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Polskie personalia nad Lemūrem (PWN 
Sekretarz Ligi Narodów p. Eryk 

Drummond jest właściwym ojcem tej 

instytucji. Teraz ustępuje, aby zostać 

ambasadorem Wielkej Brytanji w Wa- 

szyngtonie. — Co to znaczy? — Oto 

potwierdza formalnie ogólnie znany 

fakt, że Anglicy, pracujący w Lidze 

Narodów w charakterze urzędników 

jej Sekretarjatu, nietylko czują się An- 

glikami przez cały czas swej pracy w 

międzynarodowej instytucji, lecz nawet 
że lata spędzone nad Lemanem liczą 

się žm do dyplomatycznej karjery. Am- 

basador Wielkiej Brytanii w Waszyng- 

tomie, to najważniejszy posterunek dy- 

płomatyczny dla tego _ państwa. 

'P. Drummond otrzymał z sekretarza 

Ligi Narodów awans normalny. 

Anglicy przynieśli nad Leman ten 

'stan rzeczy, że najważniejsze sprawy 

rozstrzygane są nie przez ustawę p- 
saną, lecz zwyczaj. Otóż zwyczaj wy- 

maga, że każde państwo  europejsk'e 

posiada w Sekretarjacie Ligi taką ilość 

swoich obywateli, jako urzędn ków, 

jaka mniej więcej odpowiada propor- 

cji przez to państwa płaconej składki. 

Anuglcy płacą bardzo dużą składkę, 

ale 50 proc. tej sumy wycofują na 

pensję dła swoich  współobywateli, 

pracujących - w biurach Stowarzysze- 

nia Narodów. Polska płaci nedużą 

stosunkową składkę, ale też bardzo 

mało polskich obywateli rozkoszuje 

się mieszkaniem w Genewie i. nie- 

'ptawdopodobnie wysokiemi (w stosun 

"ku do poborów polskich urzędnków i 

oficerów) pensjami płaconemi przez 

dostojną instytucję: 

Nie byłoby to 

gdyby... 
Przed chwilą wskazaliśmy, że An- 

glicy, pracujący w Lidze Narodów u- 
ważają się za swego rodzaju detaszo- 

"wanych urzędników swego minister- 

stwa spraw  zagran'cznych. Zupełnie 

inaczej jest z urzędnikami — Polaka- 

mi w Lidze, a przynajmniej zupełnie 

inaczej z dużą ich częścią. . Wszyscy 

dziennikarze polscy znają w Genewie 

p. Neymana, który zawsze goścnnie 

podejmuje Polaków i w ramach swe- 

go służbowego obowiązku udziela im 

imformacyj i pomocy. W:ln'anie z mi- 
łem uczuciem spotykają w jednym z 

departamentów swoją krajową p. Ro- 

merównę. Ale p. Neyman i p. Rome- 
równa, to są wyjątki. Pozostała część 

urzędn ków Ligi Narodów — Polaków, 

to znaczy panowie i panie: Rajchman, 

<Ginzburg, Wasserberger, Kasenelen- 

bogen, Rudenschwanz (nie wiem, czy 

wszystkie nazwiska, które mi były po- 

dane ściśle odpowiadają rzeczywisto- 

ści, lecz nie o to tu chodzi), uważają 
się jedynie za Ligowców, ich patrjo- 

tyzm jest międzynarodowy, ich uczu- 
«ia pacyfistyczne i kropka. Nie uznają 
tego zwyczaju, który. nakazuje Angli- 
kom, jeżeli ne słuchać, to przynajmniej 

oglądać się na angielski urząd spraw 

zagranicznych i politykę rządu Jego 

Królewskiej Mości. 

Zaraz przytoczę przykłady. Oto 

podczas ostatniej Sesji Rady Ligi, tak 

się złożyły warunki, że wobec sporu 

chińsko-japońskiego, obowiązkiem każ 

dego polityka polskiego było przestrze 

gać conajmniej ścisła neutralność. Tym 

czasem oto p. Rajchman — Polak, zaj- 

mujący wyższe od innych Polaków, 
stanowisko w hierarchii Ligi Narodów, 

— stał się właśnie w tych tygodniach 

ostatnich centrum pro-chińskiej i anty- 

japońskiej zjadliwej propagandy. Nic 
w tem niema dziwnego. Pan Rajchman 

jest żydem, ale nie żydem narodowym, 

czy wyznaniowym, lecz żydem zwią- 
zanym najzupełniej z ideologią  mię- 

dzynarodowego pacyfizmu za wszełką 
cenę, żydem  demokratą, drobnomie- 

jeszcze tragedją, 

iem do domu, łub z 
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szczańsk m demokratą, 

dzieli bołszewicy. 

- Zajęcie stanowiska co do sporu 

chińsko-japońskiego dyktuje mu 

polityka, lecz sentyment. Jest to rzecz 

naturalna, że mój, szlachcica kresowe- 

go sentyment w czasach walk w Szan- 

ghaju, skłania się wyraźnie w stronę 

Japonj. Jest zrozumiałe i nie wyma- 

ga bardziej szczegółowych objaśnień 

ten fakt, że sentyment p. Rajchmana 

dyktuje mu uczucia wręcz przeciwne. 

Nie możemy mieć do niego o to żad- 

nej mretensji, gdyby nie to, że naszem 

zdaniem urzędnicy Ligi Narodów w 

Genewie poza swoim osobistym sen- 

tymentem bądź co bądź muszą sę tro- 

chę liczyć z aktualnemi interesami pań- 

stwa polskiego. 

Chciałbym postawić wszystkie krop 

ki nad i, i pisać bezwzględne szcze- 

rze ii dlatego zaznaczam, że nie jestem 

antysemitą, łecz fakt, że zarówno w 

Lidze Narodów, jak w polskiej delega- 

cji przy Lidze Narodów, jesteśmy pra- 
wie wyłącznie przez samych żydów 

reprezentowani, stwarza zarówno dla 

nich, jak i dla nas to, co Francuzi 

określają wyrazami: „pozycja deli- 

katna“. język genewski, język KEgowy, 
jest to język, który wyklucza interesy 

egoistyczne państw, na płan pierwszy 

wysuwa interesy genewskiej instytucji. 

Otóż, gdy słucham naszych Polaków 

genewskich, to zawsze mi się zdaje, 

że duchem tego języka są wiele wię- 

cej przejęci, niż inni genewczycy, jak 

Anglicy, Francuzi, Japończycy, №ет- 

cy, a nawet Szwajcarzy, z tego same- 

go kantonu, którego Genewa jest sto- 

fcą. Zaraz zacytuję jeszcze jeden przy 

kład. Oto opuściłem kilka sezonów 

genewskich i przyjechałem tam dop:e- 

ro w tym roku. Odrazu mnie uderzyła 

jakaś zmiana. Co się stało? —- Oto z 
Warszawy przyjechał doskonały dz'en- 

nikarz pułk. Ścierzyński, mający swe 

kontakty z polską dyplomacją. Pułk. 

