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Imeryka nie zgadł Się 
KRONIKI SEJMOWE 

ŻUŁAWSKI 
(Telefonem z Warszawy) 

W przeszłym Sejmie BB był w 

mniejszości, opozycja w większości. 

Opozycja w każdej chwili mogła u- 

chwalić votum nieufności Rządowi, je- 

dnak do tego nie doszło. Nie doszło do 

solidarnego wystąpienia obu skrzydeł 

opozycji. Jak votum nieufności jakie- 

muś ministrowi stawiała lewica, to en 

decja uchylała się od głosowania i na- 

odwrót. Na wspólne wystąpienie obu 

skrzydeł, na solidarny wniosek  przy- 

szedł czas dopiero, gdy opozycja jest 

w mniejszości, kiedy za stawieniem i 

głosowaniem nad takim wnioskiem nie 

idzie żadna odpowiedzialność. Kiedy 

wuiosek obliczony jest na przegłoso- 

walie. Opozycja zdolną jest tylko do 

czynów jałowych. W ten sposób broni 

ona idei parlamentaryzmu. 

Obrońcy parlamentaryzmu bronią 

swej idei w sposób możliwie poniżają- 

cy poziom obrad parlamentarnych. To, 

co dziś się stało, doprawdy, było poni- 

żej wszelkiego poziomu. 

Wchodzi na trybunę socjalista, po- 

seł Żuławski, znany ze swoich prowo- 

kacyjnych przemówień i z tego, że z 

kłamstwa zrobił sobie chleb powszed- 

ni. Parafrazując cesarza Tytusa, mówi 

zapewne czasami (bardzo rzadko) po- 

seł Żuławski do innych socjalistów: 

„Towarzysze moi, — straciłem dzien“ 

— „dlaczego towarzyszu?" — pytają 

się go troskliwie. .,Nie zdarzyło mi się 

dziś skłamać ani razu”. 

W czasie swego, niebywale prowo 

kacyjnego przemówienia Żuławski rap 

tem zaczyna walić pięścią w stół i mó- 

wić głosem patetycznym, skandując 

każdy wyraz, 

— „Jeszcze blizko na dwa dni przed 

wyrokiem jeden z posłów BB, w po- 

niedziałek, opowiedział z największemi 

szczegółami, jak ten wyrok już wyglą- 

da“. 

Marszałek Świtalski: Pozwalam Pa 

nu wymienić nazwisko. 

żuławski (spokojniej, bez patosu i 

skandowania): Ja go panu marszałko- 

wi mogę wymienić. 

Marszałek Świtalski: Mogę dopu- 

ścić do wypowiedzenia tych lub innych 

opinij z tą chwilą jednak, gdy Pan 

stwierdza to publicznie, że któryś z po 

słów zdradził Panu tajemnicę, jaki jest 

wyrok Sądu przed wydaniem wyroku, 

to mam obowiązek zwrócenia się do 

Pana, aby Pan nazwisko tego posła 

wymienił (huczne oklaski), 

Żuławski (wykręcając się i zacina- 

jąc): Oświadczam, że nazwisko tego 

posła, który nie mnie osobiście... (wiel 

ka wrzawa, głosy: acha, bydlę, kłam- 

ca, tchórz) który oświadczył jednemu 

z posłów, za którego biorę całą odpo- 

wiedzialność, że nazwisko to w dro- 

dze urzędowej jestem gotów zakomu- 

nikować (wrzawa, głosy: tchórz, po- 

dać nazwisko, odszczekać). 

Żuławski do marszałka: 

Pan do jutra, 

Marszałek Świtalski: Nie rozumiem 
motywów Pańskich, bo z chwilą, gdy 

© to.Pana proszę niema Pan powodu 

odmawiać mi. 

Żuławski: Mam. 

Marszałek Świtalski: Przyjmuję to 

oświadczenie do wiadomości. 

Żuławski: Jeżeli tego nie robię w 
tej chwili, to Glatego, že jak Pan Mar- 

szałek wie przez 10 dni nie byłem w 
Polsce. Wróciłem wczoraj do kraju. Wy 
rok w procesie brzeskim oburzył cały 

kraj, bo przecież nietylko ci oskarżeni, 
lecz całe 5 stronnictw politycznych bra 

ło udział w zjeździe krakowskim, robi 

ło niby-to spisek. Wyrok oburzył tak- 

że zagranicę i pisma „Republique" i 

„Volontė“ wzywają do zerwania z Poł- 
ską itd. itd. 

Czytelnicy nasi zechcą zwrócić u- 

Zaczeka 
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ИООУЕГА 
Kanclerz Bruening rėwniež 

PARYŻ. (Pat). Według Infor- 
macyj urzędowych, odpowiedź, 

Jaka nadeszła z Waszyngtonu 

na Interwencję premjera Lavaia 
u rządu amerykańskiego w Spra- 
wie przedłużenia moratorjum 

Hoovera poza dzień 1 lipca, jest 
odmowna. 

Rząd amerykański nie chce do- 

puścić do ustalenia zależności 
między odszkodowaniam! I dłu- 

gam!. Ponadto zaznacza rząd 

amerykański, że ponieważ umo- 
wa w Sprawie długów [zawarta 
była oddzielnie, ewentualna ich 
rewizja może byćiprzeprowadzo- 

na również na mocy rokowań z 

poszczególnemi dłużnikami. 

W obecnych okolicznościach 
zdaniem rządu amerykańskiego 

mocarstwa europejskie mogłyby 

zapłacić swe długi, gdyby potra- 

fiły wzbudzić do siebie zaufanie 

oraz zmniejszyć koszty zbrojeń. 

B: RLIN. (Pat). Biuro Conti po- 

twierdza wiadomość z Londynu, 

że ambasador angielski w Berii- 
nie zwrócił się do kanclerza Bru- 

eninga z zapytaniem, czy rząd 

Rzeszy zgodziłby się na przedłu- 

żenie moratorjum Hoovera na 

Jeden rok, to zn. do 30 września 

1932 roku. Kanclerz Bruening 

udzielił odpowiedzi odmownej. 

  

  

P. Blum adwokatuje Niemcom 
PARYŻ. (Pat). Po wczorsjszem przemó- 

wieniu premjera Lavala w dyskusji przema- 
wiał m. in. deputowany Blvm. Starał się on 
początkowo tłumaczyć oświadczenie kanclerza 
Brueninga nędzą narodu niemieckiego. 

Na sali powstał szmer, który stopniowo 
zamienił się w wielki hałas Mówca socjali- 
styczny deputowany Blum zapytuje w  dal- 
szym ciągu, czy rząd francuski uczynił wszy- 
stko, co było w jego mocy dla zapewnienia 
w Niemczech przewagi sił republikańskich i 
demokratycznych. Na sali wrzawa się wzma- 

ga. Niezrażony tem Blum stawia pytanie, czy 
francuskie czynniki nie fawcryzują czasem w 
Niemczech propagandy Hitlera. 

Na sali wielkie zdenerwowanie, hałas się 
coraz bardziej wzmaga. Zdaniem deputowa- 
nego Bluma komisja rzeczoznawców między- 
narodowych powinna się ponownie zebrać i 
ustalić zdolność płatniczą Niemiec, a następ- 
nie zbadać, czy spłaty dokonane już przez 
Niemcy nie dorównują wysokości wyrządzo- 
nych szkód. ; 

  

NADZIEJE 
LONDYN. (Pat). „Daily Herald“ do- 

nosi, żo odpowiedź amerykańska na 
zapytanie Lavala co do prolongaty mo- 
ratorjum nie zamyka drzwi przed Euro- 
pą i stwarza pewną nadzieję dla An- 

lii Odpowiedź Hoovera, iż Stany Zje- 
noczone rozpatrzą długi każdego pań- 

stwa indywidualnie | nie pójdą na 
zbiorowe załatwienia długów wszyst- 
kich państw, wskazuje— jak pisze dzien- 
nik—na chęć Ameryki do traktowania 
dlugów angielskich w sposób uprzywi- 
Iejowany. 
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TRZĘSIENIE ZIEMI 
W LIMIE 

LIMA, (Pat). Wczoraj wieczorem 

odczuto tu silne wstrząsy pod- 

ziemne. Miasto pogrążone było 

w ciemnościach z powodu zer- 

wania kabli elektrycznych. Lud- й 

ność ogarnęła panika. Jest to 

największe trzęsienie ziemi od 

1904 roku. W miejscowości Hu- 

acho zawalił się dom, grzebiąc 

pod gruzami jedną osobę, 

  

[ty oddędzie się konferencja 
W LOZANNIE? 

LONDYN, (Pat). Żadna chyba 
konferencja międzynarodowa nie 

znajdowała się w stanie taklego 

zupełnego chaosu, Jak wyzna- 

czona na 25 stycznia konferencja 
lozańska, której losy są dziś, na 

6 dni przed datą rozpoczęcia, 
zupełnie niewiadome. 

W Londynie zaczyna przewa- 
żać pogląd, że konferencja nie- 
tylko w poniedziałek nie roz- 
pocznie się. ale że w najbliższym 

„czasie się nie odbędzie. Co praw- 
POZ TTE. TTOOZIOTZODZORIECCZOZWZORZWEZA ją, Niemcy czynią rozpacziiwe 

Posiedzenie Izby Poselskiej 
Odrzucenie wniosku o votum nieufności 

piła do wniosku klnbów opozycji o votam art. 26 konstytucji, omawiający sprawę prawdopodobnie wkrótce zarządzi roz- WARSZAWA, ((Pat). Sprawozdanie z 44-go 
pienarnego posiedzenia Sejmu. Posiedzenie 
rszpoczęło się o godz. 16 m. 15. Poseł Bzow- 
ski w imieniu kcmisji robót publicznych 
przedstawił rządowy projekt ustawy o prze- 
kazaniu zwizkom komunalnym gruntów pań- 
stwowych, zajętych pod diogi torteczne. 
Izba przyjęła ustawę w dru,iem i trzeciem 
czytaniu. 

Z kolei Izba przyjęła w 2-m i 3-m czyta» 
niu szereg projsktów ustaw ratylikacyjnych 
międzynarodowych konwencyj i nmów, m. in. 
polsko niemieckiej o ułatwieniu komunikacji 
kolejowej między Prusami Wschodniemi a 
t'zeciemi państwami w tranzycie przez 
Polskę. 

Po załatwieniu tych ustaw Izba przystą« 

uieufności dla rządu. 

Po przemówieniach posła Żuławskiego, 
Trąmpczyńskiego zabrał głos z ramienia B.B. 
pos. Miedziński, który na zakończenie posta- 
wił wniosek o przerwanie dyskusji. 

Przeciwko wnioskowi wypowiedział się 
pos. Róg ze Stronnictwa Ludowego. Wniosek 
BB został przyjęty, wobec czego przystąpiono 
do głosowania nad wnioskiem o votum nie- 
ułności. Za wnioskiem głosowała opozycja. 
Wniosek upadł. 

Na tem posiedzenie plenum Sejmu zakoń- 
czono następne odbędzie się w piątek po 
południu. 

  

WNIOSEK CH-D. N.P.R. i P.P. 
W SPRAWIE PŁAC ROBOTNICZYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
WARSZAWA, 20.1 (tel. własny). 

Dziś w Sejmie złożono wniosek Ch.-D. 
NPR. i PPS. w sprawie zamachu prze- 
mysłowców na płace robotnicze na 
Górnym Śląsku. Wniosek mówi, że 
dnia 15-go stycznia b. r. ukazały się 
na kopalniach i hutach Górnego Ślą- 
ska obwieszczenia, w których przemy- 
słowcy śląscy wzywają robotników, 
by do dnia 2-go stycznia podpisali w 
biurach kopalń i hut deklaracje wyra- 
żające zgodę na obniżenie płac o 21 
proc. w górnictwie i 25 proc. w hut- 

nictwie w przeciwnym razie z dniem 
1-go lutego kopalnie i huty będą 
zamknięte. Krok ten pozbawi chleba 
około 100 robotn'ków. 

Już dotychczasowe położenie ro- 
botników na Górnym Śląsku było roz- 
paczliwe. Przeciętny zarobek robotni- 
ka w górnictwie i hutnictwie wynosi 
dziennie około 9 zł., a uwzględniając 
liczne „Świętówki* w stosunku mie- 
sięcznym nie przekracza 120 zł. 

Wniosek wzywa Rząd do natych- 
miastowej interwencji u przemysłowców 

wagę na tę obrzydliwą scenę. Poseł, 

obrońca parlamentu i idei parlamentar- 

nej, szkaluje honor kompletu Sądu, o- 

raz niewymienionego swego kolegi-po- 

sła. Gdy marszałek wzywa go do wy- 

mienienia nazwiska, to wykręca się w 

różny sposób, nakrywa ogonem, zaga- 

duje innemi frazesami. Cóż za szkarad- 

ne widowisko! I tacy ludzie maja repre 

zentować ideję parlamentarną. 

Następny. mówca, Wojciech Trąm- 

pczyński, jakkolwiek wygłosił także 
niesłychanie ostre anty-rządowe  prze- 

mówienie, znalazł jednak wyrazy potę 

pienia dla swego obecnego komilitona 
politycznego, paskudnego kłamcy, Żu- 

ławskiego. Powiedział w czasie swej 
mowy Trąmpczyński o tym incydencie: 

„Ta sprawa powinna się wyjaśnić”. 

Jeżeli jutro, to znaczy we czwartek, 21 

stycznia, poseł Żuławski nie złoży od- 

powiedniej deklaracji, to wyraz kłam 

ca może chyba uważać za rodowy 

przydomek do nazwiska, 

Poseł Miedziński imieniem BB wy- 

powiedział błyszczącą mowę politycz” 

ną, To fenomenalnie zdolny człowiek 

ten Miedziński. Trudno nie powtórzyć 

jego polemicznych zapytań rzuconych 

opozycji o praworządności. Powiedział 

niniejwięcej, co następuje: 

Mówicie o praworządności! Prawo- 

rządność nie wisi w powietrzu. Pra- 

worządność to znaczy szacunek dla in- 

stytucyj państwowych, Jakież instytucje 

szanuje opozycja? Prezydent, Głowa 
Państwa — wołano „precz* w Krako- 

wie. Rząd — szacunek opozycji jest 

tu znany. Sejm — Sejm przestał być 

również szanowany przez opozycję, 

gdy znalazła się w nim w mniejszości, 

stale się mówi, że Sejm nie wyraża wo 

li ludności i t. d. Wreszcie ostatnia 

władza: Sąd. Jesteśmy świadkami wiel 

kiej fali pogardy okazywanej sądow- 

nictwu polskiemu. ь 

Szopka z votum nieufności skoń- 
czyła się o godz 9-ej wieczorem. Cat. 

wysiłki, aby skłonić rząd bry- 
tyjski do odbycia konferencji za 

wszelką cenę. Opinja czynników 

miarodajnych coraz bardziej 

krystalizuje się w kierunku nie- 

czynienia Niemcom dalszych u 
stępstw, które pod względem 
gospodarczym Jak obecnie 

myślą w Londynie — mogłoby 
doprowadzić do przewagi Nie- 

miec nad Wielką Brytanją. 
Decyzja ostateczna co do od- "ego" 

bycia konferencji oczekiwana 
jest w Londynie w piątek. 

  

Rozwiązanie zakonu Jezuitów w Hiszpanii 
NADRYT, (Pat). Komisja prawnicza, 

mianowąna przez rząd, stwierdzia, że 

rozwiązania zakonów religijnych, doty- 

czących zakonu Jezuitów- Wobec zj 
interpretacji minister sprawiedliwośc 

wiązanie tego zakonu. 

  

Dyskusja nad polityką zagraniczną Polski 
w sejmowej komisji 
WARSZAWA. PAT. — Na posiedze 

niu komisji spraw zagranicznych w 
dniu 20 bm, dyskutowano w dalszym 
ciągu na expose ministra Zaleskiego. 

Pos. Zieliński (Kl. Nar.) omawiał 
stosunki polsko - niemieckie i politykę 
polską wobec Niemiec w ciągu 11 mie- 
sięcy, jakie upłynęły od ratyfikowania 
traktatu handlowego z Niemcami, 

Pos, Czapiński z PPS _ informował 
o szczegółach dotyczących  pertrakta- 
cyj w sprawie paktu o nieagresji z Ro 
sją Sowiecką. 

