] pom murow:nyj 7 

87114— 8. Tel] wy pobliżu centranjj W 
2 o 4 mieszkaniach zj ® 
——— | placem _ własnym] te 
ET | około 206 sąż. kw.| V 
Akuszerk!| sprzedamy za 4.300| Iš 

dolarów. © 
BMCEEZZECEK | Dom Zd E 

AKUSTERKA ста Mickiumwejgjo" 
cza 1, tel. 9-05. 

ŚMIAŁOWSKA LF ее ы 
sras Gabinei Kozme- je 
tyczny, 830W8S rmarercz Wychowaw. Е 
si, piegi, wsgry, fapież CZyni do dzi pi 
bredawki, kurzajki, wy pulki poszukują pos W 
>adsnie włosów. Mie dy Zgłoszenia. „WY? E 
jos chowawczyni* Mało” d 

poiska Ajencja Lwófj < 
Chorążczyzny 7. d 

KOSMETYKAJ| ———— > 
Miody kł 

IEEE L agronom bi 

GABINET z wyższem wykształcć/ b 
Racjonalnej Kosma. niem rolnem i kk > 

tyki Leczniczej. |etnią praktyką (spe) © 
Wilno, Mienewicza grjalność hodowla) pra в Aaa gnie zmienić p A 

$ na administratora lal i 
samodzielnego rządė a 

a Się na Spraw: ч 

parcelacyjnych i ri 
e: ao je R lacji służebności. M SĘ 

я ; służyć pożyczką wzglę” Ol twarzy i ciała (panie) |. kaucją 2000 d. : 
$z gczne opalenie ce- 2 O B ud ki 
y. Wypadanie włosów 7 a $ Ya te 

+ fłapież, Najnowsze w CZć; žeplyckisge i 
debycze kosmetyki ra- Kupniews = pi 

'ejonslnej 5 
Cedziennie odg.10—5, Miłosierdziu ń 

W. Z. P. 43 naszych Sz. Sz. 1: 
telników polecamy E 

- nauczycielkę, poz ч 
jącą w nędzy. 

2 pokoje pozbawioną 100; ż 
z wygodami do wyna- zarobkowania, za 
jęci.. Jagiellońska 6, przyjmuje Admintutf ef 
m. 2, cja „Stowa“ dia A są 

nauczycieski. ja 
ki 

RE 
stanowiłam wskazać mu odpowiedni d 
miejsce. % 

— Jestem też pani bardzo za № 
wdzięczny. A teraz chciałbym powi * 
dzieć pani, co właściwie było pow jį 
dem mego przyjazdu do Afryki. Sc 

-— Szczerze mówiąc, ojciec chci 3 
żebym poznał tróche Świat i Il rz 
Byłem darmozjadem i nicponiem, wit E 
zdolnym do niczego. 3 

-— Ale dlaczego pan wybrał wi * 
nie Afrykę? Dlaczego nie Wschój ło 
albo Amerykę: 

— Bo tutaj mieszka obecnie p 
stryj, —- młodszy brat mego ojca, w 
ry jest tylko o dziesięć lat starszy ой = 
mnie. Rozstaliśmy się z nim, kiedy bf) @ 
łem małym chłopcem. Wyjechał zt 
iaj dla jakichś naukowych badan # 
cheologicznych i prowadzi roboty 8 
wykopaliskach w jakiejś dolinie. Z m 
powiadań ojca wiem o nim tylko tyłś s 
że jest to człowiek nieśmiały, roztr. bi 
pany, nieinteresujący się niczem, po! = 
nauką. Pani może słyszała o nifj į 
profesor Silas Xing. Nieraz przyjeżdźł z 
do Afryki w poszukiwanin starożytńj d 
sci.. Teraz prowadzi krecią robotę * 
„Dolinie Wiełkiego \Мамоги“ = 
wiem, czego tam szukać może? : k 

—- Znam dobrze tę dolinę. Czy a 
na stryj jest myśliwym? L 

-— Skądże znowu! On pewnie m 
wet nie wie, z której się strony bi R 
strzelbę! o 

— Cóż on tam robi, w tej dolin] a 
-— zapytała zdziwiona. 2 

In 
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