Ścierzyński głośno, i że tak się wy- 

rażę, bez żenady oceniał każdy fakt z 

życia Ligi, z polskiego, państwowego 

punktu widzenia. Zmuszał swem! wy- 

wodami i innych do myślenia tą me- 

todą. Było to tak wielke przełamanie 

nastrojów wśród tamtejszej Polonj:, 
dotychczas panujących, że robił wra- 

żenie otwarcia drzwi, przez które wpa-= 

dał świeży wiatr. 2 

Nie jestem zasadniczym przeciwni- 

kiem Ligi. Jestem zwolennikiem soli- 

darności panstw europejskich, a w'ęc 

i Ligi. Liga jest instytucją, przeznaczo- 

ną do trzymania małych państw eu- 

ropejskich w posłuszeństwie wobec 

wielkich i jako taka'jest pożyteczna, 

ale często mija się z interesami Polski. 

To też spokojna ocena polityki Ligi 

jest ze wszechmiar wskazana, bez ba- 

ranich zachwytów .i nerwowego pod- 

nięcenia. Cat. 

nie 

Masowe areszty 
komunistów 

BRZEŚĆ _n.-Bugjem, 
bezpieczeństwa publicznego _ przeprowadzi- 

ły w ostatnich dniach likwidację elementów 

komunįstycznych w Brześciu, osadzając w 
więzieniu około 35 osób, rekrutujących się 

w większości z pośród pewnego odłamu 
miejscowej inteligencji żydowskej, Inni ko 
miiniści, pozostali na welności, chcąc zade- 
monstrować przeciwko aresztowaniu swych 
współtowarzyszy, usiłowali "w dn, 22 bm, 

w godzinach rannych wywiesjić w 5 punk- 
tach miasta trausparenty z napisami anty- 
państwowem!, lecz policja, zawczasu po- 
wiadomiona o tych zamiarach, udaremniła 
je i ujęła 5 komunistów na gorącym uczyn- 
ku wywieszan'a płacht, Zatrzymanych wraz 

z dowodami rzeczowemł przekazano władzom 

prokuratorskim, Nazwiska ich, ze względu 
na toczące s'ę śledztwo, są narazie trzyma- 

ne w tajemnicy, 

PAT, — Władze 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezansówionych nie zwraca, Administra- 

cja uje uwzgłędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

BERLIN. PAT. — Na wstęp'e šro- 
dowego posiedzenia Reichstagu mni- 
ster Reichswehry  Groener imieniem 
rządu Rzeszy wystąpił ostro przeciw- 
ko wczorajszej obrazie prezydenta 
Hindenburga przez posła h'tlerowskie- 
go Goebbełsa.  Groener odmówił 
Goebbelsowi, który nie był ua froncie, 
prawa występowania przeciwko Hin- 
denburgowi, oświadczając, 
mówcy narodowo - socjalistycznego 
obrazły nietylko prezydenta Rzeszy, 
ale cały naród n'emiecki, Następnie za 
brał głos poseł niemiecko - narodowy” 
do Reichstagu  Freytag-Loringhofen, 
który krytykował politykę zagraniczną 
Brueninga, a w szczególności niepowo- 
dzenie projektu unji celnej, 
lem — jak podkreślił mówca — było 
więcej, niż połączenie Niemiec z Au- 

że słowa przed 

PRZEDSTAWI ICIELST 

   
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
3IĘ AE — Buiet Kołejowy,   

GWICA (Polesie) — Księgarnia 
JUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — 
GRÓDNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Sniarzyński,. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „Jednošė“ 
LiDA — ш, Suwalska 13 — S, Mateskį, 
MOŁODECZNO — Ksjęgamia T-wa 

CENY OGŁOSZEŃ: 

  

[pnia W Relchgeg IE (INO Poste Lie 
stiją, bo uzyskanie wołnej 
Wschodzie. 

Mówca krytykował dałej taktykę 
Niemiec w. sprawie reparacyj i konie- 
rencji rozbrojeniowej, a szczegėlnie 
rozwodzit sie nad konil ktem niemiecko- 
litewskim. Zdaniem jego, Niemcy po- 
winny były zerwać stosunki dyploma- 
tyczne z Litwą i zamknąć gran'cę 

importem litewskim do Niemiec. 
Gdy konilikt powstał, w Niemczech 
wyrażono obawę, że Litwa zamierza 
zwrócić się do Trybunału Hask'ego ce 
łem przewieczenia sprawy. Obecnie 
litwa do tego stopnia opanowała sy- 
'tuację, że Niemcy nawet prosić muszą, 
by'w sprawie tej odwołano się do Ha- 

której ce- gł. 
Polska — wywodził dalej pos. Frey- 

tag-Loringhofen — czeka tylko na to, 

ALARMY NIEMIECKIE 
0 NOWYM ZAMACHU NA KŁAJPEDĘ 
BERLIN, (Pat). W prasie pra- 

wicowej pojawiły się dziś alar- 
mujące wiadomości © wysłaniu 

z Kowna sperjainego pociągu 

pancernego do Kłajpedy, który 

ma wziąć udział w rzekomo po- 

nownie przygotowywanym puczu 
litewskim w Kłajpsdzie. Ze stro- 

ny litewskiej wysłanie pociągu 

pancernego uzasadniane ma być 
„koniecznością zarządzeń ochron- 

nych przeciwko ewentualnemu 

atakowi niemieckiemu ze strony "mentarnej.- 
Prus Wschodnich. 

Zarazem organizacje niemiec- 

kie wyrażają zdziwienie, że gu- 

bernator Merkis mimo przyrze- 
czenia nie przystąp ł dodtychczas 
do utworzenia nowego dyrek- 
torjatu Kłajpedzkiego.  Partje 
większości w sejmie kłajpedz- 

kim wystosowały do gubernato- 
ra Merkisa pismo, w którem 
wskazują, że po dobrowolnel 
dymisji Boettchera odpadły prze- 

Szkody, utrudniające utworzenie 
dyrektorjatu w drodze рама- 

Gubernator Merkis 
odjechał dziś do Kewna po no- 
we instrukcje. 

  

Zaufanie dla rządu Tardieu 
PARYŻ. PAT. — Odpowiadając w 

Izbie Deputowanych na wywody inter- 
pelantów Tardieu podkreślł na wstę- 
p'e konieczność uchwalenia budżetu w 
odpowiednim czasie, poczem wyjaśniał, 
dlaczego utworzył ministerstwo obro- 
ny narodowej. W sprawe wielkich za- 
gadnień międzynarodowych premier о- 
świądczył, że doktryna Herriota, do 
której przed 6-0u tygodniami przyłą* 
czyła się Izba, jest nadal doktryną о- 
beonego rządu. Co sę tyczy propozy- 

cji francuskiej, przedstawionej w Ge- 
newie, premier Tardieu podkreślił, że 

Jka W Ia W laj 

jedynie Francja oświadczyła kategory- 
cznie. iż jest- zdecydowana zgodzić 
Się na ograniczenie zbrojeń * zmniejsze- 
na wydatków na zbrojenia. O ile pro- 
jekt, francuski — zauważa on dalej — 
napotka na pewne trudność, to dzieje 
się to tylko dłatego, że jest zbyt real- 
ny i praktyczny. 