Po zakończeniu dyskusji przema- 
wiał minister Zaleski, który m. in. 0- 
świadczył: Odpowiem obecnie nietylko 
na pytania tu postawione, lecz uwzgłęd 
nię także niektóre sprawy, poruszone 
przez panów senatorów na ostatniem 
posiedzeniu komisji, gdyż wobec wy- 
jazdu zagranicę nie mógłbym odpowie 
dzieć w Senacie. Z powodu ostatnich 
wystąpień antypolskich w Dembowem 
i Jedwabnie w Prusach Wschodnich 
rząd polski wyraża ubolewanie, że lud- 
ność polska w Niemczech jest pozba- 
wiona warunków swobodnego życia 
kulturalnego. Stwierdzam jednak, że 
możliwość akcji rządu polskiego w 

sprawach wewnętrznych Niemiec jest 0- 

graniczona, gdyż poza terenem niemie 
ckiego Górnego Śląska mniejszość pol- 
ska w Niemczech nie jest chroniona 
żadnemi zobowiązaniami międzynaro- 

spraw zagranicznych 
dowemi Niemiec, jakkolwiek uważam, 
że delgacja niemiecka wmaju 1919 ro 
ku dawała dość precyzyjne zobowiąza 
nia. 

Dnia 16 czerwca 1919 roku mocar 
stwa sprzymierzone i stowarzyszone 
wyraźnie oświadczyły, że przyjmują do 
wiadomości deklarację delegacji niemie 
ckiej w tej mierze. Taki stan rzeczy, że 
jedne państwa mają ścisłe zobowiąza” 
niaw obec mniejszości, a drugie nie ma 
ją, musi doprowadzić każdego miłują- 
cego sprawideliwość do przekonania, 
że wyrównanie tej różnicy staje się ko 
niecznością. 

Co się tyczy paktu o nieagresję, to 
w traktacie polsko-rosyjskim oczywi- 
wiście nie może być mowy o żadnej 
granicy zachodniej Polski, jak to po- 
daje „Berliner Tageblatt“. Dziś spra- 
wa Wilna nie jest poruszana. Mogę o- 
świadczyć tylko tyle, że traktat o nie- 
agresję — jak jest przez nas pomyśla 
ny — nie jest niczem innem, jak rozsze 
rzeniem paktu Kelloga. Dodaje on pew 
ną precyzję do istniejącego już mię- 
dzy nami i wprowadzonego w życie pak 
tu Kelloga. 

Po przemówieniu ministra Zaleskie- 
go przewodniczący komisji pos. ks. 
Radziwiłł podziękował p. ministrowi za 
współpracę z komisjami parlamentar- 
nemi. 

Aresztowanie bandy międzynarodowych 
włamywaczy w Berlinie 

BERLIN, (Pat). 
w ciągu dnia wczorajszego dokonała 
aresztowania 6 międzynarodowych 
włamywaczy, Ściganych listami goń- 
czemi przez władze bezpieczeństwa 
szeregu państw. Większa część  are- 
sztowanych od dłuższego czasu jest 

Policja berlińska poszukiwana przez policję londyńską 
waszyngtońską, brukselską, kłajpedzką 
i niemiecką. Aresztowani w ostatnim 
czasie dokonali włamania w Essen. 
Policja skonfiskowała 150 tys. marek, 
pozostałych z łupu. 

  

SKAZANIE SZPIEGA 
TORUŃ. (Pat). Wczoraj zapadł w sądzie 

okręgow w Toruniu wyrok : przeciwko 
Adolfowi Rudce z Grudziądza, oskarżonemu 
o szpiegostwo na rzecz ościennego państwa, 
Rozprawa odbyła się przy drzwiach zamknię- 
tych. Sąd ogłosił wyrok, skazujący oskarżo- 

nego z art. 7 $ 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej za uiawnianie wiadomości 
obcemu rządowi na szkodę państwa,—na 3 
lata więzienia i utratę praw obywatelskich 
przez 2 lata z załiczeniem aresztu śledczego. 

—— 
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WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 
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SILVA RERUM 
Aczkolwiek každa ankieta ma tyl- 

ko względną wartość, bo nigdy nie 0- 
garnia całokształtu zagadnienia, jed- 
nak wyniki nawet niedokładnej ankie 
ty ułatwiają orjentowanie się i pozwa 
lają na wysnuwanie bardziej uzasad- 
nionych wniosków. 

Ciekawą ankietę zainicjowała „„Tę- 
cza“, która rzuciła pytanie, jakie kto 

iążki i j szczególnie się 
podobają. 

Nadesłano 1447 odpowiedzi, z któ 
rych 111 zostało odrzuconych, jako 
nieodpowiadających warunkom konkur 
su. 

Wyniki konkursu są następujące: 
Oprócz pytań czysto schematycznych u- 

czestnicy ankiety odpowiadali na następują 
ce pytania: 

Trzy książki, które są uważane za pod- 
stawowe j które posiadam w domu (wszy- 
stkie literatury, wszystkie czasy): W tym 
dziale na pierwsze miejsce wysunęło się Pis 
mo św,, następnie kolejno 

t 
” 

zmian”, „Hamlet“, „Ksiegi dżungli”, „Księgi 
grom i pielgrzymstwa polskiego", 

rzy najlepsze powieście polskiej Ijtera- 
tury polskiej wszystkich okresów: W tym 
dziale ukształtowały się tytuły w następują 
cy sposób: Trylogja,  „Popioty“, о 
„Dziady*, „Faraon*, „Ludzje 
„Nad Niemnem“, „Treny”, „Rodzina Poła- 
nieckich*, „Syzyfowe prace", Stara baśń”, 
” wata", „Nieboska komedja“,, „Wese- 
le", „Iridjon“, „Anbelli“, „Kot na wzgórzu” 

Trzy najlepsze powieści polskie, jakie 
czytałem(am) w ostatnich. dwóch "iatach: 
W tej rubryce dała ankieta następujące wy 
niki: „Pożoga, „Złota wolność”, 
lodów*, „Legnickie pole”, „Lenin*, „Tęcza 
nad sercem", „Żywot Mikołaja Srebrempisa 

„Boczna antena“, „Dzień dzisiej- 

„Królewska pieśń”, 
Najlepsza książka popularno-. 

specjalności, która mnie interesuje (wydana 
po r. 1920): Najwieksza įlošė giosėw padła 
na ksjążki z zakresu gospodarstwa domowe 
go, hodowli zwierząt, roślin oraz kuchar- 
stwa, Pozatem głosy rozdzieljły się na na-- 
stępujące książki: „Świat powojeny i Poł- 
ska, „Polityka pol. i odbudowanie państwa 
polskiego", „Wiedza, wiara i miłość”, „Cuda 
technikit', Metoda przyrodołecznicza, Ency- 
klopedja, „Zasady nauczania*, „Radosna 
szkoła”, „Szkoła i społeczeństwo”, 
2 "z książki dla dzieci i mło- 

jeży: ,, pustyni i czy”, „Serce, 
„Robinson Crusoe“, „Bajki i baśnie „O” 

sierotce Marysi i krasnoludkach", „Dzieci 
RA seed „Bardzo dziwne bajki”, 
„bBezgrzeszne lata", „kHistorja żółtej ciżem- ki”, i „Stalky j ska : 

Jak widzimy, upodobania czytelni- 
ków są dość nierówne. Najsmutniejsze 
jednak jest to, że na ankietę odezwała 
się tak mała ilość czytelników. 

Jest to zresztą całkiem zrozumia- 
łe... Lector. 

  

KURS DOLARA 
: a 

ciągu ostatnich dni kurs banknotó: 
dolarowych wykszywał lekką tancas- 
cję zwyżkową. Tłomaczy się to zwięk- 
szonem zapotrzebowaniem na dolara 
gotówkowego z zagranicy a głównie z 
Berlina, Wiednia, Pragi i Bukaresztu 
gdzie kurs banknotów był znacznie 
wyższy niż w Warszawie tak że kal- 
kulował się zakup ich w Polsce. i 

Zarówno na giełdzie warszawskiej 
jak i na prowincjonalnych wewnętrzne 
zapotrzebowanie na banknoty dolaro- 
we jest bardzo maie. Oficjalnie zanoto- 
wano kurs dolara 8.92. 

  

ZAWODY HIPPICZNE W ZAKO- 

ZAKOPANE. |= 3 „ (Pat). We środę, przy ws 
niałej słonecznej pogodzie i ei dek 
publiczności, rozpeczęły się w Zakopanem 
czwarte doroczne ogólno-polskie zawody 
konne. W pierwszym dniu rozegrano dwa 
konkursy. Najważniejszym był konkurs o na- 
grodę im. Zakopanego. Warunki konkursu: 
14 paezkód po 110 cm. wysokości, 

erwsze miejsce i pierwszą nm. 
zdobył por. Dąmbski-Nehrlich „AM = 
„Nero*, mając O punktów karnych i czas 
41,5 sek., drugie miejsce—por. Rojcewicz na 
koniu „The Hoop*, O punktów karnych czas 
42 sek., trzecie miejsce — por. Strzałkowski 
na koniu „Jowisz*, © punktów karnych, czas 
43,5 sek. 

Drugi konkurs—wyścig w terenie z płot- 
kami na dystansie 3600 m. — wygrał por. 
Biliński na koniu „Igraszka”. 

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIM 

Konto P.K,O, nr, 87104 sad e w 
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Margrabia de Barthelemy 

Czy Liga Narodów może ulżyć 
położeniu gospodarczemu? 

Grudniowy zeszyt Biulety nu 
Perjodycznega Belgijskiego Towa 
rzystwa Studjów i Rozwoju So 
cietć Beige d'Etudes et d'Expansj 
on) przyniósł interesujący artykuł 
margrabiego de Barthelemy pod 
powyższym nagłówkiem, Ze wzglę 
du na doniesienia prasowe o kieł 
kujących w Rządzie projektach 

: dotyczących  „porto—franco"* w 
Gdyni, z zezwolenia wyżej wymie 
monego miesęcznika podaję na- 
szym czytelnikom tłumaczenie tej 
pracy, 

Szymon Meysztowicz, 

Współczesny system gospodarczy 
przyczynia przesilenia, które objęły 
wszystkie państwa. Pieniądz zamarł 
bez ruchu. Nie należy przypisywać 
tego stanu rzeczy jednemu państwu 
lub jednej warstwie społecznej. Zło po 
chodzi stąd, że życie gospodarcze na 
rodów jednym stało się olbrzymim pa 
radoksem. Sprawiły to przeciwieństwa 
interesów różnych grup, a walka tych 
grup między sobą zaognia i potęguje 
zło. 

Żaden mąż stanu, przyzwyczajony 
do widoku skartelizowanych dla lep- 
szej obrony przedsiębiorstw, niema 
odwagi głośno postawić zasady, że 
interes ogółu bynajmniej się nie skła 
da z sumy interesów prywatnych, zu- 
pełnie tak samo, jak oko kapitana 
statku nie składa się z d'zelności, po- 

szczególnych majtków. 

Sura interesów prywatnych która 
dziś kieruje ekonomią Świata nie wy- 
kazuje odwagi ani Śmiałości sądu. 
Tam gdzie w grę wchodzi interes 
własuy niema miejsca na sąd zdrowy 
i ściśle rzeczowy. 

Suma ta, jako zbiorowość, działa 
zwykle zapóźno, obawia się zmian 
wymagających nowych  inwestycyj 
i kapitałów, nowej inicjatywy. Wielkie 
pociągnięcia są jej obce, bo się gubi 
w doraźnych korzyściach i w szcze- 
gółach. 

W przeciwieństwie do tej sumy 
interesów prywatnych mąż stanu wi- 
nien mieć pieczę nad przyszłością. 
Rzymianie dali temu wyraz w słowach: 
„de minimis non curat praetor*. 

Ci minimi mogą dziś zabijać pre- 
tora. Krytyka, rzekomo fachowa, co- 
raz to mu się przeciwstawia; przytła- 
cza go szczegółami, których mąz Sta- 
nu ogarnąć nie może; wstrzymuje jego 
rozpęd. 

Nie wynika stąd by nateżało ugru- 
powania gospodarze pozbawić wszel- 
kich wpływów. Przeciwnie. Rady tych 
panów należy wysłuchiwać. Lecz kie- 
rownictwo nie powinno do nich nale: 
żeć. Winni oni raczej pracować nad 
łagodzeniem nieuniknionych czasem 
skutków pobocznych tej lub innej 
ustawy lub zarządzenia niż pracować 
nad wydawaniem ustaw czy zarządzeń. 

Oświecony a dzielny mąż stanu 
winien prowadzić swój kraj ku przy- 
szłości i coraz dalszą przyszłość mieć 
przed oczami; winien wciąż uwzględ- 
niać nowe wynalazki i metody, a w 
przewidującej działać równowadze po- 
między dniem dzisiejszym a wymo- 
zgsmi jutra, W przeciwnym razie będzie 

zmuszotiym wczesniej czy później do 
decyzyj pohaterskich a gwałtownych; 
przesilenia gospodarcze wymagać bę- 
dą cięć chirurgicznych wytrącających 
z równowagi obieg pieniężny 1 sam 
pieniądz; a to skutkiem tego, że kraj 
jego dat się ubiec wymogom przysz- 
łości. Można zabić chorego przez za- 
niedbanie właściwych w swoim czasie 
zabiegów. . 

Gdy pretorowi dzisiejszemu czynią 
zarzut, że prowadzi politykę krótko- 

  

Es! Pod protektoratem Prezesa Rady Naczelnej do Spraw Pomocy 
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Teatr na Pohulance 
FRANCKĄ „BURZA W SZKLANCE 

i WODY“ 

Bohaterem sztuki jest pies. Praw- 

dziwy pies z zębami, językiem,  tuło- 

wiem, ogonem. Kundel, o którym jest 

mowa, defiłuje przed nami, nawet nie 

szczęka, tak jest łagodny. Magistrat się 

uwziął, aby unicestwić czcigodne 2у- 

cie tego psa. Pan Loedl ma twarde ser 

"ce i nie chce mieć nic do czynienia z 
jakąkolwiek ochroną zwierząt. Odwro- 

tnie pani Zielińska tuli psa do łona i 

szepcze miłosne monologi. Pies cią 

gmięty za sznurek przez panią Zieliń- 

ską spowodowuje, że kładziemy się na 

ziemi ze śmiechu, Więc to jest ten kun- 

deł, który świat rozdwaja, dwa mał- 

żeństwa kłóci, dwa nowe urodzi. Mie- 

szanina nie wiem ile psów jest w tym 

Dudusiu. Z powodu tego psa pociągnię 

ty będzie Wasilewski przed sąd — Try 

bunał, jest erygowany, aby go skazać 
i zamknąć conajmniej w fortecy. Reda- 

ktor pisma Gliński, w którem praco- 
wał, dostaje apopleksji na widok War 

silewskiego, podobnie Loedl, który 

musi się pożegnać z karjerą społeczną. 

Gdzie się pojawi Loedl, tam pojawia 

się szczekanie psów, grube szcekanie i 

cienkie szcekanie. Wszelkie piski mo- 

w dniu 1 lutego rb. 
odbędzie się 

wzroczną i z dnia na dzień, współ- 
czesny mąż stanu zwykł odpowiadać, 
że mu poczynania na dalszą metę są 
zakazane; że zmieciony zostanie na- 
pewno z areny politycznej jeżeli tylko 
decyzje jego i zarządzenia nie będą 
w zgodzie z radami zrzeszeń gospo- 
darczych i ich na dzień dzisiejszy 
wymogami. 

A skutki podobnego stanu rzeczy 
mamy już w dobie obecnej. Gdy 
wciąż się mówi o solidarności euro- 
pejskiej, o współpracy narodów; gdy 
piękne mowy zachwycają obywatełi— 
zamykają się szczelnie 1 zaryglowują 
komory celne, a wszyscy myślą je- 
dynie o tem by się gospodarczo 
osamotnić, Gdy nauka pcha Świat do 
coraz łatwiejszego narodów ze sobą 
obcowania, straże na granicach zatrzy- 
mują zarówno ludzi jak i towary. 

Pochód ludzkości wysila się ku 
utożsamieniu się do systemu naczyń, 
w których ciecze wciąż się równowa- 
żą przez szerokie połączenia handlo- 
we. Rządy w rurkach łączących na- 
czynia zamykają kurki, a czynią to 
pod ciśnieniem interesów coraz to 
innej grupy gospodarczej. 