Izba Deputowanych przyjęła 309 ; 
głosami przeciw 262 wniosek o votum 
zaufania dla rządu. 

PARYŻ. PAT. — Tardieu o godz. REZERWA 
11,45 wyjechał do Genewy. 

| [ішпншп 
NAPAD PIJANYCH OSOBNIKÓW 

KATOWICE, (Pai). Wczorsj w nocy 
na ulicy wolneści w Królewshiej Hucie 
grupa pijanych osobnitów napadła na 
posterunkowego p licjj, pełniącego 
służcę. Na wezwanie posterunkowego 

Plekarza do rozejścia sią awanturnicy 
rzuciii się na niego. Posterunowv w 
obranie własnej wystrzelii, kładąc tru- 
kz na miejscu jednego z awantór- 
ników. 

PODBURZAJĄCE ODEZWY KOMUNISTYCZNE 
KRAKÓW, (Pai). W kopslnizch zsgłębia 

Krakowski: go "połozenie bez smian Kon'ecz 
na obsługa w szybach ut zymana. W miejsco- 
wości Byczynie  rozlegiono  podburzają.e 

DZIESIĘĆ TYSIĘCY 
SOSNOWIEC, (Pat) Sytuacja straj- 

kowa we środę rano nie uległa zmianie. 
Strajkują wszystkie kopalnie z wyjąt- 
kiem niezrzeszonych. — Ogólna liczba 

SOSWOWIEC, (Pat). Wczoraj wieczo- 
rem gruoa młodzieży komunistycznej 
usiłow. ła urządz € demonstrarję na ul. 
Modrzejowskiej, gdzie rozwinięto trans- 

odezwy kcmunistyczne wzywające do przy- 
byca na wiec do Jawcrzna. W związku z tem 
aresztowano 2 komunistów, 

STRAJKUJĄCYCH 
strajkujących wynosi 10.776. Na otse”- 
wa ji pracuje łącznie 2 robgotnik»mi na 
kopalniach niezrzeszonych 1.617 osób. 

DEMONSTRACJE KOMSOMOŁU. 
parent komunistyczny i wznoszona 
okrzyni antypaństwowe. Na widok po- 
li<i demon:tranci rozproszyii się. Are-_ 
sztowano kilka osób. 

WIEC ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

KRAKÓW, (Pat). W dniu 23 b.m. 
przed południem w Jaworznie odbył 
się w obecności około 2000 uczest- 

nków wiec, zwołany przez Związek 
Związków Zawodowych. Na wiecu 

  

przemawiali m. in. były minister Jęd- 
1zej Moraczewski, były poseł Gardecki, 
pos. Gdula i iani, poczem uchwalono 
rezolucję, wypowiadającą się za utrzy- 
maniem strajku, - 

— 

STRZAŁY DA PRZEMYTNIKÓW 
KATOWICE. (Pa'). Na odcinku granicz- 

mym w 'pobliźu miejscowości Rudziankowo 
b«nda przemy'ników złożona z 15 ludzi usi* 
łowała przedostać się z towsrami do Piski. 
Wezwani do zatrzymania się przemytni y rzu- 
Gli się do ucieczki. Podczas pościgu jeden z 

przemytników został ciężko ranny i wkrótce 
uma Ł Reszta zbiegła do Niemiec, porzeciw- 
Szy po drodze przemycane towary, Przemyt- 
nicy byli odziani w białe prześcieradła celem 
łitwiejszego zamaskowania sę na Śnieżnych 
terenach granicznych. 

NOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 

W, Włodzjmierow 

WA: 
NOWOGRÓDEK — Kiosk. St, Michalskiego, 

K, Malinowskiego, | 

„Ruch*, 

| NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jazwióskiego, | 

N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz: 
PIŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

SŁONIM — Księgarnia D. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro Gazetowe, ui, 3 Maja5 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Ko!, „Ruch“, 

Lubowskiego, uł, Mickiewicza 13, 

EE 

wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikuty, Oraz 
nadesłane, milinietr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, eraz Z prowincji © 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
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WB 
na by wycągnąć konsekwencje, gdyż 0- 

becnie, po zawarciu paktu o nieagre 
sji z Rosją Sowiecką, posiada ona zu- 
pełnie wolną rękę. Nemcy były prze- 
konane, że Polska krępowana jest 
pzzez Rosję. 

dziano się o rokowaniach  francusko- 
sowieckich w sprawie paktu o nieagre 
Sji, prasa niemiecka, zbliżona do urzę- 
du spraw zagranicznych Rzeszy, za- 
pewniała, że rokowania te nie obejmu 
ją Polski. Obecrte pakt polsko - so- 
wiecki jest parafowany i zostanie pod 
psany i ratyfikowany. Polska, oczy- 
wiście, nie żądała wcale gwarancyj 
swych gran'c zachodnich, o tem mówił 
może tylko przedstaw'cieł Sowietów w 
Berlinie, „gdyby bowiem Polska uzy- 
skała od Sowietów gwarancje, to nie 
melibyśmy do czynienia z paktem © 
nieagresję, lecz popzostu z sojuszem”. 

Mówca mówi dalej o niebezp eczeń 
stwie, grożącem rzekomo Niemcom ze 
stroiry Polski, powołując się na uro- 
czystości Bratniej Pomocy w Gdańsku, 
gdze — jak oświadcza — „osławione 

mowy wygłosili wysocy polscy urzęd- 
nicy i wojskowi”. Mówca twierdził da 
lej, że odbywa się koncentracja wojsk. 
polskich zarówno w okolicah Gdańska, 
jak Górnego Śląska i Prus Wschodnich. 
W zakończeniu mówca ośw'adcza, że 
również Niemcy bezbronne nie pozwo- ' 
lą na wkroczenie „polskich band lub 
wojska na terytorjum Niemiec. Świat 
powinien wiedzieć, że z takego napa- 
du powstałby pożar światowy, 
zniszczyć może Europę". 

W dalszej dyskusji zabrał głos po- 
seł narodowo - socjalistyczny Rosen- 
berg, który posługiwał się Połską jako 
argumentem dla zaatakowana polity- 
Ki zagranicznej rządu Brueninga. Mów 
ca zarzucał rządowi złą obronę inte- 
resów niemieckich w Lidze Narodów 
w sprawie konfl ktu wyborczego z Poł 
ską na Górnym Śląsku. Rosenberg 
twierdził, że N'emcy po przyjęciu ra- 
portu sprawozdawcy japońskiego na 
zeszłorocznej sesji wrześniowej pogrze 
bały sprawę górnośląską. 