Lecz te kurki—to tylko nietrwałe 
faszynowe zastawy, które zmiecie nie- 
zawodniefnabrzmiewająca fala rozwo- 
ju wypadków. Czy pęd zniszczenia 
da się na czas wstrzymać? 

Powyższy stan rzeczy odbija się 
na sposobach wymiany i na pieniądz, 
którego obieg zostaje sparaliżowany. 
Widzimy że funt sterling, ta jednost- 
ka monetarna prawie międzynarodo- 
wa, załamał się rozpaczliwie pod ra- 
zami tego zastoju. 

Mówiłem wyżej o paradoksach. 
Czyż nie są paradoksem ci politycy 
angielscy tracący z oczu całość Świa- 
ta gospodarczego by rzucić się w 
przepaść protekcjonizmu? 

wiat współczesny wydaje się wy- 
straszonym własnymi wynalazkami. 
Jak zwarjowany jakiś lekarz myśli 
że paraliżem może uleczyć paraliż. 

A jednak zwykły zdrowy rozsą- 
dek mówi, że jeżeli się chce by bo- 
gactwa były w ruchu i mnożyły się 
przez obieg, to należy szeroko im 
pootwierać drogi, a nie mnożyć prze- 
szkody, a ustawy przeciwstawiać po- 
stępowi. 

Znamienną cechą współczesnego 
stanu cywilizacji białego odłamu ludz- 
kości jest coraz większa techniczna 
łatwość komunikacyj. Cywilizacja ta 
powinna być logiczna i wierna sobie. 
Winna ona natchnąć narody odwagą 
Śmiałego komunikowania pomiędzy 
sobą. 

Życie kolońjalne jakie przez dłu- 
gie lata prowadziłem w Indochinach 
zetknęło mnie nieraz z inteligencją 
azjatycką, Powszechnie wiadomo do 
jakiego stopnia jest ona niechętna 
białym. 

Nie miejsce tu na piętnowanie tej 
niskiej demagogji żądnej zniszczenia, 
która usiłuje wmówić w stare azja- 
tyckie narody, do niedawna tak roz- 
tropne, przedwczesne potrzeby z głu- 
piej jedynie zrodzone próżności. 

Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antokolskiej 28 w Wilnie 
Wysckie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona, 
Bank czynny 9— 12 rano, oraz 5 — 7 wiecz, 

  

żliwe i wszelkie świsty odbierają temu 
czcigodnemu doktorowi i lawnikowi 
ochotę do życia. Pani Szurszewska 
rozłącza się z mężem, który nie umie 
zwierzęta szanować. Pan Loedl pój- 
dzie na banicję, a Wasilewski, jako 
nagrodę, dostanie jego żonę Szurszew- 
ską. Oczywiście, że pies nie wywołałby 
całej tej burzy w szklance wody, gdyby 
nie człowiek, właśnie Wasilewski i 
i miękkie serce jego. Jednak Wasilew- 
ski, nie jest właściwie Wasilewskim, 
ale samym Franckiem, autorem sztuki. 

Franck przez niego przemawia i Franck 
przez niego o zwierzęta walczy. To 
nie Wasilewski pisze artykuły, to 
Franck i to nie Wasilewski dostaje 
się pod pręgierz, ale Franck. Franck 
ma serce dla zwierząt i nie może spo- 
kojnie słuchać jak Loedl twardą mową 
sadyczną swą złość skierowuje prze- 
ciw bezbronnemu zwierzęciu, 

W Europie jest olbrzymi ruch w 
obronie zwierząt. Zwierzęta we Fran- 
cji są dziś piątym stanem. Był trzeci 
stan podczas rewolucji i ten zdobył 
miejsce, jest czwarty stan prołetarjac- 
ki, który czeka aby załatwić się po- 
dobnie jak kiedyś trzeci stan z poprze- 
dniemi stanami, jest wreszcie piąty 
stan, prołetarjat jeszcze bardziej upo- 
śledzony niż czwarty, skoro nie umie 
się skarżyć i nie może się organizo- 

wać. ` 
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Budżet Ministerstwa Oświat 
w sejmowej komisji bud 

wo 

” 

i Wyzna 
etowej | 

PRZEMÓWIENIE MINISTRA JĘDRZEJEWICZA 
WARSZAWA, PAT, — Sejmowa komisja 

budżetowa na środowem posiedzeniu przystą 
piła do obrad nad preliminarzem budżeto- 
wym Ministerstwa Wyznań Religijnych į O- 
świecenia Publicznego, 7 

Na wstępie dłuższe przemówienie wygio- 
Sił p, minister Jędrzejewicz, który, 0- 
mawiając dziedzinę szkolnictwa powszech- 
nego wskazał, że liczba dziecj w wieku szkoł 
nym wykazała przyrost około 350 tysięcy. 
Gdy konieczności finansowe zmusiły do 
zmniejszenia etatów: nauczycielskich, trzeba 
było poddać analizie dotychczasową orga- 
nizację j znaleźć środki zaradcze, które spra 
wfły, że prawie 94 proc, dzjeci spełnia obo 
wiązek szkolny, Liczba izb szkolnych zwięk 
szyła się o 2411, 

SPRAWY WYZNANIOWE 

Do wszystkich zagadajeń wyznaniowych 
przystępuje minister z największym objek- 
tywizmem j najżywszą chęcją zadośćuczynie 
nia wszystkim słusznym wymogom i potrze 
bom wszystich wyznań bez wyjątku, Jedynie 
njeprzekraczalne jest dobro państwa i jego 
mocarstwowe stanowisko, Nasz stosunek do 
kościoła katolickiego reguowany jest posta- 
nowieniami konkordatu, który rząd wykony 
wa łojalnie i z. dobrą wolą. W'yłoniona spe- 
cjalna komisja mieszana rozpocznie z koń- 
cem bież, miesiąca studjam nad sprawą bu 
dyiuków, których kościół został pozbawiony 
przez państwa, zaborcze, a które dzisjaj znaj 
dują się w posiadaniu państwa, 

Dażenia rządu nie zawsze jednak i nie 
przez wszystkich są należycie doceniane, 
Zbyt często nadużywane są momenty i hasła 
religijne ku szkodzie państwa j zgodnego 
współżycia z kościołem, Jako charakterysty 
czny przykład minister podaje niestychaną w 
jej gwałtowności krytykę projektu prawa 
małżeńskiego, opracowanego przez Komisję 
Kodyfikacyjną, zwróconą nie przeciwko auto 
rowi projektu, lecz bezpośrednio przeciwko 
rządowi, Miarodajne czynniki kościelne były 
poiniormowane 0 tem, że rząd nie uważa 
projektu Komisji za swój i że go wcale nie 
rozpatrywał. Łatwo jest rozdmuchiwać na- 
miętnoścj na tle religijnem, lecz nigdy to ni 
komu nie wyszło na dobre, 

Przechodząc do sprawy propagowanego 
obecnie na naszych Kresach Wschodnich ob 
rządku katolicko-bjzantyjskiego, znajdujące- 
go się pod naczelnem kierownictw, komisji 
„Pro Russia", wyodrębnionej w Kongrega- du 
cji Wschodniej, minister podkreśla, że wy- 
dawaćby się mogio, że jest to sprawa we- 
wnętrzno-organizacyjna, a jednak dzięki właś 
nie naszemu specyficznemu terenowj  staje 
się ona spsawą polityczną i pierwszorzędnej 
dla nas wagj i znaczenia, Tak a nie inaczej 
jest też ujmowana przez rząd j rozumiana 
przez całe społeczeństwo, 

WYCHOWANIE PAŃSTWOWE 

W dalszym ciągu przeszedł p, minister do 
omówienia dziedziny wychowania. Obowią- 
zujący kierunek wychowaczy w stosunku do 
wszystkich szkół i zakładów naukowych mi 
nister nazywa wychowaniem państwowem. 
Jednym z najważniejszych celów  wycho- 
wawczych jest pzygotowanie młodzieży do 

pracy państwowo-obywatelskiej na każdym 
odcinku pracy, Dlatego też młodzież winna 
być wychowywana w kulcje naszej państwo. 
woścj, w głębokim szacunku dla jej dzjejo- 

wej tradycji, Dlatego też kult wielkich lu- 
dzi, których praca i genjusz na przestrzeni 
stuleci naszej historji tworzyły niezapomnia 
ne wartości, winien być w szkole zapewnio 
ny, on bowiem dostarcza wrażliwym duszom 
młodzieży żywych wzorów wychowawczych, 
godnych szacunku, miłości i naśladowania. 

Ale nietylko odległe epoki naszych dziejów 
winny wchodzić tu w grę, Niemniejszej wagi 
jest historja lat ostatnich, Właśnie z punktu 
widzenia wychowawczego ostatni okres walk 
o niepodległość zawiera trwałe wartości wy- 
chowacze, Pośród tych ostatnich miejsce wy 
jatkowe j główne zajmuje  niewątpiiwie 
pierwszy naczelnik naszego państwa, zwy- 
cięski wódz naczelny naszej armji. Postać 
Józefa Piłsudskiego zbyt zaważyła na dzie- 
jech Polski, czyn jego i dzieło ma dla nas 
zbyt wielkie znaczenie, aby można było po 
minąć milczeniem jego osobę i jego prace, 
gdyż właśnie jego wysiłek i jego genjusz 
zostawiły na rzeczywistości polskiej nieza- 
tarte piętno, 

Szkoła jest częścią tej rzeczywistości poł 
skiej, Jest rzeczą niemożliwą i niedopuszczal 
ną, aby osoba Marszałka Piłsudskiego, jego 
wysiłek, jego prace i jego zwycięstwo ukry 
wać przed młodzieżą, Szkoła wychowuje dia 
życia. Dzieło Marszałka realizuje się w ży- 
cju i pominięte nigdzie, więc i w szkołe być 
nie może, Wreszcie niech cj, co w prasie 
codziennej zaopatrują nazwę „Wychowania 
państwowego* w ironiczny cudzysłów, cj, któ 
rzy już w szkole uczą młodzież nienawidzieć 
człowieka, któremu Polska więcej niż ko- 
mukolwiek zawdzięcza, niech cj opozycjoni- 
ści wytłumaczą najpierw Fraucuzom, aby wy 
rzucili ze swej historji nazwiska Clemenceau 
i Focha, Belgom — aby to samo zrobilį Z 
królem Albertem, Amerykanom, aby skrešti 
li postać Wiłsona, niech sprawią, aby w e- 
lementarzu włoskim wyrzucić liczne  ustę- 
py © Mussolinim. Niech tege dokonają j niech 
nie dziwią się, że my szerzyć będziemy 
wśród wszystkich obywateli, przedewszyst- 
kiem zaś wśród młodzieży szacunek, uzna- 
nie, wdzięczność ż miłość dla twórcy i 
wskrzesjcjela Polski, Niech się nie dziwią ró 
wniež, įežeiį takle zakłady _ wychowawcze, 
które nie potrafią wcielić w życje programu 
wychowania państwowego, nie będą mogły 
spotkać się z opieką ze strony Ministerstwa, 
na czele którego stoję i niech wiedzą, że znaj 
dę środki, aby tym, co tych rzeczy nje ro- 
ztrnieją, wyjaśnić je należycje, a już tem 
bardziej złą wołę ukrócić, 
Mógłbym w tem miejscu — mówż mini- 

ster — poruszyć zagadnienie szkolnictwa 
mniejszościowego, lecz nie widzę powodu 
powtarzania stanowiska, jakie zajął p, mi- 
nister spraw wewnetrznych w swojem expo 
se. a które jest oficjalnem stanowiskiem rza 

W dalszym ciągu przemówienia min, Ję- 
drzejewicz zatrzymał się dłużej nad ostatnie- 
mi wypadkami na uniwersytetach podkreśla- 
jąc, iż kategorycznie 51е przeciwstawi wszel 
kim ciasnym partykularyzmom j zwalczać 

będzie wojujący nacjonalizm, który niektó- 
re ugrupowania chciałyby nazwać „wycho 
waniem narodowem“, 

Burdy antysemickie — mówi minister — 
wykazały, że ciała profesorskie w oparciu © 
ustawę nie potrafiły w zarodku przerwać 
rozruchów. Zmiana przepisów tej ustawy doj 
rzewa coraz wyraźniej, 

Wśród pewnych środowisk akademickich 
powstały plotki na niczem nie oparte, że 
rząd zamierza skasować autonomię szkół 
akademickich, Oto poważni mężowie nauki, 
ulegając atmosterze plotki, zaczęli rozważać 
grozę położenia na pouinych konwentyklach, 
a poszczególni profesorowie zaczęli jeździć 
po poszczególnych szkołach akdemickich, wi 
docznie prygotowując grunt do protestów, 
Oczywiście sprawa została wyjaśniona. De 
legacja rektorów szkół akademickich zgłosi 
ła na moje ręce zauianie dia rządu i mojej 
skromnej osoby, stwierdziła konieczność 
zmiany w tej dziedzinie oraz zgłosiła swój 
akces w pracy nad nowem ujęciem ustawy 
o szkołach akademickich, Zdawałoby się, że 
wszystko jest w porządku, Tymczasem do- 
chodzą mnie wieści, że w środowiskach pro- 
iesorskich inierpretuje sie tę sprawę tak, że 
oto rząd został przez, proiesorów zmuszony 
i musiał cofnąć się przed zniesieniem auto- 
nomji, Takie przedztwne oświetlenie sprawy 
znałazło swój wyraz na łamach niektórych 
cerganów prasy, 

jeżeli nad tem giupstwem zatrzymałem 
się dłużej, to jedynie poto, aby wskazać na 
atmosierze w jakiej żyjemy, Uzywa się zło 
Sliwości, płotek ; łgarstwa dla zwalczania 
rządu i dla budzenia niechęci do władz pań 
stwowych, Wątpię — mówi minister — czy 
na tej nieuczciwej robocie zyska kultura poł 
ska, Wątpię, czy przyczyni się do jej wzbo 
gacenia świst lasek akademickich i jęki pobi 
tych, Może poprostu chodziło © zmącenie 
wody, aby ktoś mniej skrupulatny mógł na- 
łowić trochę ryb dla swego kramiku? Mo- 
ge zapewnić Wysoką Komisję, że dołożę 
wszelkich starań, aby się tak nie stało, 

Po przemówieniu ministra zabrał głos re 
fernt budżetu pos. Zdzisiaw Stroński z BB, 
który w wyczerpującym referacie omówił po 
szczegółne działy szkolnictwa i przeprowa- 
dzone oszczędności. W dyskusji pos, Korne- 
cki z Klubu Narodowego poddaje krytyce 
konstrukcję budżetu, zarzuca zwiększenie 
biurokracji, użaia się na traktowanie nauczy 
cielstwa, Wreszcie stwierdza, że stronnictwo 
mówcy nie ma zaufania do polityki Mini- 
sterstwa, 

Po przemówieniu pos. Korneckiego prze- 
wodniczący zamyka posiedzenie odraczając 
dałszy ciąg do jutra, 

ZAJŚCIA ULICZNE W SZANGHAJU 
Chińczycy pobili mnichów japońskich 

SZANGHAJ, (Pat). Wczorhi tłum 
Chińczyków zaatakował bez żadnego 
powodu 5 mnichów japońskich w 
dzielnicy chińskiej, Dwaj z pośród 
zaatakowanych odnieśli ciężkie rany. 
Grupa młodych Japończyków, chcąc 
zastosować represje w stosunku do 
Chińczyków, usiłowała podłożyć dziś 
ogień w jednym z przedsiębiorstw 
chińskich, poczem starała się przedo- 
stać do międzynarodowej koncesji. 

. Po drodze doszło do starciaz po- 
licją chińską, patrolującą ulice, przy- 
ległe do koncesji międzynarodowej. 

AN DRA ATK SSRI KITT SMART 

DOOKOŁA AFERY DUNIKOWSKIEGO 
PARYŻ. (Pat). Wczoraj inż. *Duni- 

kowski miał przaprowadzić w obecno- 
Ści sędziago swa doświadczenie. Naie- 
ży zaznaczyć, że doświadczanie miało 
wskazać tylko rezuitat, a nie tajemnicą 
wydobywania złota. W próbie tej mieli 
wziąć udział rzeczoznawcy. Dunikowski 
oświadczył, iż doświadczenie wykona 
tylko w obecności adwokatów. 