Jako dalszy dowód niepowodzenia 
niemieckiej połtyki zagranicznej Rosen 
berg przytoczył konilkt niemiecko-li- 
tewski w sprawie Kłajpedy, występu 

ją: przeciwko stosunkom, panującym 
w poselstwie niemieckiem w Kownie. 

Obrady Sejmu 
WARSZAWA. (Fat). Pó załatwieniu tor- 

majności wstępnych przystąpiono do <Wiild= 
sku o votum nieufa Ści dla marszałca Swi- 

talskiego. Wniosek w głosowaniu fodrzuceno, 
Gł»sowały za niem stronnictwa opozycyjne, 

Na ławach klubu BB. ro'legły się okrzyk: 

„Niech żyje marszałek Swita'ski!* 

Marszałek Switalski ponownie objął prze* 
wodnictwo, poczem przystąpiono do ustawy 

o przewozie pojazdami mechanicznemi. Re- 
ferent pos. Kosydarski z BB podkreślił, że 

ruch autobusowy był dotąd regulowany tyleo 

przez ro”porządzenia władz admiaistracyj” 
nych. Wniesiony projekt reguluje go obecnie 

ustawowo, 
Projekt ustawy przyjęto w 2-m i 3-m 

czytaniu. 

Nast pnie, po referacie pos. Glińskiego, 

przyjęto proj kt ustawy, dotyczącej nieumo- 

rzonego długu T«wa Drogi Żelaznej Fabry- 
czno Łódzkiej. 

Zkolei pos Ulrich imieniem komisji 

skarbowej przedstawił sprawozdanie o rządo* 

wym projekcie ustawy, nowelizującej roz30= 

rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 

r. o monopolu spirytusowym, Chodzi tu o 

podwyższenie podatku od drożdży 050 gr. 

Przystąpiono zuolei do sprawozdania ko- 

misji b>dżetowej o rządowym projekcie usta- 

wy o dodatkowym kredycie na ckres budže 

towy od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 
1932 r. na dopłaty skarbu państwa do funda- 

szu'bezrcbobia. Sprawozdawca pos. Goetel 

stwierdził, że łącznie z obecną nadwyżką na 

podstawie dodatkowych kredytów prmoc dla 

bezrob tnych szyk się kwotą 105.552.400 

złotych. 
Projekt ustawy przyjęto w 2-m i 3-m 

czytaniu. 
Zwolei przystąpiono do sprawozdania 

komi'ji skarbow.j o rządowym projekcie 

vstawy o przejęciu egzekucji administ acyj- 

nej przez władze skarb'we oraz o postępo- 

waniu egrekucyjaem władz skarbowych. — 

Ustawe przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Gdy w lece ubiegłego roku dowie- nie 

który © 

SILVA RERUM 
Niepokojące wiadomośd. o nowych 

posun ęciach w akcji obrządku wschod 
niego podaje Ajencja Telegratczna 
Express. 

Ostatnie posunjęcja komisji „Pro Russia“ 
dotyczące k,erunku akcji unijnej na Kresach 
wschoanich wi Polsce, wywołaiy znaczne 
poruszen.e w miejscowej kolonjy ukra.ńskiej, 
Szczególne wiażenie wywołało wydełegowa 

je do Polskį proiesora Petranį, który ma 
zająć kierownicze szanowisko w sem,narjum 
duchownem obrządku wschodniego w Piń- 
sku i któremu udzyelono następujących in- 
strukcyj, Punktem wyjśca dla akcji unijnej 
na Kresach Wschodnich powinna być teza, 
że ludność tych Kresów pomumo odmian 
djalektycznych, jest rosyjską, natomiast nie 
powiany być uwzględmane postulaty ukrajń 
skie i białoruskie, Biskup Czaunecki, który 
przebywał duiychczas w Polsce w charakte 
rze wizytatora Stolicy Apostolskiej, ma być 
mianowany biskupem dlą Rosjan w Polsce 
i powinien wyrzec się w swej pracy mySy] 
nej charakteru używając w 
nabożeństwach j kazaniach języka słowiań- 
sk.ego i rosyjskiego, Przewodniczącemu 
komisji „Pro Kuss.a”, która ostatu,o zmie- 
nia nazwę na komisję „Pro Negotijs Extra 
ordjnarj,s** msgr, d'"Hierb'gny, udało się 
przekonać kierownicze czynm,ki watykań- 
skie w tem, że księża narodowości polskiej 
b,ałorusk:ej lub ukraińskiej nje nadają się 
do prowadzenia akcjj unjnej ze względu na 
swój szowinizm, Natomiast «w; 
będą do Polski misjonarze oj 
francuskiej, holenderskiej j niemieckiej, któ- 
rzy obejmą placówki 1 na Kresach 
Wschodnich, 

Czyżby naprawdę miały być doko 
nane te zmiany? Nie chce się wierzyć, 
ale, niestety, wszystko jest możliwet.. 

A oto wiadomości z innej dziedzi- 

ny: 
W pismach paryskich pojawiły sę, ogo 

szenia, w których pewien hurtownik of. 

  

ny czy Morand'a do pięciu giówek kapusty, 
„oł, czekołady czy kilku metrów jedwa- 

Z tego wynika, że i we Francji 
kiepski jest łos książki. Jaka jednak 
istnieje różnca w porównaniu z nasze 

i. Bėtes, 
dieux. 56 mille.... 

A węc znana książka jednego z 
najbardz.ej poczytnego naszego auto- 

ra już przekroczyła 50 tysięcy naka” 
du. 

W.Polsce nakład tej samej książki 
nie osiągnął 15 tys.l.. 

hommes et 

` 

Tak, tak: niema proroka we was: 3 
nym kraju! Lector. | 

„LE Edis, 

Sowiecki projekt pow- 
szechnego rozbrojenia 

GENEWA. — Delegacja sowiecka złoży- 
ła w biurze konferencji rozbrojen'owej, swój 
projekt rozbrojeniowy zgodnie z zapowie- 
dzią komisarza Łytwinową, 

Projekt sowiecki oparty na robić 
opracowanych tablicach, przewiduje reduk- 
cję sił zbrojnych proporcjonalnie do obec- 
nego stanu ich zb.ojeń, Delegacja sowiecka 
przewiduje progresję redukcji zbrojeń i «- 
muje ją w trzy zasadnicze punkty: 
1) państwa, rozporządzające siłami swoj 

nemj ponad 200,000 ludzi, redukują stany 
osobowe o 50 proc, 

2) Państwa, rozporządzające siłami zbroj © 
nemji od 30,000 do 200,000 ludzi, redukują 
sły zbrojne według specjalnej tabeli progre 
sywnej w stosunku od 0 proc, do 50 proc, i | 