Po oznajmieniu mu, iż eksperci 
sprzeciwiają się obecności adwokatów, 
inż. Dunisowski odnówił wykonania 
próby. Sędzia zagroził wówczas zasto- 

sowaniem aresztu odosobnionego. Du- 
nikowski zarządzania sądziego przyjął 
I został odprawiony z powrotem da 
wiązienia. Rzeczoznawcy postanowili 
wykonać doświadczenie sami baz Du- 
nixowsxiego, ten jednakże, przewidu- 
ląt taki obrót, usunął potajemnie am- 
pułkę magnetyczną swego wynalazku, 
yy dec tam odbycie próby. 

Obrońcy Dunikowskiego założyli 
protest przeciwko zarządzeniom sę- 
dziego. 

  

Jedeu z policjantów chińskich, ranio- 
ny nożem, zmarł niebawem. Dwaj in- 
ni odnieśli ciężkie rany. Z pośród 
Japończyków trzech zostało ranio- 
nych strzałami, przyczem jeden z nich 
zginął. 

PERTRAKTACJE W SPRĄWIE 
KOLEI PEK:N-MUKDEN 

MOSKWA, (Pat). Donoszą, iż po- 
między władzami japońskiemi a przed- 
stawicielami finansistów angielskich 
toczą się obecnie rokowania o uregu- 
lowanie sprawy kolei mukdeńsko-pe- 
kińskiej w której kapitały angielskie 
są poważnie zaangażowane. Anuglja 
nie zamierza jakoby bronić chińskich 
praw suwerennych na kolei mukdeń- 
sko-pekińskiej, lecz pragnie jedynie 
zapewnić wkłady swych obywateli. 

EMIGRANCI ROSYJSCY UBIE- 
GAJĄ © OBYWATELSTWO 

MANDŹURSKIE 
MOSKWA, (Pat). Prasa sowiecka 

podaje, że przeszło 2 tys. emigran- 
tów rosyjskich, zamieszkałych w 
Mandżurji, czyni obecnie starania © 
uzyskanie obywatelstwa nowego pań- 
stwa mandżurskiego. 

  

W Paryżu są trybunały dla zwie- 
rząt. Kodeks rodzi się nowy, który ma 
być tęczą między zwierzęciem a czło- 
wiekiem. Też i w Niemczech ruch ol- 
brzymi ma miejsce, który raz wraz 
wstrząsa sumieniem społecznem. 

Franck w obronie cierpiętnictwa psa, 
kolorami jaskrawej satyry maluje try- 
bunał sądowy. Aż zęby zgrzytają, taka 
jest pasja tej satyry, w której zdaje 

się polecą głowy, jak za dyktatury 
Marata. 

„Burza w szklance wody* jest tro- 
chę ciężko pisana i trochę pedanty- 
cznie. Czyż możaa z Niemca zrobić 
ferję balickiej zręczności? Franck mo- 
cuje się jak istny Don Kiszot. Jednak 
trzeba rzecz jasno postawić: Don Ki- 
szot jest szczodrze wynagrodzony. Pani 
Szurszewska dostaje mu się w nagro- 
dę. Kiedy pod koniec sztuki zmyka 
z nią, bachanckie czyniąc pląsy, 
wtedy podejrzewamy, że ten pies był 
właściwie pretekstem, haczykiem do 
łowienia ryb. Złota rybka poszła na 
całego i ukąsiła żarłocznie misternie 
zarzuconą wędkę. 

Może być, że na Pohulance teza 
czcigodna Francka (każdego Towa- 
rzystwa Ochrony Zwierząt) trochę ku- 
leje na skutek gry. Pan Wasilewski ro- 
bi co może. Ale jakoś nie bardzo, wie- 
rzymy, że zależy mu tak bardzo na 

psie. Panie Wasilewski trochę więcej 
ognia! Fanatyzm w obronie zwierząt 
maluczkich nie zgorszy! Rozbrajająca 
miękkość musi chwilanii ustąpić woli, 

skoro woła chce zwyciężyć! Pani Szur 
szewska też mogłaby więcej wydobyć 
skoro jest zrazu przy mężu, a potem 
bardzo daleko od męża, to znaczy zra- 
zu przy Loedlu, który jest nieznośną 

„piłą, a potem przy Wasilewskim, któ- 
rego do rany przyłożyć. Kwiaty skoro 
są oświetlone słońcem, rozwierają płat 
ki i listeczki cichutko i ślicznie. Tak 
pani Szurszewska powinna się otwie- 
rać w miarę wszystkich bohaterstw 
Wasilewskiego... Na scenie jest grani- 
ca ostra, która dzieli dwie Szurszew- 
skie. Trzeba jak w muzyce zbudować 
gamę i iść do coraz bardziej melodyj- 
nego śpiewu, z jednej Szurszewskiej 
przechodząc w drugą, tę szczęśliwą, 
na świecie już arcyszczęśliwą. Jeśli 
chodzi o inne osoby, to nie mogę z 
tem pogodzić się aby Loedl i pani Sta- 
misławska tak bardzo całą atmosferą 
wstrząsali sztuczną atektacją i irytacją. 

Trochę spokoju. Przeżywać, znaczy 
grać, to zaś, co widzimy, jest więcej 
udawanie i męczenie widza, Brać trze- 
ba przykład z pani Zielińskiej, która 
jako Voglowa jest arcydziełem praw- 
dy. Wierzymy, że kocha Dudusia. To 
jest najważniejsze, bo przez nią pies 
staje się istotnie częścią sztuki, w kom- 
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ponowany w całość syntetyczną. Pani 
Zielińska nastawia sztukę Francka i czy 
ni z niej ewenement społeczny. |akżesz 
może byś człowiek okrutny dła zwie- 
rząt, dobry dla ludzi? Po tysiąc razy 
ma Franck rację, proklamując tę tezę, 
istotny aksiomat. Z Loedla nie może 
być ani ławnik dobry, ani burmistrz, 
żaden człowiek społeczny. Ludzi ko- 
chać, znaczy kochać także zwierzęta. 
Franck jest nawrócony napewno, jeśli 

chodzi o świętego Franciszka z Asy- 
żu, który podawał rękę  żarłocznemu 

wilkowi i miał te swoje serafickie ka- 
zania do ptaków. 

Sztuka Francka na Pohulance, jest 
natury arcyspołecznej. Powinna być 
owacyjnie oklaskiwaną przez wszyst- 
kich przyjaciół człowieka, przez to i 
przyjaciół zwierząt. Z zezem może się 
na nią patrzeć tylko człowiek zły. Ser- 
ce kamienne nie znajduje w niej ani 
eleksiru, ani bałsamu. Serce takie po- 

mylone i krzywe wezmie za złe, że 

jest ta satyra, która kąsa. Doskonałym 

jest tytuł: burza w szklance wody. Bu- 

dzyński jako prokurator sądu, jest nie- 

zapomniany. Głos jego cichy więcej 
robi, niż tubalna trąba, skoro jest ta 
dziwna, niezwykła inkwizycja, której 
przewodniczy Karpiński, a która doko- 
ło psa kręcąc się stawia całą społecz- 
ność na ostrzu sztyleta. Dobrze jest, 
że dyonizyski pląs Szurszewskiej i Wa 

W WIRZE STOLICY 
PROCES O DRZEWO 

Znany wypadek z drzewem tak niebacz 

nie zrąbanem nad szosą, iż omal nie zabiło 

Ordonówny, znajdzie swój epilog w sądzie, 

Ordonówna bowiem skarży powiat war- 

szawski i żąda 84,000 zł. odszkodowania, 

Nie można jej odmówić słuszności, Ze- 

brała trupę, w całej Polsce były zarezerwo 

wtane sale, zrobjona reklama — wŁodzi, do- 

kąd miała jechać z Warszawy, już połowa 

biletów była rcizsprzedana į zaįnteresowanie 

6gromne, Tournee miało powodzenie zapcw 

nione, 

Z powodu niesłychanej iekkomyślności 1 
domowego systemu ścinania dr42w ---wszy 

stko wzięlo w łeb, szczęście, że artystka 

tak lekko została  ranjona, choc kuracja 

trwała długo, 

  

Prawnicy powątpiewają, czy sąd przy- 

zna te 84000 zł, W Ameryce sprawa pew 

na, u nas bardzo trudno coś wydębjć od 

rządowej czy samorządowej instytucji, — 

sądy mają jakąś wyrozumiałość, rzadko 

przyznają rację prywatnej osobie. A powiat 

znajdzie tysiąc wykrętów: poco Ordonówna 

wyjechała rano na spacer? Czemu samo- 

chód jej nie jest opancerzony? W gazetach 

było przed dwoma laty wzmianki, że iest 

projekt, by drzewia ściąć — należało się te- 

dy wystrzegać, Czemu szofer nie zwołnił, 

alba przyśpieszył? Wogóle znalezjene się 

na tak długiej szosie akurat w purnkc'e pa- 

dania drzewa jest wyrażiym dow wiem złej 

woli, K. 

Voldemaras 0 swych 

planach na przyszłość 
Jak'podaje „Memeler Dampfboot* 

proi. Voldemaras, któremu zezwołono 
obecnie na pobyt w Kownie bez zastrze 
żeń, udał się na dłuższy pobyt do swe 
go krewnego dyr. oddziału Banku Li- 
tewskiego w Jeziorosach. Voldemaras 
spędzi tam przypuszczalnie 3,4 tygo- 

dnie. Przed wyjazdem Voldemaras о- 
świadczył, że nie chce się wyrażać o 
swych przyszłych planach i wogóle o 
jakichkolwiek kwestjach politycznych. 
Zajmuje się on wciąż swemi dziełami 
na temat sprawy wileńskiej i obszaru 
Kłajpedy, które go teraz zupełnie po- 
chłaniają. O ksiązkach tych wyraził się 
Voldemaras, że zawierają one wnikli 
wą analizę opcacowywanych tematów, 
opartą zarówno na podstawie czysto- 
naukowej, jak też czysto politycznej i 
gospodarczej. Praca ta obejmie 4—6 
tomów. iXsiążki pisane są w jęz. francu 
skim i prawdopodobnie w tym też języ 
ku się ukażą, poczem dokonany zosta- 
nie przekład litewski i niemiecki. 2 to 
my w jęz. irancuskim zawierają jakieś 
600 stron i będą mogły być oddane do 
druku już w najbliższej przyszłości. КК 
ku wydawców zabiega o ich wydanie. 

Zapytany o pogłoski co do powoła- 
nia jego na uniwersytet oświadczył 
Voldemaras, że nie składał w tej spra 
wie prośby, ani też nie podejmował u- 
kładów Voldemaras nie wierzy, żeby w 
obecnych warunkach jakiekolwiek sta- 
rania o zajęcie katedry w uniwersyte- 
cie mogły mieć skutek. Voldemaras jest 
gotów pracować w miarę sił dla dobra 
kulturalnego Litwy. Nie skompromito- 
wałoby go w żadnym wypadku nawet 
zajęcie nauczyciela szkoły powszechnej 
na wsi. Zresztą Voldemaras nastrojo- 
ny jest bardzo optymistycznie. Z mają 
cego się odbyć procesu o korony duń- 
skie robi sobie Voldemaras równie ma 
ło, co z innych wysuniętych przeciwko 
niemu dochodzeń, Przeciwnie nawet: 
Voldemaras się spodziewa, że z proce 
su tego odniesie korzyść ; że otrzyma 
należne mu pieniądze. 

fem 

  

  

į sj 

silewskiego powraca wszystko do nor 

my i Łubiakowski uwodzi Zielińską, ja 

ko zapłatę za to uwodzenie, dostając 

psa, właśnie Dudusia, okropnego ktm 

dla, choć cichego i grzecznego, pokur- 

cze z pod ciemej gwiazdy, jeśli cho- 

dzi o rasę, która w tej sztuce jest ki- 

jami wprost zmasakrowana. Taki już 

jest świat i nie zmienimy praw ustalo- 

nych przez wyższy Los, Ludzie muszą 

mordować wszystko, co jest piękne, 

pełne kształtu i rasowe. Skoro wyni” 

szczenie jest bliskie szczytu, reszta nie 

rasowa prawem kaduka nagle zaczyna 

być chroniona. Nawet i sąd rzuca Się 

wtedy do chronienia tej reszty, która 

jest daleką od tych pierwowzorów, 

z któremi jest związana zbrodnia, owo 

zniknięcie z powierzchni ziemi wszyst- 

kiego, co było niezwykłe, fantastycz- 

ne i dumne, dziwnie kolorowe, dziw- 

nie tęczowe, bestjalskie w jednej 0so- 

bie, zarazem anielskie. Na ziemi wy- 

mierają zwierzęta, człowiek ciska się, 

aby co można jeszcze ratować. To jest 

treść sztuki, esencja ewenementu, któ 

remu poświęca w tej chwili Pohułan- 

ka wieczory. 

Mieczysław Limanowski. 
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Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 
uego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnja 20 stycznia 1932 roku. 

Oiśnienie średnie 777, 

Temperatura średnia --2, 

Temperatura najwyższa -- 2. 

Temperatura najniższa --t, 

Opad w mm,: ślad. 

Wiatr: poł, -zachodni, 

Tendencja: staby spadek, 

Uwagi: mglisto, deszcz, 

Wschód słońca g. 7.59 

Zachód słońca g. 1624 

URZĘDOWA 

— Dzień imienin P, Prezydenta, Pierw- 

szego iutego, jako w dniu Imienin Pana 

Prezydenta Rzplitej, w kościołach wszystkich 

wyznań odbędą się nabożeństwa. 

Oddz:'ały garnizonu wileńskiego i szko- 

ły organizują odpowiednie obchody, 

— Zjazd starostów. Wczoraj w gma 

chu urzędu wojewódzkiego odbywały 

się obrady zjazdu starostów z terenu 

województwa wileńskiego. 
Omawiane są sprawy gospodarcze. 
— Nabywanie wyrobów krajowych, 

Na skutek zlecenia ministerstwa, wojewódz 

two przypomniało urzędom o potrzebie jak 

najścślejszega stosowania się do zarzą- 

dzenja 0 ywaniu wyłącznie włyrobów kra 

jowego pochodzenia. Również wszelkie umo 

wy o dostawy, winne przewidywać towary 

   

m wyrobu krajowego, 

  

MIEJSKA 
— Skompresowany budżet miejski. 

W związku z ukończeniem prac nad 

preliminarzem budżetowym miasta na 

rok 32—-33, okazuje się, że obecny 

projekt budżetu w stosunku do roku u- 

biegłego jest mniejszy o przeszło 20 
proc. 

Budżet zwyczajny na r. 31—32 za- 

mykał się sumą 10 milj. zł. nadzwy- 

czajny zaś — 3 milj. złotych. Dla unik- 

nięcia deficytów, prócz rocznego bud- 
żetu układa magistrat miesięczne bud 
żety bieżące. 

— Nakazy na podatek lokalowy. Wezwa- 

nia do opłacenia podatku lokalowego na I 

kwartał będą całkowicie rozesłane przez ma 
gistrat w najbliższej przyszłości, 

Podatek ten w stosunku do r, ubiegłego, 

Ceny ELLI zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obkiżenia ten Węgla | KOKSD 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress“ 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL wwo 
Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

KTO KONTROLUJE 
FILMY SZKOLNE? 

      

istnieje, jak wiiadomo, »rzedsiębiorstwo 
koncesjonowane przez (uratorjam (stwier- 
dzają to karty abonameu'owe) i nające sa 
zadanie wyświetlanie w szkołach odpowied 

„nich dla młodzieży filmów, 
Przed miesiącem bodaj, poruszana była 

Sprawia nieodpowiedniega doboru filmów, 
Chodziło wówczas o „Wierną Rzekę* Że- 
romskjego, racej o filmową przeróbkę tego 
dzjeła_ 

Zasadniczo żadne przeróbki z literatury 
BB nie nadają się do filmowania wogóle, a tem 

bardzjej dła młodzieży szkolnej, która prze 
“iež może poznać utwór w oryginale, 

Zresztą sprawa ta już przebrzmiała, 
Następnym, a obecnie wyświetłanym w 

szkołąch programem jest „Podróż do Airy- 
ki“ F. A, Ossendowskiego oraz amerykań- 
ska farsą, 

Pomijając dosttecznie głupią i mało po- 
'mysłową dwuaktówkę farsową, poważnie na 

leżało zastanowić się mad filmem Ossen- 
dowskiego, 

Sa wprawdzie zwolennicy metody peda- 
gogicznej, jaką film omawiany stosuje, „Na- 
turalią non sunt turpia“ — skoro uczymy 
dziecj w geografji, jż upał podzwrotnikowy 
nie wymaga szczelnej garderoby — to nale 
ży to obficje i dobitnie zilustrować, Tak też 
uczyniono w „Podróży do Afryki", Być mo 
że, jż naturalizm zdjęć nie wywoła ubocz- 
nych asocjacyj, być może i,ż przesadna pru 
derja jest jedynie postacią hipokryzji, 
ale czy kino szkolne ma być terenem eks- 
Peryrycntów? — Nic nie mam przecjw о- 
ganizacjj technicznej kina szkolnego, Przed 

Wa "ma dobry aparat, mocną lam- 
pę, doskonały adapter z głośnikiem — 
lektor ustała dobór programów? Czy konce 

sja (jeżeli wogóle jest udzielona?) nie prze 
widuje pewnych zasadniczych uprawnień 
kontrolnych? — Idea kina szkolnego jest 
świetna. Skoro zorganiowano u nas seanse 
szkolne, nie należy tego zaniedbywać, nie 
uależy zaczynać kopania grobu dla całej 
sprawy. Daleki jestem od złośliwych uwag, 
ale doprawdy cisną Się one pod pióro, gdy 

się widzj takie prowadzenie- rzeczy, która 
znakomicie nadaje Się na  odskocznię dła 
wartości wychowawczych. Niestety, ala 

tak!, Tad, C, 

[EM 
[63] 
Е 

RESTAURCJĄ 

„POLONJA“ 
Mickiewicza 11, tei. 5-93, 

jak wiadomo jest wyžszy 0 S proc, Podwyž 
ka nie dotyczy lokali jedno j dwu-pokojo- 
wych, 

— ба fałszowanie nabiału. Liczne próby 
sprzedaży sfałszowanego masła i mleka zano 
towano w ub, tygodniu na rynkach wiłeń- 
skich, 

W związku z tem, 18 przekupnjow pocią 
gnieto do odpowiedzialnošci, 

— Wioseny sezon budowlany, Wobec 
braku kredytów, roboty budowlane przy na- 
poczętych gmachach miejsk, nie będą mogły 
być z nastaniem wiosny wznowione, 

Ogólny kryzys prawie całkowicie zabił 
inicjatywę prywatną, więc również j z tej 
strony nie należy spodziewać się podjęcia 
budowli w! szerszem pojęciu. 

— Akcja przeciwko firmie „Bata”*, — Do 
akcji przeciwko oddziałowi wileńskiemu i. 

„Bata” prowadzonej przez zrzeszonych szew 
ców, przyłączyli się obecnie przedstawicjele 
przemysłu skorzanego, Starania o odebranie 
prawia handlu „Bata* mają być  przenie- 
stone na teren stolicy za pośrednictwem od 
nośnych korporacyj zawodowych, 

— Podniesienie poziomu rzek, Niebywa- 

łe jak na styczeń roztopy spowodowały zna- 

czne podniesienie poziomu rzek, 

Wilja i Wilenka podniosły się o przeszło 

póltora metra, 

— Nielegalny dowóz mięsa, Policja otrzy 
mała odpowiednie zarządzenie w _ sprawie 

zwalczan'a nielegalnego dowozu mięsa do 
miasta, : 

Przy stosowaniu tajnego uboju, mięso nie 

mioże być poddane oględzinom lekarskim, a 

ponadto tracą na tem przedsiębiorcy j robot 

nicy zatrudnieni w rzeźni, 
Na winych potajemnego uboju będą na- 

kładane b, wysokie kary, Dla dozoru nad 

wjeżdżającymi do miasta będą ustanowione 

specjalne posterunki. 
— Zūtarg o płace, W papierni w Kucz 

kuryszkach, wynikł zatarg o wysokość płac. 

Dyrekcja chce zniżyć dotychczasowe za- 

robki, przeciwko. czemu robotnicy protestują. 

Zachodzi możliwość proklamowania straj- 

ku, 

AKADEMICKA 

— Zarząd Akademickiego Koła Białosto 
czan w Wilnie podaje do wiadomości swo- 
ich członków, że w dniu 24 I br, odbędzie 

się o godz, 3 pp. w Ognisku Akademic- 

kiem Walne Zebranie, 
Zebranie odbędzie się w drugim termi- 

nie o godz. 3 m. 30 pp. bez* względu na 

iiość obecnych członków, 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Polskiego im, 

kr, Stefana Batorego w Drui podaje do 
wiadomości, że są wolne miejsca w ki. kl. 
Ii, V, VI, j Vll-ej Egzamina wstępne roz- 
poczną się dnia 4 lutego 1932 roku, Poda 
nia wraz z odnośnemi dokunientami należy 
przestać do @та 1 lutego 1932 r. 

Dyrekcja, 

POCZTOWA 
— Liczba Abonentów telefonicznych, — 

Tysiąc osiemset abonentów liczy obecnie 

miejska stacja telefoniczna, podczas gdy do 

stosowaną jest do obsłużenia trzech tysięcy 

telefonów, 

— Kabel telefoniczny. Z wiosną rb. 
władze pocztowe przystąpią do robót 

kablowych na terenie miasta. Chodzi o 

zmianę obecnych linij, napowietrznych 
na podziemne. 

KOLEJOWA 
— O -eny w buietach kolełowych, — W 

związku z licznemj skargami na zbyt wyso 
kie ceny w bufetach kolejowych, spodziewa 
ne jest zrewjdowanie obowiązującego cenni 
ka na artykuiy pierwszej potrzeby sprzeda- 
wane na dworcach, Odpowiedni wniosek ko 

lejarzy, jako bezpośrednio w tem zaintereso 
wanych ma wpłynąć do dyrekcji kol. i władz 
starościńskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W piątek dnia 22 

bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12, odbędzie 
się 60 zebranie Klubu Włóczęgów  Senjo- 
rów. Początek o godz, 19 dla członków, a 
o godz: 20 dła stałych i zaproszonych gości. 
Na porządku dziennym ref, p, Redaktora K. 
Okulicza pt, „Moje wirażenia z Litwy". 
Prócz tego odbędzie się w godzinach mię- 
dzy 19 a 20 zakończenie rozpoczętej dyskusji 
na poprzedniem zebraniu. 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Stubie 
do — współpracawinik W-łu Oświaty Poza 
szkolnej przy Kuratorjum Szkolnem wygło- 
si referat p. t. „Organizacja prac bibłjote- 
karskjch na terenje Wileńszczyzny* odb? 
dzie się we czwartek dnia 21 stycznia rb. 
o godz, 7 wieczorem w lokału Związku 
przy ul, Jagiellońskiej nr. 3/5 m. 5 

Wstęp dla członkiń bezpłatny — dla go- 
ści 30 gr. 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 
— Wileńkie Towarzystwo Ginekologiczne, 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Ginekolo- 
gicznego podaje do wiadomości, įž w dniu 
21 bm,, o godzinie 20 w iokalu Kliniki Położ 
niczo-Ginekologiczneį USB (ul. Bogustawska 
Nr 3) odbędzie sję Wałne i Naukowe Po- 

siedzenie Towarzystwa Ginekologicznego, z 
następującym porządkiem dzjennym: 

1) Doroczne ; Walne Zebranie Wil. Tow, 

STRACENIE SZPIEGA 
Wczoraj w południe na pe- 

dwórku więziennem w Barano- 
wiczach wykonano wyrok śmier- 
ci na mieszkańcu Stołpców Alek- 
sandra Mordzie, winnym spiego- 
Stwa na rzecz Sowietów. 

Egzekucji dokonał kat Macle- 

PO CHLEB 
WILNO, — Posterunki KOP, zatrzymały 

w ub, tygodniu na odcinkach granicznych 
Dzisna, Wilejka, Iwienjec 86 chłopów sowie 

  

W BARANOWICZACH 
jewski w obecności władz sądo- 
wych I policyjnych, 

Przed śmiercią Morda pojed- 
nał się z Bogiem i drogę z cell 
na miejsce stracenia odbył Spo- 
kojnie i bez pomocy straży wię- 
zlennej. 

DO POLSKI 
ckich, którzy przeszli nielegalnie granicę w 
poszukiwaniu chleba. 

Sa to przeważnie bł właściciele gospo- 
darstw, obecnie skolektywizowanych, 

Na tropie fałszywych pieniędzy 
WILNO, — W Pliss'e aresztowano nieja 

kiego Jocheła Giercewicza, który usiłował 
zmienić na poczcie sfałlszowany banknot 100 

Rewizje w 
WILNO, — Organa bezpieczeństwa prze 

prowadziły wczoraj w nocy, rewizje u człon 

kow tamt, towarzystwa „Rytas“ i šw, Kazi 

mierza, Podczas tych rewizyj zdoiano ujaw 

nić obciążające dowody, Oddziały tych to- 

warzystw zostały zamknięte. 

Badany Giercewicz plącze się w zezna- 
njach i nie chce wskazać od kogo falsyfikat 
otrzymał, Śledztwo zdąża w kierunku ujaw- 
nienia winnych fałszerstwa, 

Gierwiatach 
W związku z tem nastąpiły areszty wśród 

miejscowych działaczy, 
Akcja władz idzie w kierunku wyelimino 

wania z tego rodzaju organizacji jak „Rytas* 

jednostek występnych, działających na szko 

dę Państwa, 

Zabity na granicy 
WILNO, — Trzech osobników przedo- 

stawała sję ubiegłej nocy na terytorjum na- 
sze koło Iwienca, 

W poścgu podczas wymiany strzałów, 

nicjki J, Dowgielew z Mińska, został zabity, 
Grugi zaś ranny, 

W jakich celach przedostawali się przez 
granicę, ustala śledztwo. 

Ginekologiczn, 2) Prof, Jakowńicki — „Po 

wiktany przypadek gruźlicy narządów rod- 

nych*, 3),„Proi, |akowicki — „Przypadek 

ciecia cesarskiego metodą Protesa“, 
— Odczyt, Dn, 22 stycznia br, w piątek 

o godz, 7 w. odbędzie się w Domu Sodalicyj 
nym (ul, Królewska Nr 9, II p.) odczyt prof, 

dr Stefana Glasera pt. _ „Projekt nowego 
prawa małżeńskiego", Wstęp dla członków 

Sodalicyj Marjańskich i zaproszonych go- 

ści. Zaproszenia można otrzymać u  człon- 

ków Sodaljcyj Marjańskich, : 

— Miesjęczne zebarnie członków Wileń- 
skiego Towarzystwa Pszczelniczego  odbę- 

dzie się w dn'u 22 bm,, o godzinie 17, w lo- 

kału Wileńskiego T-wa Organizacyj i Kó- 

iek Rolniczych, Wilno — Sierakowskiego 4. 

Na powyższem zebraniu zostanie wygłoszo 

ny referat na temat: „Nowsze zdobycze wi 

dziedzinie hodowli pszczół* oraz będzie o- 

mawiana sprawa przydziału bezakcyzowega 

cukru dła podkarmiania pszczół, 

— QOddziat Wileński Polskiego Towarzy- 

stwa Tatrzańskiego, Na zebraniu, które od- 
będzie się w piątek dnia 22 bm., o godzinie 8 

wiecz, w lokalu Seminarjum filozoficznego 

Uniwersytetu, dr Jan Kruszyński wygłosi po 

gadankę ilustrowaną własnemi zdjęciami f0- 

tograficznemi pt. „Wrażenia z wycieczki let 

niej 1931 r, (Pieniny — Liptów — Orawa)". 

Wstęp dla członkow bezpłatny, goście płacą 

1 @ 
— Ze stowarzyszenia Kupców i PrZzemy- 

słowców Chrześcijan w Wilnie, W niedzielę 

dnia 31 stycznia br, odbędzie sję w lokalu 

Stowarzyszenia (Bakszta Nr 11) o godz. 4 

90 poł, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

członków, Porządek dzienny obejmuje spra 
'wły następujące: 1) Sprawa dalszego utrzy- 

mywania przez Stowarzyszenie Szkół Han- 

dlowych, 2- Sprawa ożywienia handlu, 3) 
Wolne wnioski. ё 

O ile Zebranie z braku guorum nie doj 

dzie do skutku, odbędzie się w drugim termi 
nie tegoż dnia o godzinie 5 po poł, 

RÓŻNE 
— Prez, Folejówski skarży o oszczerstwo, 

Wileńska 10-cjo groszówka endecka (wyda 

nie ABC) zamieściła artykuł wymierzony 

przeciwko prez, Folejewskiemu, imputujący   

mu po anie t, „Arbon* z tytułu posja- 

dania akcji tego towarzystwa, 

W związku z tem prez, Folejewski wystą 

pił dó prokuratora ze skargą O oszczerstwo, 

— Związ$k hodowców drobiu i Wi- 
teńskiej organizuje w lutym br. tygodniowy 
kurs hodowli drobiu w Wilnie dla hodow- 
ców drobiu i miłośników drobjarstwa, W pro 
gramie kursu uwzględni się wychów, żywie- 
nie, pielęgnacja drobin, walka z choroba- 
mi drobiu, sztuczne lęgi itp. W wykładach 
przyjmą udzjał wybitni fachowcy, Zapisy na 
kurs przyjmuje kancelarja Wileńskiego To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych 
w godzjnach urzędowych do dnia 5 lutego 
br. Opłata za kurs wyniesie zi, 8 dla osób 
nienależących do Związku, Członkowie, któ 
rzy opłacji składkę za rok 1932 są wolni 
od opłat za kurs. Zgłoszenią na kurs osobjś 
cie lub przez pocztę z podaniem miejsca za- 
mieszkanja należy składeć do dnia 5 lutego 
br., uiszcając jednocześnie opłatę za kurs, 

Dokładny termin kursu j miejsce zostaną 
podane wi osobnych ogłoszeniach i komunį- 
katach radjowych, 

TEATR 1 MUZYKA 
— „Panna Maliczewska“ — premjera w 

w Teafrze na Pohułance, — Dziś, w czwar- 

  

DLA REUMATYKÓW I CIERPIĄCYCH 
NA BÓLE NERWOWE 

Reumatyzm, podagrę i podobne cierpje- 
nia, wywołują jak wiadomo zaburzenia w 
przemianje materji, Chory organizm wytwa 
rza w zbyt wiełkich ilościach kwas moczo 
Wy, krew zaś w nieostatecznym stopniu wy- 
dziela ten straszłiwy jad, Dostosowanie 
šrodkow uśrmierzających przynosi choremu 
coprawda chwijlową ulgę, lecz nie uwalnia 
go w zupełności od tych okropnych cierpień. 
Radykalne uzdrowienie z reumatyzmu j czę 
sto powiązanej z nim bólów nerwowych, na- 
stąpić tylko wtedy może, gdy leczenie sta- 
wia sobie za zaanje zupełne usunięcie,, a co 
najmnej zapobieganie nagromadzeniu się 
kwasu moczowego, Ten straszliwy jad bo- 
wiiem, sadowiąc sei w postacj ostrych, jak 
igełki, drobnych kryształów w mięśniach, 
stawach i innych częściach ciała, wywołuje 
te dokuczliwe i 'męczące bóle, To zadanie 
spełnrają tabletki Togal, które właśnie zwał- 
czają te niedomaganja, Lek ten w naturalny 
sposób usuwa pierwiastki chorobotwórcze, 
Dlatego też nawiet w chronicznych wypad- 
kach, gdy inne środki zawiodły, osjągnięto 
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pizy pomocy Togalu nadspodziewanie po- 
mysine rezultaty. „Z wielką przyjemnością 
donoszę W, P., iż po użyciu 5 opakowań To 
galu wyleczyłem się zupelnie z upotczywego 
r mi, prześladującego mię od paru 
l „ pisze nam pełna zapału p, Zofja Zwo- 
lińska, lwów, Jabłonowskich 36, „Na uży- 
cie Togalu zdecydowałam się dopiero po 
wyczerpaniu wiszystk'ch innych środków ap- 
tecznych. Dlatego też, czuje się w obowjąz- 
ku przesłać W, Panom niniejsze podzjęko- 
wanie i zaznaczam, że będę usjlnie nieoce- 
niony preparat Togal polecać mym wszyst- 
aan 7 środek na wyleczenie 

reumatyzmu”. Lecz również przy podagrze 
bólach w_ krzyżu, rwanju w AOR łamie 
niu w kościach, bólach nerwowych j głowy, 
grypie, przeziębieniach j pokrewnych cierpie 
mach, działają tabletki Togal szybko j pew- 
nie. | nieszkodkwe dla serca, żołądka j in- 
nych arganów, Jeśli lekarze Togal ordynują, 
to orzecjež každv Z zaufaniem zakupić go 
może. We wszystkich aptekach, 

   
     

  

  

Dancing-czarna kawa 

SPORT 
KALENDARŁ ZAWODÓW LIGOWYCH 

Na odbytem w niedzielę walnem zebra- 
niu L'gi PZPN, zatwierdzono kalendarz 
spotkań lygowych w roku bieżącym, 

Sezon rozpocznie się w dniu 20 marca 
meczem Warszawianka — Warta w War- 
szawie, 

.Benjaminek Ligi 22 pp. zadebiutuje 3 
Kwietnia we Lwowie w spotkaniu z Pogo 
nią 

O skladach poszczególnych klubów nic 
się jeszcze nje da powiedzjeć, Zmiany bę- 
dą znaczne, ten: większe, o įle dojdzie na- 
prawdę do powstania drużyn zawodowych. 