3) państwa rozporządzające słami zbroj- | 
nemį, RZ 30,000. ludzi, re 2 
Pa nie przeprowadzają, utrzymując swo- 

tyczące rozbrojenia na morzu i w 
trzu, a ` < 

Państwa, których tonaż morski przewyż- 
sza 50,000 tonn — przeprowadzić mają re- 
dukcje w stosunku 50 proc,, a państwa roz © 
porządzające tonażem flotowym od 100,000 
do 500,000 tonn redukują siły zbrojne mor- 
skie w stosunku progresywnym od 0 proc. 
do 50 proc, 

Państwa rozporządzające flotą 
s ` 3 

    

3 
mi stosunkami, noże świadczyć pew- | 
na wzmianka w ostatnim katalogu pa- 
cyskiej księgarni Plon. Czytamy tam: 

Ossendowski. 
э 
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której tonaż n'e przewyžsza 100,000 Фопп — 
zwolnione są od redukcji, 

  

W dziedzin'e lotnictwa wojskowego zwol | 
nione są od redukcji tytko państwa, rozpo-- 
rządzające najwyżej setką płatówców, Re- | 
dukcja zbrojeń zilustrowana na  specjałnej 
tablicy, uwzględnią analogiczny stosunek 
procentowy «do redukcji stanów osobowych 

floty. Oddz'etny przepis projektu sowiec- | 
kiego przewiduje zakaz posiadania sam0- | 

lotów © sile motoru ponad 600 konį mecha- 
nicznych, 
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Kauka jako ostoja życia i broń naredu 
(Z POWODU JUBILEUSZU KASY MIANOWSKIEGO) 

28 lutego r,b, Kasa jmienia Mianowsk'e- 
ga, Instytut Popierania Nauki, obchodz. 50- 
lecje swej przcy, W obchodzje tym znaj- 
dze wyraz cześć narodu dla swej Kasy, 
ае to też nam pąwód do zastanow,en a, 
czem jest nauka w życju narodu, jeżełi na- 
wet uwzględnimy spadek, który naród w 
chwilj swego życia ma ze swej przeszłości 
fo i tak będziemy 'moglj zaznaczyć, że nje 
jest to przypadek, 12 м Polsce najpoważ- 
ivejsze «nstytucje oświatowe i naukowe, 
jak nprz, Komisja Edukacji Narodowej, prze 
kształcony z Akademj. Uniwersytet Wiień- 
ski Liceum  Krzemjienieckie, Uniwersytet 
Warszzjwsk, pąwstały w okresie walk naro 
du o swe istnenie, a nawet pracowały j 
rozwijały się, gdy naród był pod obcą wła- 
dzą. Naród dai zupełnie jasny dowód, - že 
pracę duchąqwą uważa za niemniej donjo- 
sły wyraz swego życi% niż pracę materjal- 
ną, Gdy strona mater,alna życia uległa skrę- 
powaru, tem większą energję naród skiero- 
wał na swe życie duchowe, na pracę nad 

sobą, 
Kasa Młenawskiego wezwała naród do 

pracy naukowej w najcjęższej chwili, gdy 
sły wrogie, zgniótłszy porywy narodu do 
życja, postanowiły samo imię polsk.e wy- 
mazać z mapy Europy, 

Jak trudne byo uzyskanie pozwolenia 
rządowego na pracę Kasy, wiydać z tego, że 
inicjatorzy na pozwolenie musieli czekać 
dwa lata i otrzymał je w 1881 r., zaznacza- 
iąc, na żądanie władz, dobroczynny charak- 
ter instytucji į ogremiczając się do jed- 
nej dz.elnicy polskiej, 

Za samo wezwanie pod hasło życjodaj- 
ne w takjej chwili od narodu, który żyje 
i mgdy nie umierał, jnicjatorom Kasy nie- 
gasnąca cześć! 
“Od początku Kasa nie cofała się przed 
najskromniejszemi wydawnictwami nauko- 
wemi, tw rzadkich tylko wypadkach mogła 
ana, kryjąc się przed władzami, wykraczać 
poza granice swej dzjeln cy, Szczegėlnjej 
pomyślnem w skutkach okazało sę ofiaro- 
war e w 1904 r. przez inż, Witolda Zgienic- 
„kiego na rzecz Kasy gruntu naftodajnego na 
Kaukazje, 

Pod panuūwanjem bolszewickiem ofa- 
ra ta stała sję dla Kesy nieużyteczną, Z po- 
wstaniem Państwa Polsk.ego działalność Ka_ 
sy ogarnęła całą Polskę i przybrała powzśż- 
niejsze rozmary naukowe, 

Kasa udzieliła zapomóg a) na druk 1000 
tomów o przeszio 400,000 stron, nadto b) na 
opracowam e zgórą 130 dzieł, c) na częścio- 
we pokrycie kosztów wydania 42 czaso- 
pism, d) na prące badawcze koło 200 za- 
vom:g — 40 różnym towarzystwom nau- 
kowym, pracownikom j muzeom, oraz koło 
2200 zapomóg 800 zgórą pracownikom nzu- 
kowym, Udzjełono nagród 115, stypendjów 
młodzjeży koło 470, Ogółem wydano na te 
cele przeszło 11,000,080 zł, 

Sprawzdan'e Kasy wymienia 95 zapisów 
na rzecz Kasy, Najznaczniejsze zapisy zło- 
žytį tekarz Karol Kobryniec 1909 r, 

60000 rublį, jako kap tał stypendium jego 
imienja i 50,000 rubli, oraz julja Ekielt — 
60,000 rubli, 

Gdy powstało państwo połskie, Kasa Mia 
nowskiego, pomimo rozszerzenia swej pra- 
cy, me wystarcza, ną nowe j coraz bardziej 
różnorodne potrzeby nauki i sztuki, 

To też, według pierwszego sprawozdania 
Funduszu Kultury Narodowej, wydanego w 
Warszawie 1931 r. dła popierania  poiskiej 
twórczości naukow*j j artystycznej z inicja-- 
tywy Marszałka Józefa P.isudskjego, Preze- 
sa Rady Mnistrów uchwałą Rady Ministrów 
z dnia 2 kwietna, zatwierdzoną przez Pre- 
zydenta Rzeczypospońitej Polskiej z dnia 
22 mzja 1928 r, utworzony został Fundusz 
Kultury Narodowej, Sprawami Funduszu 
zarządzał Komitet, w skład którego wcho- 
dati Prezydent Rzeczypospolitej, jako prze- 

wodn czący, prezes rady ministrów „jako 
jego zastępca, M'nistrowie Sprąw  Zagra- 
nicznych, Skarbu j Oświaty, Dz.ał wyko- 
newczy prowadził Prczes Rady Ministrów 
4 pomocą Dyrektora Zarządu Funduszu 
Kultury Narodowej, 3 

W ckresie od 1-lil 1928 r, do 31-1ll 1931 
r. z dotacyį Skarbu Panstwa (7 mi*“.) į kre 
dytów Miwa WR- i OP (1,129,094,95 zł.) 
naogół 8,129,094,95 złotych Komitet wydał 
7.627,201,47 złotych, z czego do dyspozycji 
Min, S.Z. na poperanie kultury polskiej za- 
granicą, 250.000 zł. na administrację 44,857 
A, 94 gr., resztę nz; popieranie nauki j sztuki: 

Z 3,327,207 zł, zasłków dla poszczegól-- 
nych nauk, zaczerpnęły nauki matematycz- 
no przyrodn'cze 1,121,982,00 zł, humani- 

e — 1,456873,00 zł, stosowane 
236,171,00 zł., różne 512,271,00 zł. 