Obecnie idzie walka o graczy, Każdy 
klub starą się o zagarnięcje „asów”, którzy 
mogliby ewentualnie uzyskać zwolnienia, 
Starania te prowadzone są w tajemnicy, na 
toimiast pewnem jest, że młodszy Reyman 
wraca do Krakowa i zastąpi swego brata— 
kapitana, doskonałego napastnika Wisły. 

W Wilnie mówi sję o zlaniu się Ogni- 
Ska i Laudy. Pogłoski te wydają się być 
prawdopodobaeni, gdyż piłkarze Laudy, «a 
zarazem hokeiścj AZS-u przeszli już — ja 
ko hokeiści — do Ogniska, (t). 

Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą mło 

„dzieży akademickiej U. S. B. i chcesz 
wesoło spędzić czas przyjdź 

na XIH Bal Ogółnoakademicki 
w dniu 1-go łutego 1932 r. w Salonach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, 

  

  

tek, dnia 21 stycznia, o godz, 8 wi, Teatr 
nasz oddaje hołd znakomitej autorce polskiej, 
Gabryjeli Zapolskiej w 10-tą rocznicę śmier 
ci, Zapolska w rozwoju kultury scenicznej 
zajmuje jedno z poczesnych miejsc, stwarza 
jąc w twórczoścj teatralnej swój odrębny 
styl. Jej zmysł spostrzegawczy, znakomite 
chrwytanie typów, niepospolita budowa cha- 
rakterów j akcji wiysunęia ją na czoło pisa- 

y enicznych początków 20-go stulecia, 
Dzisiejsza premjera „Pana Mal'czewska* na- 
jeży do cenniejszych utworów autorki, Nie- 
wątpliwie kulturalne Wilno w uczczeniu G. 
Zapolskiej nie pozostanie obojętne, dając 
tym wyraz swej pamięc: o autorce niepospo 
Ltege talentu, Teatr nasz pragnąc widowiska 
„Panny Maliczewskiej* udostępnić dla mas 
najszerszych, wyjątkowo przedstawienia tej 
sztuki daje po cenach o 50 proc, niższych 
cd normalnych. 

— „Нша di Bulla* — w Teatrze Lutnia, 
Dzis, w czwartek, d, 21 bm. o godz, 8 w. 
świetna, pełna humoru farsa „Hulla di Bul- 
la“, Do ogólnej akcji autorzy wpletli w spo 
sób przezabawny szereg nieporozumień po- 

ntiędzy afganistańskich dygnitarzy, a bied- 
nych statystów: filmowych, wszystka zaś sku 
pia się około wschodniego władcy, którego 
statyści w końcu ratują z przykrej opre- 
sji. Zawrotne tempo sztuki, niezwykła intry- 
ga, szereg przekomicznych sytuacji, dosko- 
nała: oprawa sceniczna — wszystko to skła- 
da się, jż sztukę tę oglądać można kilka ra 
zy z równie wielkiem zinteresowaniem. 

Jutro, w piątek, dnia 28 bm,, o godzinie 
8 w. świetna farsa „Hulla di Bulla*, 

— Występy Warszawskiej Oper€tki „No- 
wości** w Wilnie, — Operetka „Uzar walca" 
— w Teatrze na Pohulance. — Całkowity 
zespół Warszawskiego Teatru  „Nowošci“ 
wystąpi w Teatrze na Pohulance w piątek 
22-80 м sobotę 23 j niedzielę 24 stycznia 
br, — w efektownej į nadwyraz melodyjnej 
operetce Oskara Straussa „Czar waica*, któ 
ra cieszyła się w Warszawie olbrzymiem po 
wodzenjem, Obsadę ról główniejszych sta- 
nowią: pełna wdzięku artystka opery war- 
szawskiej Tola Mankeiwiczówna, Rawicz-So 
wils a, Radwanówna, Tamszczykówna, Dem 
bowski, H i, Redo, Szczawiūski, Miller, 

Ostrowski i inni, Przy pulpicie dyr. Mieczy- 
sław Kochanowski. е 

Bilety na wszystkie występy operetki 
warszawskie są do nabycia w kasie Teatru 
Lutnia od 11—9 w. Zapowiedź występów 
najlepszego w: Polsce zespołu operetkowego 
wywołała w Wilnie wiełkje zainteresowanie 
wśród publiczności, 

    

  

  

— Sobotnia popołudniówka na Pohułan- (5 
ce. — „Burza w szklance wody* — dla 
szkół, — W sobotę, dnia 23 stycznia o godz, < 
4 popoł. odbędzie się przedstawienie popo- 
łudniowe dla młodzieży — wesotej komedji 
„Burza w szklarce wady”, którą to sztukę 
ze względu na treść wysoce cjekawą, saty- 
ryczną j pouczającą — Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego połeciło młodzieży, 
b, zniżone, Bilety nabywać można bezpośred 
nio w kasie Teatru Lutnia, 

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI: 
Rewja Sylwestrowa — na Pohułance, W 

Upominki 

  

Ceny miejsc s 

Kb występy artystyczne. non! 

dla Pań. 
| e 

3 
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B. P, 

SAUL ROZENTAL 
Wielce zasłużony założyciel ; długołatni Prezes W:leńskiego Związku 
Przemysłowców i Kupców Drzewnych. Radca Izby Przemysłowo- 

Handlowej w Wilnie, oraz Wiceprezes Związków drzewnych w Polsce 
zmarł w Łodzi w dniu 18 stycznia b. r. przeżywszy lat 71. 

W zmarłym tracimy drogiego towarzysza 

działacza społecznego, 
Cześć Jego pamięci. 

pracy i nieodżałowanego 

Zarząd Wileńskiego Związku 
Przemysłowców i Kupców Drzewnych 

O dniu eksportacji zwłok nastąpi ogłoszenie. 

С ` ® 2 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Łodzi. w wieku lat 71, 

nasz ukochany ojciec, teść i dzizdsk 

SAUL ROZENTAL 
O czem zawiadamia stroskana 

O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne zawiadomienie. 

P.    
Z SĄDÓW 
ZEMSTA PORZUCONEGO MĘŻA 

Dzień 10 maja ub, r. przyniósł mieszkań 
com os, Żardełe wiełe sensacyj, 

Powszechnie znanem było, że pożycie mał 
żonków Buraczewskich nie było zgodne. Mi 
mo wielokrotnych peswazjj; ze strony męża 
\Мегоп'Ка Buraczewska, prowadziła bardzo 
lekkomyślny tryb życia. 

Zdenerwowany  takiem  vostępowaniem 
Buraczewski udał się do kochanka swej żo 
ny i zażądał, ażeby nie burzył mu szczęścia 
rodzinnego, Narazie Wójcik obiecał, 

Przeszło jednakże sporo czasu a Wójcik 
nje myślał nawet © wyjeździe, Stosunki po- 
między nim a Buraczewską także nie ule- 
gły żadnej zmianie, 

Doprowadzony tem do ostateczności Bu- 
raczewski postanowił się zemścić. W tym 
celu uzbojł się w łopatę i udał da Wój 
cika, Między dwioma rywałami doszło do 
ostrej wymiany słów, Burączewski w pew 

nej chwili uderzył Wójcika łopatą po gło- 

wie, zadając mu ranę śmiertelną, Po doko- 

nanju zbrodni udał się do posterunkowego 

PP, gdzie zameldował, że został napadnię 

ty. Dochodzenie wstępne wykazały jednakże 

winę Buraczewskiego wskutek czego ostatni 
stanął przed sądem, 

Na rozprawie, która miała miejsce w po 
łowie września ub, r, Buraczewskji został ska 
zany wyrokiem Sądu Okręgowego na osa- 

dzenie w ciężkiem więzieniu na przeciąg 

lat 6 

Obrona skazanego adw, P, Andrejew za 

skarżył ten wyrok do Sądu Apelacyjnego 

wskutek czego sprawa ta została rozpozna- 
ną w dniu wczorajszym, 

Sąd po zapoznaniu się z całokształtem 
spawy 1 wysłuchaniu wniosków stron uchylił 
wyrok pierwszej instancji i skazał Buraczew 
skiego na zamkniecje w ciężkiem więzieniu 
na przeciąg 4 lat, 

  

AAAAAAAAAA4A 

Kupie pianino 
zsgraniczne, używane w dobrym stanie 
oferty do Adm. „Słowa*, Wymienić 

tirmę i cenę pianina. 

VVVVYVYVYVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYYYI 
niedzielę dnia 24 bm., o godzinie 4 pp, о- 
statni raz jako popołudniówka po cenach zni 
żorych — wesoła Rewja Syłwestrowa, cje 
sząca sję niebywałem powodzeniem, jest to 
ostatnie przedstawienie Rewj: na Pohulance, 

„Królewna Śnieżka* — w Teatrze Lutnia, 
W niedzielę, dnia 24 bm, a godz, 12 w 
poł. dzjeci ujrzą znowu cudną baśń fantasty 
czną „Królewną Šn'ežkę“, i opisującą bajecz 
ne czasy dawno minionych wieków, Ceny 
b. zniżone, 

Operetka „Królowa nocy* — w Teatrze 
Lutnja, W niedzielę dnia 24 bm., o godz. 4 
pp. ukaże się jedyny raz jako popołudniów- 
ka arcywesoła operetka „Krółowa nocy”, Bi 
lety już do nabycia w kasie Teatru Lutnia, 

— Stowarzyszenie b, wychowawców i 
wychowanków gimnazjum przy kościele św, 
Katarzyny w Petersburgu organizuje w dn, 
2 stycznia koncert na rzecz dożywiania bied 
nych dzieci, Koncert odbędzie się w sali gim 
nazjum Lelewela, o godz, 20,30, 

W koncercie wezmą udział pp, E, Suszcze 
wiczowa, J. Sumorokowa, M, Wińczyna, W, 
Biszewska, H. Hohendligerówna oraz E, Ol 
szewskį, R. Mroszczyk, wietochowskį, I. 
Rewkowski, K. Wyrwicz-Wichrowskį, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mejskie — Cienie więzienia, 
Heljos — Tragedja amerykańska. 
Hollywood — Ulubjenjec Bogów, 
Casino — Bomby nad Monte Carlo. 
Pan — Afryka mówi. 
Stylowy — Maradu. 
Światowid — Arka Noego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Monter spadł z dachu. 

Podczas pracy instalacyjnej z dachu dru 
giego piętra domu przy ut. Końskiej 1, 
spadł na bruk monter Feliks Makowski. 

Doznał on b. ciężkich obrażeń ca- 
łego ciała i został ulokowany w szpi 

talu Żydowskim. 
—- Młodocjan: złodzieje. — Policja za- 

trzymała nieletnich: Pawlukjewicza Stanisła 

wa (Nadleśna 69), Jurewicza Władysława 

(Trębacka 46), Jankowskiego Bolesława 

ka 65), Wojtowa Wiktora (Nad- 

i Masina Franciszka (Kalwaryjska 

„którzy w dniu 14 gudnia vb, r, skradli 

naszkodę Szapiro lzaaka przy ul, Kalwaryj 

| butetki od piwa i wódki wart, 200 

          

skiej      
m starzyzny, nazwisk i miejsca zamie- 

ania których zatrzymani nie mogą -Wwska 

zač. $; 

Wymienienį chiopcy tworzyli zorganizowa 

na bandę, ktora jak przypuszcza policja, do 

BAL 

Wiosna w styczniu 
W drugiej połowie stycznia w Wilnie, a 

więc na północo-wschodzje Polski, bzy puści 
ły pączki, a o śniegu — ani mowy, 

Jakaś zabiąkana fala cjepłego powietrza 
zrobjła przewrót wi naszym klimacie. Doroż 
karze konni pochowali sanki, dozórcy za- 

cierają ręce z zadowolenia, że ominął ich 
ciężki trud ustawicznego zeskrobywania 
śniegu z chodników, a onegdaj prawosław 
nj wybierając się na doroczną uroczystość 
poświęcenia wody (Jordan) ubrali się w let 
nie palta, Zupełnie jak w maju; może tro- 
chę więcej błocka, ale nie mniej ciepło, 

Wszyscy o tem mówią, (najwięcej łyżwia 
re, którzy w złą godzinę przystąpili do bu- 
dowy własnej ślizgawki — przy ul, Mickie- 
wicza), przypominają, kiedy ostatnio noto 
wane było podobne zjawisko j nikt sobie te- 
go przypomnieć nie może, Takie coś, Daw- 
niej tego nie było. Dawniej o tej porze roz- 
legały się dźwięki janczarek, skrzypiał śnieg, 
ražno parskały dobrze odkarmione konje do 
rożkarskie, słowem wiedział człowiek, że jest 
zima, 

W styczniu można było zobaczyć 10ze- 
śmjaną, opaloną paczkę ndrcjarzy wązkim 
sznureczkiem ciągnących ku wzgórzom an- 
tokolskim ub rumiane pensjonarki śpieszące 

na ślizgawkę, . 
Cieszyli się z zimy i włościanie zamiesz 

kujący poblizkie wsie i przedmieścia, Mie 

li zarobek niezły, Wywozili śnieg zgarnię- 

ty z chodników, Dziś klną, na czem świat 

stoi, przedczesną wiosnę i w braku zarobku 

radzą sobie w sposób wypróbowany j przez 

tysiące stosowany — zapisują się do РОРР. 
Narciarze i łyżwiarze są bezradni i ze 

złości grają w ping-pong lub tańczą na do- 

broczynnych dancingach, 
Ale żart na stronę, : 
Obecra temperatura nasuwa powažnė о- 

bawy rolników, zdaniem których styczniowa 
wiosna może się odbić fatalnie na zasiewach, 
zwłaszcza, że każdego dnia można się spo- 
dzjewać raptownej zmiany i siłnego mrozu. 

Ogrodnicy też bez radości spoglądają na 

pączkujące bzy, „Wsjakomu owoszczu swo 
jo wriemia*, mówi stare rosyjskie przysło 
wie — i ma racje. 

Meteorolodzy, jak wynika z ich wyjaš- 
nień, niebardzo orjentują się w przyczynach 
tego „nieporozumienia”, ž 

Ogarnia Polskę fala ciepła idącego z za 
chodu mówią, ale dlaczego, tego nie mó 

"wią, Bodaj najbliżsi prawdy są kupcy han 
dłujący węglem. Oni twierdzą w myśl zna- 
nego powiedzenia: gdzje jest cienko, tam sę 
rwije, że kryzys jako nieszczęście musi cho- 
dzjć w parze, więc dobrał sobie do kompie 
tu, wiosnę wi styczniu i gnębi bjednych kup 

ców, (t) 7 

EE TERRE S DEL PRO RST 
konała kjłka podobnych kradzieży w różnych: 
fabrykach, j 

— Okrūdzenie mi“szkania, — Masewiczo 
wej Ewie (Szkaplerna Nr 101) skradziono z 
mieszkania 5 metrów materjału na ubranie 
oraz serwetę. 

— Z mieszkanja domu N 16 przy ulicy 
Wiłkomierskiej na szkodę Wjercińskiej An- 
ny skradziono portmonetkę skórzaną z za- 
wartością 15 zł, 

— Na gorącym uczynku usiłowania kra 
dzieży rowieru przy ul. Ostrobramskiej Nr 9 
na skodę Wilczewskiego Janusza został za- 
trzymany Adamowicz Juljan (Wilenska 45) 
— Podrzutek, W korytarzu domu Nr 14 

przy ulicy Artyleryjskiej znaleziona podrzut 
ka w wieku około 2 tygodni, przy którym 
była kartka z napisem: „Ochrzczone — na 
imię Wanda'', Podrzutka umieszczono w przy 
tutku Dziecjątka Jezus, 

  

  

POSTAWY 
— Koncert p. Zygmunta Protassewicza, 

Staraniem postawsk'ego T-wa Dobroczyn- 
ności w dniu 5 grudnia w domu Macierzy 
Szkolnej odbył iewaka p. Zy- 
gmunta Prots 8 iśmy już — Ф. 
Protassewicza przed dwoma laty, gdy bawił 
u bra wego, tutejszego zastępcy starosty 
i już wtedy podziwiałiśmy jego piękny ba- 
ryton. Dzi długich studjach koncertan- 
ta w Medjola: stuchališmy šp'ewaka o da 
skonaiej szkole į porywającym giosie, 

1 adny głos, ujmująca powierzchownošė 
miedego špiewaka brak zmanjerowania, tak 
charakterystyc > dła śpiewaków! zawo= 
dowych, sprav na licznie zebranych siu- 

h tak miłe wrażenie, że zasłużonym okla 
skom, przechodzącym w owację nie było 

końca, = 
Słyszeliśmy, że p. P., przyjeżdżając do 

Postaw z Krynicy na prośbę prezeski T-wa 
Dobroczynności p, Kęstowiczowej, nie tyl- 
ko bezinteresownie wiystąpjł w koncercje , 
ale nawet nie chciał się zgodzić na pokrycie 
prze zarząd T-wa znacznych kosztów, zwią 
zanych z jego pddróżą z Krynicy do Po- 
staw, Tę tak hojną ofiarę p, P, dla naszych 

biedaków, szczególnie cenimy, Za kilka go 
dzin prawdziwej uczty duchowej, jaką mieli 
śmy słuchając koncertu p . P., jesteśmy 
wdzięczni zarządowi T-wa Dobroczynności, 

Postawianin, 
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MASKOWY [3] 
Za zaproszeniami. Szczegóły nastąpią. (ESI 
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Prz“gląd Pedūgogiczny — nr, 1. Pięć- 
dziesiąt lat temu, wroku 1882, gdy satrapą 
warszawskim był Hurko, a kuratorem okrę 
gu naukowego warszawskiego Apuchtin, sło 
wem w dobie najcjęższego ucisku rozpo- 
czą wychodzić „Przegląd Pedagogiczny", Ju 

ibleuszowi temu obecna Redakcja poświęca 

swój pierwszy tegoroczny numer, Założony 
przez Eugenjusza Babińskiego, kierowany 
kolejno przez Adolfa Dygasińskiego, Flarja- 

na Łagowskjego, Jana Władysława Dawida, 

Kazjmierza, Króla, Miecz, Brzezińskiego, 

Lucjana Zarzeck'ego, Kazimierza Kujaw- 
skiego, Bogdana Nawroczyńskiego, Tadeu- 
sz Łazowskiego, Władysława Kopczewskie- 
go i obecnego redaktora Henryka Gallego, 
zespolił około siebje cały szereg współpra- 
cownijków z pośód najtęższych pisarzy i pe- 

dagogów połskch, 
Obok galicyjskiej ,Szkoły”, „Rocznika Pe 

dagogicznego”, później powstałego „Muze- 
dagogjczny przez te lat 50 kuźnicą myśli pe 
<dagogicznej polskiej. W roku 1905 po za- 
łożenu Stowarzyszenia z galicyjskiem Tow. 
Nauczycieli Szkół Wyższych został głów- 
nym organem Towarzystwa Nauczycjełi Szk, 
Średnich j Wyższych, 

W dniu jubileuszu obecna Redakcja pis- 
«ma oddaje cześć zmarłym redaktorom i na 
łamach numeru pierwszego 51 rocznkka po 
mieszcza wspomnienia redaktorów, członków 
komitetów redakcyjnych, przyjacjół j współ 
pracowników „Przeglądu”, 

Numer ten wskrzesza więc te już bar- 
dziej i mniej odległe czasy wałki narodu 
polskiego o niepodległość ducha, walki o 
przyszłe pokolenie, któremu danem było o-j 
rężnie odzyskać niepodległość, Państwa о- 
raz czasy zakładania zrębówi pod budowę 
szkolnictwa narodowego już w pierwszym 
okresei wojny i potem w dobie odradzają- 
cej się ojczyzay, W dziale tym znajdujemy 
wspomnienia redaktorów pisma: dawnych— 
prof, K, Króla, członka honorowego TŃSW; 
dyrektora „K. Kujawskiego; profesora uni- 
wersytetu warszawskiego dr, B, Nawroczyń 
skiego i obecnego — H. Gallego, a także 
przyjaciół i współpracowników pisma — ho 
norowego profesora uniwersytetu warszaw= 
skiego A. A, Kryńskjego, dyrektora W, Gór 
skiego, członka honorowego TNSW,; profe 
sora uniwersytetu warszawskiego S. Dick- 
stejna; p, Izy Rzepeckiej - Moszczeńskiej i 
profesora uniwersytetu warszawskiego dr, 
St. Szobera, 

Radlo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 21 STYCZNIA 
11,58 Sygnał czasu, 
12,00 Kom. meteor, 
12,15 Odczyt z Warsz, 
12,35 Poranek szkolny z Warsz, 

15,00 Program dzienny, 

15,05 Kom, z Warsz, 
15,25 „Wśród książek" — pogadanka z 

Warsz. 

15,50 

16,20 
16,40 

16,50 
17,10 

Warsz, 

17,35 Koncert z Katowic. 

  

Audycja dla dziecj z Warsz, 

Lekcja francuskiego z Warsz, 
Codzienny odcinek powieściowy. 
Dawna muzyka z płyt, 

„Dialog o strusich piórach" — z 

  

OGŁOSZENI 

   5 miesięczne 
dla amatorów i pracowników przemysłu 

Podania przyjmuje i intormscji udziela 

(Wilno, Holendernia 12, gmach Państwowej 
w godzinach 17—19.    

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
‚ — Śmierć nastąpiła momentalnie— 
mruknął, — dlatego niema krwi. 

— Niech pan nie rusza, — powie- 
dział Lanner. 

— Dziwny sztylet, niech pan zwró 
ci uwagę na rękojeść. Ciekawa sztucz- 
ka. 

Inspektor skinął potakująco. 
— Sztyletem zajmiemy się później. 

A teraz poszukamy śladów  daktylo- 
skopicznych, 

— O której, według pana, dokona- 
no zabójstwa? 

— Pięć, czy sześć godzin temu. 
Inspektor spojrzał na zegarek. 

: — Teraz mamy dziewiątą. A więc 
morderstwo nastąpiło pomiędzy 'trzecią 
a czwartą rano. 

— Wolałbym określić: pomiędzy 
drugą a czwartą, w takich wypadkach 
trudno jest być ścisłym. Niektórzy dok 
torzy chwalą się, że mogą określić 
chwilę zejścia ze ścisłością ledwie że 
nie co do minuty, Ja zaś i dwugodzin- 
ue przybliżenie uważam za dostatecz- 
ne. 

Inspektor uśmiechnął się. Było mu 
przyjemnie współpracować z człowie- 
kiem niezbyt pewnym siebie, gdyż on 
sam nie lubił zbyt pośpiesznie wycią- 
gać wnioski. 

Schylony nad trupem inspektor, po 
wiedział doktorowi: 

— Czy widzi pan to wgłębienie na 
brzegu łóżka? Zdawłoby się, że zamor 
dowany nie leżał, ale siedział na brze- 
gu łóżka, kiedy napadnięto go. Natu- 
ralnie! Na prawej nodze ma jeszcze 
pantofel nocny, a drugi upadł na po- 
dłogę... oto leży.. 

KURSY RADJOTECHNICZNE 

otwiera z dniem 1 lutego b. r. Towarzystwo Kursów Technicz- 
nych w Wilnie. Zajęcia teoretyczne będą połączone z zajęciami 

warsztatowemi (budowa aparatów) oraz w doświadczalni, 
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Wileńskiego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości, że w dniu 17-go lutego r. b. o godzinie 6-ej po 
południu odbędzie się w Wilnie, w lokalu Banku (Mickiewicza 8) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszów Wileńskiego Banku Ziemskiego. 

Akcje, albo zaświadczenia instytucyj Kredytowych o zdeponowanych 
akcjach z numeracją takowych, powinny być złożone w Banku przed dniem 
10 lutego r. b. 

Depozytarjusze Wileńskiego Banku Ziemskiego powinni przed dniem 
10 lutego r. b. powiadomić Bank o zamierzonem uczestniczeniu w Zgro- 
madzeniu, 

Akcjonarjusze, reprezentujący przynajmniej 1/10 część kapitału zakła- 
dowego, mogą zgłosić na porządek dzienny dodatkowe sprawy ($ 102 
statutu). Ządanie pomieszczenia poszczególnych spraw na porządku dzien- 
nym powinno być zgłoszone nie później, jak na czternaście dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia ($ 101 statutu). 

O ile powyższe Zgromadzenie nie dojdzie do skutku, to następne 
Walne Zgromadzenie, prawomocne bez względu na ilość przedstawionych 
na niem akcyj, stosownie do Statutu Banku ($ 106), zwołanem zostanie 
na dzień 14 marca r. b. o godzinie 6-ej po południu. 

PORZĄDEK DZIEKRNY. 
1) Odczytanie sprawozdania za r. 1931 

2) Referaty Zarządu i Komisji Rewi- 
zyjnej. 

3) Zatwierdzenie rachunku strat i zy- 
sków oraz podział zysków za 1931 r. 

4) Emisja obligacyj W. B. Z. ($ 56 
statuto), 

5) Nabycie placu przy ul. Makowej. 

6) Propozycja Ministerstwa Skarbu o 
udzielenie przez Wileński Bank 
Ziemski pomocy techniczno-banko- 
wej Zarządowi Państwowemu rad 
mieniem Towarzystwa Kredytowego 
m, Suwałk i o przejęciu aktywów i 
pasywów tegoż Towarzystwa. 

” 

71 V i V I! 

OGLOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru IV-go zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Fiłsudskiego 6, na zasadzie art, 4030 U.P,C, 
ogłasza, że w dniu 21 stycznia 1932 r, od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul, Rudnickiej 
Nr 27 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomośc: należących da Urji 
Słuckiego, składających się z 16 kawałków 
manufaktury, oszacowanej na siumę zł, 1000, 

Komornik (—) A, Maciejowski, 

1 UA MA! 
18,50 Komunikat Tow, Gimnastycznego 

„Sokol“, 
19,00 „Skrzynka pocztowa nr, 185“ — 

listy radjostuchaczów omówi Witołd Hule - 
wicz, 

19,20 „W świetle rampy* — nowości 
teatralne omówi Tadeusz Łopałewski,. 

19,35 Program na piątek i rozmajtości, 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 
szawy, 

20,00 „W muzeum kolejowem“ — felje 
ton z Warsz, wygł, T. Strzetelski, 

22,10 Pieśni z powstania styczniowego 
w wyk, T. Łuczaja z Warsz, 

22,35 Kom, i muz, an, z Warsz, 
23,00 Spacer detektorowy po Europie — 

przewodnik Karol Wyrwicz _ Wichrowski. 
art, dram, 
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radjotechnicznego 

  

    

    

    

  

kancelaija Kursów 

Szkoły Technicznej) 

  

     

    

Nie pierwszy to raz pracował z Lan- 
nerem i znał jegc szybką orjentacię i 
spostrzegawczość. Inspektor nadal о- 
glądał łóżko i cały pokój. 

— Tak, tak... napadnięty został w 
chwili, gdy siedział na brzegu łóżka. 
Na nogach miał pantofle. 

Upadł na poduszki pchnięty sztyle- 
tem. 

— W takim razie obie nogi zwisa- 
łyby nad podłogą, a ciało leżałoby 
wpoprzek łóżka, — zauważył, doktór. 

— Słusznie. Ale to zależy od tego, 
jak siedział. Możliwe, że siedział z jed- 
ną nogą wyciągniętą na łóżku, oparty 
o poduszkę. Tak zwykle siedzą ludzie 
na łóżku, przed położeniem się. Widzi 
pan, to jest zupełnie prawdopodobne! 
Możnaby przypuszczać, że przed na- 
padem Bilsaiter rozmawiał spokojnie. 
W takim razie mordercą jest jakiś bli- 
ski znajomy Bilsaitera. 

iam się, że fantazja unosi 
pana zbytnio! 

— Być może! W każdym razie 
sprawdzimy te domysły. Jeśli przypu- 
szczenie moje jest słuszne, to znaczy, 
iż morderca mieszka tutaj i bankier 
nie przypuszczał, że należałoby się je- 
go strzec. 

— Ale może Bilsaiter  posłyszał, 
jak złodziej otwierał drzwi i usiadł na 
łóżku 

— W ciemności 
— No, tak. 
— W takim razie morderca musiał 

by być niezwykle silny i zręczny. Nie, 
to jest niemożliwe, Morderca nie mógł 
tak ryzykować. 

— Widzę, że pan jeszcze nie wpadi 
na motywy zbrodni, a już pan usiłuje 
stworzyć hipotezę, — uśmiechnął się 
Kristi. 

— To nie zawadzi. Motywy zbrod- 
Doktór uważnie słuchał detektywa. ni mogą przekreślić wszelkie moje hi- 

    
Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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7) Wybór pisma dla zamieszczania cbo- 
wiązujących ogłoszeń. 

8) Zatwierdzenie wzoru pieczęci W.B.Z. 

9) Zatwierdzenie sprawozdania za rok 

1931 z bilansem i z prowizorycznem 

zestawieniem przypuszczalnej warto- 

Ści aktywów i pasywów z terenu 

poza granicami Polski. 

10) Preliminarz wydatków na rok 1932. 

11) Referat Szacunkowej Komisji. 

12) Wolne wnioski. 

13) Wybory. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I 
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ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
  

  

  

  

Nowośći Radjo Nowość! 
Dość siedzieć ze słuchawkami na głowiel 

Każdy może słuchać radjo na głośnik. 
Polecamy aparaty kryształkowe wraz ze 
wzmaczniaczem, zasilanym z sieci oświet=' 
leniowej. Czysty i silny odbiór. Łatwa 
obsługa. Aparaty te nadają się do szkół, 
kasyn, Świetli*, szpitali, restauracji, ka- 

wiarń i do domu. Ceny niskie. 

wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska 38 Tel. 941.     
  

Swład Forteplanów, Pianin, Fisharmooji 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

МЕН О 
ORGAN KOLEGJUM HERALDYCZNEGO 

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY HERALDYCE i GENEALOGII 
Każdy zeszyt zawiera oprócz artykułów, spisów nazwisk, 
rysunków herbów i t. p., bogatą kronikę, informującą 

o życiu współczesnych Zakonów Rycerskich, 

Zbiera materjały i drukuje „Przyczynki 

do historji współczesnej Armji Polski į“, 
PRZEDPŁATA: kwartalnie zł. 7.50 (a z przesyłką — zł. 9). - 
Redakcja i Administracja: Warszawa, Dąbrowiecka 24. 

AAAAAAAAAAAAAAŁAAAAŁ 

potezy, ale nie będę tego żałował.. A 
teraz, niech mi pan pomoże położyć 
trupa i trzeba go czemś przykryć. 

Porządkując pościel, Lanner wydał 
nagle okrzyk: 

— A to co? 
Z pod prześcieradła wysuwał się 

różek kartki, Inspektor wyciągnął ją 
przeczytał i podał doktorowi: | 

— To komplikuje sprawę. 
Doktór przeczytał: 
„Kwituję z odbioru 

Wdzięczny Promień Miłosierdzia 
— Po raz pierwszy „Promień Mi- 

łosierdzia* popełnił morderstwo, — 
rzekł zdziwiony inspektor —do licha! 
No, ale tym razem on nam nie ucie- 
knie! 

— W każdym razie to się zgadza 
świetnie z pana hipotezą, że morderca 
mieszkał tu i znał doskonale zamordo- 
wanego! — żartował doktór 

Lanner nie odpowiedział, podejrze- 
wał on już od dawna, że „Promień Mi- 
łosierdzia* mógł być dżentelmenem i 
obracać się w wyższych sferach to- 
warzyskich. Ale nie chciał dzielić się 
przypuszczeniami z doktorem, Ograni- 
czył się do uwagi: 

-— Może się pan myli, jednakże. To 
nie zmienia narazie moich podejrzeń. 