Z tego Wiłno zużyło: na inwestycje 
nauk, j wydzt, organ'z. 185,700 zł, na druki 
(prawie całkowicje human styczne) —94,100 
zł, (3 dzieła o 3 tomach, 1 czasopismo o 4 
zeszytach, (1 dzieło jednotomowe  charakt, 

- agólnego). 
Na badania naukowe, figurujące w in- 

nych miejscach, Wilno nie wzięło nic... 
Z poszczególnych instytucyj Wilna Insty 

ut Naukowo-Badawczy Europy  Wschod- 
- mej otrzymał 5000 zł, wydał 4727 zł,, Ko- 

_ mitet Badań Trockjch otrzymał 37.000, wy- 
dał 37,000zł, Komitet do uzyskanja fundu- 
szów na wydan'e historji rodzin pochodzenia 
tatarskiego prof. St, Dzjadulewjcza otrzy- 
«mał 6.000 zt, wydał 6,000 Redzkcja wy- 
dan, „Wilno i Ziemja Wileńska" otrzymała 
6,100 zł, wydała 6,100 Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk otrzymało 139.000, wydało 
107,017,85 zł, 

Z ogólnej sumy 308,210 zł, wydanej na 

UCIECZKA 
Taki jest tytuł nowelki (Die Flucht) 

w  niemieckm miesięczniku  „Uhu““ 
(grudz.eń 1931), wydawanym w Ber- 
linie. „Uhu* (puszczyk) jest redago- 
wany umiejętnie i żywo — wytworne 
ilustracje, dotyczące najświeższych wy 
darzeń światowych, dowcipne karyka- 
tury, obfity dział sensacyj kinowych, 
ciekawa beletrystyka i w każdym nie- 
mal numerze, jakieś zagadnienie, któ- 
rego rozwiązanie zmusza do reileksji. 

„Ucieczkę'* napisał Julius Karsten 
w sposób potoczysty, z pewnym ta- 
lentem, ale chodzi mi o morale nowel- 
ki, drukowanej w pismie, które byle 
czego nie umieszcza. 

Jest to odgłos przeżyć wojennych, 
- albo fantazja na tem tle. 

W miejscowości, odległej od Nie- 
| miec o 9500 klm., jak pisze autor, w 

@ 
"kraju Ussuryjskim (poludniowo-wscho 
nia Syberja), niedałeko od granicy 

badania naukowe z Wllna, jako badacze 
naukowi 3 profesorow.e Wydz: Matematycz 
no-przyrodniczego wz.ęlj dla uniwersytetu 
61,700 zł, 

Pragnąc zapewnić nauce polskiej stały 
dopiyw młodych sjł, odpowiedn o przygoto- 
iwanych do samodzjelnej pracy naukowej 
(proiesorskjej „ inn.), Fundusz dał 2,107,610, 
zł, 95 zł, 570 stypendystom, w tem 335 kra 
jowym i 235 zagranicznym, Ze studjów w 
kriju j zagranicą stypendyści składali ra- 
chunki, sprawozdania naukowe, a także dru- 
ki swych prac, 

Na pop.eranje sztukį Fundusz wydał 
2,384,274 zł, wi tem zasiłk. na jnwestycje i 
prowadzen.e instytucyj artystycznych wyro- 
sły 1,236.100 zł, wydawnictwa — 414,565 
zł, zasjłki i stypendju na prace artystyczne 
— 733,609 zł, z czego uzyskały I teratura 
370,115 zł, teatr 329400 zł, muzyka 
521,525 zł,, plastyka 674,234 zi., zakup zbjo- 
rów 579,000 zł, 

Spis wydawnictw, subwencjon 
przez F, K, N. obejmuje 177 numerów. 

Podstawamj prac Komitetu były i4 to- 
mów Nauki Poiskiei, przygotowawcze kon- 
ferencje z fachowcami o potrzebąch zakła- 
dów naukowych, badane uzasadnien a każ- 
dego podania o zasjłek, wreszcje za nicjo- 
wana przez Prezesa Rady Ministrów ankje- 
ta, na którą, jako odpowiedź, wszystkie m - 
nisterja nadesłały uwagi o swojch potrze- 
bach w dz.edzjne naukj j sztuki, 

W uwagach bardziej ogółnej natury, Mi- 
nistrowie zaznaczają, że nasze szkoły wyż- 
sze za mały mają związek z życiem bjeżą- 
cem, że n ema dostatecznej ciągłości pomię- 
dzy urzędami dzsjejszej Polsk, a ustrojem 
dawnej Polski przedrozbjorowej, ii że urzęd- 
wicy nie "mają dostatecznego pojęcia o tem, 
Jako środki zaradcze Ministrowie zalecają 
wykłady un'wersyteck:e, Min stroiwije odczu- 
wają też brak specjalnych książek nauko- 
wych i podręczników dla urzędników j ich 

prac, 
Opinje Ministrów i cała praczj Funduszu 

stwierdza nasze ogólne ubóstwo i niedosta- 
teczność środków w naszych zakładach nau- 
kowych, którym w jch nteresje musi przy- 
chodzić z pomocą Fundusz Kultury Narodo- 
wej, I dziś poznanje sytuacji, w jakiej u nas 
odbywa się praca naukowa, coraz jaśniej 
stawia nam przed oczy konieczność wy sł- 
ku społeczeństwa j państwa w tym kierun- 
ku, a to tembardzeej, że u sąsadów, jak 
stw'erdza naprz, ksjążka „Forschungsinstj- 
tute", nauka staje się bronią narodów, która 
im prowadzj pracę połtyczną, uzbraja je 
wojskowo i prowadzi do nowych zdobyczy 
dla narodu i państwa, 

Dzjś każdy naród potrzebuje pracy u- 
czonego, jako budown czego, strzźnika į 0- 
brońcy swego państwa, 

(O książce niemieckiej „Forschungsjnsti- 

ch 

  

  

  

„tute“ bijžsza wiadomošė będzie w XVI to- 
mie Naukj Pożskiej). 

Wadysław Lichtarowicz. 