RODZIAL Vi 
Inspektor Lanner 

Doktór Kristi skończył oględziny 
lekarskie i wyjechał. Ale Lanner z go” 
dzinę jeszcze pozostał w pokoju zabi- 
tego, szczegółowo przeglądając wszyst 
kie drobiazgi. 

Nie zrobił żadnych ważnych spo- 
strzeżeń, jednak był zadowolony ze 
swej pracy. 

Przegląd ubrań i rzeczy zmarłego 
dał mu duży materjał, z którego mógł 
wyciągnąć wnioski o charakterze zabi- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo. 

  

  

  

  
  

  

KINO Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, 6, S EA Ea i 
w rolach głównych: NE NOVAK i słynny MIEJSKIE |„„GIENIE WIĘZIENIA: malec WILLI 

SALA MIEJSKA Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Ostrabrameko 5 Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

5 Dziś! Najw:eksza sensacja Ameryki i Europy. Miłość amerykańska: miłość europejska. Najnowsze arcydzieło twórcy 
żwiękowy + 

„X-27“ i 

A „irc TRAGEDJA AĄŃERYRANSKA 
„HELIOS na tle słynnej powieści T. Dreizera. W rol. główn. bohaterka obrazu „Ulice Wielk.* Silvia Sidney i wielki akto 

Philips Holmes. Nad program; Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone, 
Seansy od g. 4, 6,8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

Dziś premjera! Ulubieńcy publiczności 
Dźwiękowy = ; EMIL JANNINGS i OLGA CZECHOWA 

Kino-teatr w arcydziele rež. E. Pommera. 
HOoLLYwooD | (ž“ickowem ULUBIENIEC BOGÓW Nad progr. Dodatki dż. iękowe. 

Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. 2rej. 

  

DZWIĘKOWE кО 

C86/INS 
WIELKA 47. tal. 15-45 

  Początek o godz. 

Dziś! Słynny 100 proc. film śpiewno-dźwiękowy p. t. 

Bomby 

Wspaniała operetka o prze- 
pięknej muzyce. W rol. gł. 

„d Mionte Carlo 
Sari Maritza i Hans Aibers. 

Przepych wystawy! Tańcel Muzyka! Śpiew! Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
4,6, 8110.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na 1-szy seans .ceny zniżone. 

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ AFRYKA MÓW 
Dziś 100 proc, dźwięsowiec, cały mówi ny po polsku — Polska wersja dźwiękowa. 

Przepiękne 

lądu* 
bywalców kinowych Rzecz dzieje się na obszarach 

od Atlantyku do indyjskiego ocesnu. Fauna i 
dżungli Atryki ożyli i przemówili w tym filmie. Cudo-technikał Zadziwiające morhenty! Napięcie! 3 

Dla młodzieży dozwolone. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe, Pocz. seansów o godz 4, 6, 8 i 10.30 

arcydzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania 
„Czarnego 

Hora 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ AFRYKA KOWI 
po cenach zniżonych. Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenia, 

Zawiadsamiamy, że najpopularniejszy i uajciekawszy film sezonu 
już wyświetla się 
Celem umożliwienia młodzieży szkolnej 
nieb. ciekawego tilmu, 

w naszym. kino-teatrze. 
cbejrzenia tego 

urządzać będziemy PORANKI 

Dyrekcja Kino Teatru „PAN“, 

  

  Dziś! Największe i najp'ękniejsze 1C0 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

  

  
  

a 

Dźwięzowy ь 
Potężny dramat wschodu w 14 akt. Prawdziwy wybuch wnlkanu, konflikt uczuć 

Ko = RARAD żywiołów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- sa 

„STYLOWY | - pięsniejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD. 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 mil. dol. i 6-ty miesiąc rekord. powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Następny program: Nowe 100 proc. dźwiękowe arcydzieło Kult ciała. 

ZSO a S Žž 

Maaso e najber dziej Mechanik @ Mieszkanie Sprzedaje się 

Lekae ZEWN EE WU augi ks Lera LekarZe RRT opra, pietęg nej dobrze się prezentują: wyj, pomi kate red. pSlowe? 
B — AKUSZERKA oraz ustna wady skóry (T PO 4 zodź. ei ska 8 m. 2. Tel. 11-80. > = 

ŚMIAŁOWSKA 
przsprowadziła się al. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, ®' 

DOKTOR MED. 

A. Cymble 
skórne i narządu mo- ki, kurzajki, wypsdanie 

czowego, włosów 
Mickiewicza 12,  UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

róg Tatarskiej Tel. 15-64 MUKUNNENENE SZNNNUNE 
Kosmetyka Przyjmuje 9—2 i 5—8, 

SG 
Dr. SZYRWINDT 

GABINET 
choroby weneryczne, 

Racjonalnej 
ki 

  

    

skórne i moczc płciowe. 

kosmety 

Wielka 19,0d 9-1 i 3-7, 
pa En 

DOKTOR 

leczniczej 
WILNO, 

Blumowicz 
skórze | moczopiciewe Miękciewicza 31—4 
cheraby weneryczne, 

WIELKA 21 U d kobiecą 
tel. 921, ed9—113—8 konserwa- 

nali,« odświeża, usuwa 

a e z P. 2% je, dosko- 

OSZCZĘDNOSCI jej skazy i braki, Masaż 
swoje złote i dolary kosmetyczny twarzy. 
ulokuj na wysokie Masaż ciała, elektrycz- 
oprocentowanie.  Go- ny, wyszczuplający (pa- 
tówka twoja jest Za- nie), Natryski „Hormo- 
bezpieczona — złotem, ną* według proł. Spuh- 
srebrem i  drogiemi ją, Wypadanie włosów, 
kamieniami. Lombard, łupież. Indywidualne 
Biskupia 4, tel, 14-10. qobieranie kosmetyków 

"POPIERAJCIE gie gdobjcie Kosmalyc 
nie zdobycie kosmety»= 

L.0.P.P 
ki racjonalnej, 

Codziennie cd g, 10—8 
W. Z. P: 43 

tego i stosunków jego z ludźmi. Dro- 
biazgi były drogie, ale świadczyły o 
złym guście właściciela. 

„Džentelmenem nie był, to jasne, — 
rozmyślał inspektor, przeglądając za- 
wartość walizki, — wszystko wskazuje 
na to, że był to zwyczajny dorobkie- 
wicz. Trzeba zasięgnąć informacyj o je 
go przeszłości. Nie rozumiem, jak mógł 
się znaleźć taki człowiek wśród gości 
lorda Rowmanda?* 

W kieszeni kamizelki, inspektor zna 
lazł notes, wktórym zanotowane były 
spotkania, Obok rozmaitych dat i go- 
dzin stały inicjały, czasem towarzy- 
szyły im uwagi w skrótach. Dokument 
ten nie przedstawiał specjalnej warto- 
ści. Lanner szybko przeglądał kartkę 
po kartce, aby znaleźć datę 10 czer- 
wca. Po twarzy jego przemknął u- 
śmiech zadowolenia, gdy przeczytał: 

„Powiedziałem E, E. o groźbach 
„Promienia“. czekam jutro ważnych 
decyzyj*. 

— Kto był tym E. E.? — mruknął 
Lanner. — I co mógł Bilsaiter mówić 

i grożbach „Promienia*? Ciekawe, czy 
E. E. nie mieszka w pałacu? 

Nie było to niemożliwe. W każdym 
razie ważnem było to, że ostatnią oso- 
bą, z jaką bankier widział się przed 
śmiercią, rozmawiał o „Promieniu*. 
Skoro uiał mu tak dalece, może ów E.E. 
zna inne jego tajemnice? 

— Ale jakich decyzyj mógł on ocze 
kiwać od tej rozmowy? — dziwił się 
inspektor. 

Komu groził „Promień*? Może 
sam Bilsaiter groził nim E.E.? a mo- 
że wiedział kto jest „Promieniem“, i 
groził że go wyda? W takim razie ja- 
snem byłoby, dlaczego „Promień'* za- 
bił Bilsaitera. Jeśli tak, to spóźnił się, 
skoro E. E. wie już o wszystkiem. 

    

Gabinet > 4 A 

Kosmetyki e e di f, Mickiewicza 22—46. я 
Leczniczej ma 

. Hryniewiczewej. 

  

    

Ekonom 
suwa zmarszczki, piegi, ul. WIELKA X8 16 m3 potrzebny od 1 kwiet. do wynajęcia. Mickie- 

Choroby weneryczne, wągry, łupież, brodaw- Przyj.wg. /0-]i 4-?nia samotny 35 zł,Wicza 48, 5. 

        

Dwa frontowe 28 w: 
pokoje u wy zieržawienia 

i „ mieszkanie w Spółdziel- z wszelkiemi wygodami ni mieszkaniowej na 

Autckolu. O warun- 
+ kach dowiedzieć , się: 

    

W. Z. P. Aa B miesięcznie. _ Odpisy —— + , „świadectw, Soły. — 2 mieszkania A: п „ Skrzynka pocztowa — : 3 14 pokoi ze - е Nr. e wszelkiemi wygodami Okazyjnie B 7 powoczesnemi; "Taa sprzedaje šią. koacec   

Posady Matura 
„a Przygotowywanie ze 

NVYVVYVYVYVVYVYVYYY wszystkich  przedmio- 
WA ken (ÓW do Eanos w 

zakresie szkół Średnich 
Sobieszyniak Języki obce: trancus- 

kawaler, — kilkoletnia ki! niemiecki (konwer- 
praktyka we wzorow „V 
gospodarstwach roln. BAJON POBREO UTA I ecki. Lekcyj . dziela- 
poszukuje posad Br w m 

rządcy roln. Wymagy- 14 žulybowani -kOLEpė 
nia skromne. Dobre M B BRA 
referencje, Łask. oferty: Bać Ateik Ža 
Olszew Wilefski „Ezet“ do Adm. „Siowa“ pod 

ać „Matura“, 
Zarządzającego '.. aaa RENI NM 

  

lub aadcy posady 
poszuknję, Zarządzałem 
większemi  objektami, Ogrodnik 
pracowałem 3 lata w 
Dobrach W. Soleczniki 

Posiadam b. dobre re-cie i na 

kawaler, z ukończoną, 
Średn. Szk. Ogrodni- 

pana Karola Wagnera. zĄ, praktyka w Łańcu- 
Kujawach, 

na miejscu do wyna: towe pianino Bechstej- 
jęcia. Wilno, ml. Sło- ną Piwna 2, dozorca 
wackiego 17. wskaże. Е 
AAAAAAAAAAAMAAAAAAAAS -: 

RIGEESTENIRA 

IKuPno Powozy, bryczki, 
i SPRZEDAŻ sanki i uprzęże do 

|SEEEEMEMM sprzedania, Szeptyckie” 
TYYYYYYYVYYYYVYYYYYTYY gO 5, tel, 13-01. 

Okazyjnie 
palta, futra, ubrsnia Dg sprzedania 
obuwie, pianina i wiele dom „osobniak* w. og- 

  

  

  

jinnych pozostałych z rodzie w centrum znia- 
licytacji rzeczy SprZe- stą z wolnem komtor- 
daje tanio LOMBARD, towem mieszkaniem i 
ul, Biskupia 4, tel, 14-10 jeszcze innemi budyn- 
(od 9 do 2 p.p. i odkami, Wyjątkowa oka- 
5 do 7 w.). zja, góyż z, około 

—- 560 sążni, położony w 
Z powodu wyjazdu A ipaaei dzielalcy, — 
Sprzedaje Się Wilna ma wieiką przy- 

5-cio lampowe radjo szłość. Bliższa wiado- 

  

terencje, Adr. Poczta poszukuje posady, z 2-mi lampkami ekra mość dła zainteresowa- 
Dokurniszki pow. Osz- Wymagania 
miański z. Wileńsk ej Dobre referencje, La- 
maj. Omelany A. Cze: skawe oferty: Olszew 
reyski. Wileński „Janna* 

Na tej samej stronie były jeszcze 
dwie notatki: 

„R. przyjął propozycję" 1 Т. Е. о 
północy, jeszcze niezdecydowane*. 

— R. — rozmyślał inspektor, — 
to zapewne lord Rowmiand. A o półno- 
cy miał się rozmówić z jakimś T. E. 
Trzeba przedewszystkiem rozwiązać 
ten rebus". 

Lanner schował notes i jeszcze raz 
obejrzał się po pokoju. W tej chwili 
wzrok jego padł na coś, czego dotąd 
nie widział: pod łóżkiem leżał egipski 
skarabeusz w złotej oprawie, Pieścio- 
nek został schowany razem z notesem 
w kieszeni inspektora. Na podłodze, 
obok łóżka leżał pokrowiec na walizkę 
i pas od szlafroka. 

— Dziwne! — mruknął Lanner, ale 
postanowił dalsze oględziny pokoju od 

łożyć na później; 
Zamknął drzwi na klucz i wyszedł 

na korytarz. Pokojówka wprowadziła 

go do małego saloniku, gdzie już cze- 
kał lord Rowmand. 

— Czy pan pozwoli skorzystać z 
teleionu? Muszę wydać pare rozkazów 
i rozporządzeń. 

— Proszę! — zapewnił pośpiesznie 
gospodarz. — I siebie i wszystko, co 
jest w moim pałacu oddaję do pańskie 
go rozporządzenia. Czy znalazł pan 
coś ciekawego? 

Narazie nic decydującego, — od- 
powiedział wymijająco. — Goście pań- 
scy są zapewne zdenerwowani tem zaj 
ściem, ale chciałbym zadać im kilka 
pytań. Jest to zwykła formalność, ale 
myślę, że może ktoś przypadkowo za- 
komunikuje mnie coś nowego. : 

— Wszyscy moi goście są do рай- 

skiej dyspozycji, panie  inspextorze! 

Naturalnie, że to nie jest rzecz przyje- 

mna, ale skoro dokonano morderstwa.. 

każdy z nas radby pomóc.. 

  

skromue. nowemi z aparatem ano nych (nie pośredników) 
dowym i z głośnikiem u Dyrektora Syndyka- 
Philipsa, Dzielna 30,tu Rolniczego, Zawal- 
m. 1, od 2 — 5-ej. na 9. 

  

— Czy pan nie zauważył, żeby coś 
w zamku zginęło? 

— Narazie nie. Pozornie nic nie. 
tknięto. Tylko w służbowym pokoju 
wyłamano okno, 

— Gdy będę mówił przez telefon, 
może pan zechce kazać sporządzić dla 
mnie imienny spis gości i służby w pa- 
łacu. Proszę też uprzedzić wszystkich, 
że wkrótce rozpocznę śledztwo. 

— Zaraz wszystko zrobię. 
Lanner złożył raport o zajściu i 

porosił o przysłanie fotografa i papier 
rów, dotyczących „Promienia Miłosier 
dzia“. 

Potem obszedł z lordem Rowman- 
dem cały dom i zanaczył na planie w 
jakim pokoju zatrzymał się każdy z go- 
ŚCI.. 

О 11-е] Гаппег wrócił do saloniku 
i znalazł spis mieszkańców pałacu, Wy 
starczyłe pobieżnego rzutu oka, by 
znaleźć incjały, których szukał: 
— Edyta Eblway i Tommy Eblway! 

Oni tutaj! Dzieci naczelnika Scotland 
Yardu? 

Po uwažnem pizeczytaniu wszyst- 
kich imion i nazwisk, Lanner przeko 
nał się, że nie było innych inicjałów 
RE. 

— „Córka mego szefa! A dlacze- 
gożby nie? W dzisiejszych czasach rie 
ma niemožliwošci!“. 

Przeciwnie, wydato mu się nawet 

nader prawdopodobne, že bankier zwie 
rzył się ze swego odkrycia, co do vso- 
by „Promienia* właśnie córce naczel- 
nika policji. Zresztą można będzie 
sprawdzi to za chwilę... 

Laner położył na stoliku przed so- 
bą zegarek, aby nie tracić dużo czasu 
i móc z krótkich odpowiedzi stworzyć 
ogólne wrażenie o ludziach, których 
miał poznać, a potem poprosił kolejno 

gości. LĄ 

Redaktor w. z. Witołd Tatarzyński. 
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