  

SŁO 

Nówe bezowi 
SZANGHAJ. PAT. — Ataki piecho 

ty japońskiej, wspomaganej przez sa- 
molciy, czołgi i samochody pancerne, 
nie zdołały wyprzeć Chińczyków z 
Kiang-Wan. Z nastaniem nocy pozycje 

wo: 

Za 

Oli 
obu stron pozostały bez zmian. Sami 
Japończycy zaprzeczyli oficjalnie wia- 
domości, jakoby zdobyli oficjalne Ki- 
ang-Wan. Bohaterski opór żołnierzy 
chńskich wywołuje entuzjazm wśród 

Sowiety wobec państwa mańdżurskiego 
MOSKWA. (Pat). Prasa о- 

skiewska powtarza doniesienia 
jednego z dzienników, iż rząd 
Sowiecki zwiększa Swe Siły wo/- 
skowe na Dalekim Wschodzie, 
aźeby stłumić ruch białogxer- 
dyiski, który rozszerzył Się nad- 
zwyczajnie z” chwilą utwsrzenia 
nowego rządu mandżurskiego. 

Ogłoszenie tego rodzaju wia- 
domości bez żadnego absolutnie 
komentarza wskazuje na to, Że 
Sowiety rzeczywiście przeprowa: 
dzają na Dalekim Wschodzie 
koncetrację swych sił i że nie 
wykluczona jest z ich strony 
akcja w tym kierunku. 

  

NOWE PAŃSTWO BĘDZIE REPUBLIKĄ 
TOKIO. (Pat). Rada wykonawcza 

nowego nezależnego państwa mand- 
żurskiego w obecneści byłego ceSa- 
rza Chin Pu Yi postanowiła, że nowe 
pzństwo będz.e republiką. 

MO;KWA. (Pat). Stolicą nowo- 
utworzonego państwa :mandžurskiego 
ma być Czan Czun, kęiące stacją 
węzłową na pcłudniowo-chińskiej ko- 
lei żelaznej. 

Demanstracje bezrobotnych w Anglji 
LNNDYKŃ, (Pat). Wczoraj w wielu 

miastach angielsk'ch przyszio do ost 
r,ch starć między policją a bezrobot- 
nymi W Bristciu d<mer<t owało 19,000 
bez'obotnych, w Liverpo lu z poli ją 
sterło się okołe 1006 b-zrebot ych. 
W Londynie o godr.6wiecz bezrob tni 
w Hczbie oxcło 2600 zebrali się przed 

pariamentem, który był otoczcny kcer- 
donami policji Policja rozpędziła tłum, 
Aresztowano 3 przysódców Część bez. 
robot ych zdołeła przedrzić się pr e: 
kordon policji i od tyłu przedostała się 
do gmachu pariamentu. Przy«ódcy 
stronnictw przyjęi deputacją bezrobot- 
nych w ii-zble 8 osób, 

  

Dakończenie 2-tygodniowaj dysktji 
na konferencji rozbrojeniowej w Genewie 
GENEWA. PAT, — Przed rozpo- 

częciem środowego posiedzen'a konfe 
rencji rozbrojeniowej przewodniczący 
Hendersn zabrał głos i w dłuższem 
przemówien u zrekapitułował wyniki za 
kończonej we środę dyskusji ogólnej, 
która wypełnła blisko dwa tygodnie, 
a w której wzięło udział około 50 sze- 
fów delegacyj. Henderson  stw'erdził, 
że mowy, wygłoszone w dyskusji były 

  

Tytuł mógłby alarmować 
Niniejszy artykujk możnaby  zatytuło- 

wać gromko a przeraźliwie, Dziś wsząkże, 
gdyśmy w mowje naszej wyczespalji już 
wszystkie superlatywy, najłep.ej jest mówić 
prosto, 

Więc zacznijmy, Jest w Wilnie pewien 
człowiek, Nazywa się Borys Kleckin, Zna 
go dobrze każdy kulturaliy Żyd, zna go 
również 'masa żydowska; znają go pewnie i 
liczni Polący, Znano go dobrze w Rosji 
przedwojennej, Nazywano żydowskm Sy- 
tinem, 

Sytin — to był właściwy twórca księgar 
stwzx rosyjskiego na wielką skalę, księgar- 
stwa j wydawn ctw, produkowanych maso- 
wo, od luksusowych 'do najbardzej popu- 
larnych, Podobną rolę w życiu kulturąlnem 
żydostwa spełniał Borys Kleckin. Przed 
wojną nemal miljoner, właśc.ciel dóbr ziem 
skich, lasów j huty szkłaqej w M.ńszczyźnie, 
postanowł zostać wydawcą z 'miłości do 
ksjążki i z pewnych założeń żdeowych, 

Szerokie warstwy ludu żydowskiego 
są ciemne — pawiedzjał sobje, — Trzeba 
je podnieść j ośwec.ć, Nie Shodzj o zyski 
materjalne, ne chodzi o robjenje majątku 
na ksążce, Pieniędzy mąm dosyć, Chodzi 
o coś innego, 

O co? 
— Chrześcijanin j żyd znają się tylko 

na rynku, w sklepie j w interese. Jeden 
chce kupić, a drugi sprzedaje, Ten drugi 
chcałby sprzedać z największym zyskiem, 
ten pierwszy podejrzewa, że go chcą oszu- 
kać, Stąd obcowan'e wzajemne tych dwóch 
— to tylko targowan'e się, 

A przecje można obcowąć jnaczej, Prócz 
języka targowiska można znałeźć jnną je- 
Szcze mowę. Więc dlaczego nie tłumaczyć 
na żydowskie Tołstoja, Rabindranatha Ta- 
gore, Rollandą? Dlaczego Żydom, mieszka- 
jącym na Kresach połsk ch, nie dać do rę- 
ki w jch języku Sjenkjewicza, Tetmajera 
lub Berenta? A czy nie jest przyjemnie u- 
słyszeć z ust samego Tetmajera, starego, 
ślepego Tetmajera, podziękowań  serdecz- 
nych z takim: aodatkiem: 

— Od żadnego wydawcy polskiego n'e 
otrzymałem nigdy takjego honorarjum jak 
od pana, panie Kleckin, 

Czy ne sprawja zadowołenia  świado- 
mość, że Szołom Asz lub Perec, znani w. 
całym kulturalnym świec'e pisarze żydow- 
scy, sławę swoją zawdzjęczają w dużej 

ch'ńskiej, jest internowana setka wzię- 
tych do niewoli oficerów niemieckich 
i austrjackich. Koszary murowane, oto 
czoie wysokm parkanem drewnianym, 
u którego szczytu gęsta sieć drutu kol- 
czastego. Dokoła straż. 

Przymusowa bezczynność, komplet- 
ne odcięcie od świata, nieznośna nuda, 
tęsknota do swoich... ; 

Komendantem obozu jest kapitan, 
Polak w służbie rosyjskiej, nie rob:ą- 
cy szykan, ale słiżbista. Autor ma 
pretensję do niego, że ob'ecane kąpie- 
le w rzece Ussuri nie doszły do skut- 
ku, pozatem odzywa się o nim dosyć 
łaskawie. 

Raz na tydzień zjawia się Chiń- 
czyk z apatyczną twarzą Synów Pań- 
stwa Środka, niebrzydzący się żadną 
robotą, i w beczce, raczej kadzi, umie 
szczonej na jednokonnym wozie, uprzą 
ta fekalje. Rozchodzi się dławiący te- 
tor — i jeńcy zatykają nosy, i straż. 
Raz po raz otwierają się wrota wię- 

mierze jemu, Borysowi  Kleckinowi, który 
długe lata wypłacał im pensje mjiesęczne, 
by mogli podróżować j kształcić s,ę zagra- 
nicą? 

Więc Borys Kleckin — to nie jest kuź 
piec, ksjęgarz, który chce swój procent od 
sprzedanej ksążki wyciągnąć, Kleckn ma 
w sob.e coś z imecenasa, Nie myślał nigdy: 
o zysku, Czyż zresztą można obliczać na 
zysk, wydając olbrzymie trzy tomy „Prac 
Filologcznych Instytutu Żydowsk ego“ иБ 
wielki miesjęcznik „D,e lidjisze Welt*? Ta- 
kie wydawnictwa nie kalkusują sę handło- 
wo, wydawać je może tylko prawdziwy mi 
łośnik ksiąžkį, : 

l oto, dlą tego miiośnika książki, który 
pierszy wydał M ckiewicza, Sienkjew cza qi 
Reymonta po żydowsku, nadeszły, jak dla 
wszystkich, ciężkie czasy, Topn.eć zaczęli 
odbiorcy krajow), odborcy z dalekich -baz- 
dzo stron, książka bow.em Kleckjna docje- 
rała nziwet do Austrji, nawet do Urugwaju, 
Kleckin, którego majątki powstały w Ro- 
sj, ratowa. sę w Wilnie jak mógł, Założył 
spódzje!nię ksjęgarską, kooperatywę księga- 
rzy i pisarzy żydawiskich, pod nazwą „Bii- 
cher", 

Ale straszniejszemi od kryzysu książki 
stały się podatki, Od czego właściwie je 
płzcić? Czy możną płacjć podatek obroto- 
wy od tysiąca egzemplarzy książki, wytło 
czonej w Wilnie, jeśli te tysiąc egzempla- 
rzy wysyła sję do kooperatywy, jeśli koope 
ratywa rozsyła je ksęgarzom  wszystk.ch 
krajów, i jeśli — nakon.ec — po kilku la- 
tach okaże sję, że z tysiąca wyprodukową- 
nych egzemplarzy sprzedano tyżko połowę? 
Że pięćset egzemplarzy spoczywa na skła- 
dach, czekając lepszych czasów? Że w ten 
sposób utopiono 'w nich kapitał, który nie 
może procentować? Czyż podobna od tych 

500 egzemplarzy płacić wszystk e możliwe 
rodzaje podatków? Czy podobna otrzymać 
nakazy na 1100 zł. podatku miesięcznego, 
jeśli zysk czysty w tym krytycznym mie- 
Sjącu wyniósł tylko złotych 200? Czyż nie 
potwierdzą tego wszyscy księgarze? 

Kulturalne wydawnictwo Kleckina zna- 
lazło sę nad przepaśdą, Sekwestrator, ko- 
'mornik, Mzgstrat j Urząd Skarbowy odzna 
czają się tem, że nie chcą wierzyć delikwen 
towi. Sekwestrator zawsze stoj na tem sta- 
nowisku, że jego ofiara ukrywa swe docho- 

      
    

zienne, Chińczyk powoli wyjeżdża po 
za parkan. 

Dwóch ofcerów niemieckich wcho 
dzi w pertraktacje z Chińczykiem, po- 
sługując się łamaną ruszczyzną i poje 
dyńczemi! słowami angielskiemi i nie- 
«mieck emi, najbardziej zaś — niedwu- 
znaczną mimiką, która jest międzyna- 
rodową — ona przezwycięża wszelkie 
trudności językowe. 

Pakt zawarty, poczem dwaj ofice- 
rowie idą do swego pułkownika, któ- 
ry jest najwyższą szarżą w obozie, i 
przedkładają plan ucieczki. Pułkownik 
zrazu oburza się, tłumaczy, że uciecz- 
ka dwóch oficerów, w razie nawet, gdy 
by się udała, może wywołać represje 
względem pozostałych, zwraca uwagę 

na możliwie niepożądane skutki, ale 0- 
ficerowie oświadczają, że biorą na sie 
b'e odpowiedzialność, wtajemniczają 

kolegów i — w biały dzień uciekają. 
A uciekają w ten sposób, że obwi 

jają się w jakieś płótno nieprzemakal- 
ne od stóp do głów i pakują się do 

  

nacechowane optymizmem i zdecydo- 
waną wolą osiągnięcia praktycznych 
rezultatów. Już obecnie można wska- 
zać na pewne punkty, co do których 
istneje porozumenie. Konferencja zgod 
na jest co do tego, że projekt konwen 
cj, pracowany przez kmisję przygo- 
twawczą, powinien stanowč ramy 
prac konferencji. Zasada efektywnego 
ograniczenia zbrojeń może być uwa- 
Запа za przyjętą, jak również zasada 
ustanowienia skutecznej kontroli. Po- 
zatem jednomyślnie wypowiedz ano sę 
za zakazem mojny chemicznej i bakte- 
rjologicznej. Wreszcie wszyscy zgodni 
są co do tego, że konferencja może 
być tylko pierwszym etapem. Propozy- 
cje francuskie w laszym ciągu dom'nu- 
ją w pracach konferencji. 

ZÓŁKIEW. (Pat). Dworzec kolejowy tu- 
tejszy b,ł wido nią krwawego wypadku. 
U:zenica pierwszego kursu seminarum na- 
uczy ielski=go 15 letnis Jidwiga Czarnecka 
po p zejschaniu kilkuset metrów rzuciła się 
se stopni wagouu pod koła pędzącego pocią- 
gu. Gdy wydobyto ją z pod kół miała 
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-zmiazdžoną ręsę i nogę. W szp talu dokona- 
no amputacji. Powodem tragicznego kroku 

  

e ataki japońskie 
ludności chińskiej Szanghaju. Do oko- 
pów chińsk'ch bezustanie przysyłane 
są ciepłe ubrania i podarki dla żołnie- 
rzy. Codziennie wzdłuż linij chińskich 
pod ogniem japońskch dział zjawiają 
s'ę automobile, prowadzone przez mło- 
de Chinki, które zachęcają wojsko chiń 
skie do walki. 

SZANGHAJ. PAT. — Na froncie 

Kiang-Wan, na skutek  niesłychanych 

roztopów, okopy zarówno chińskie. jak 

japońske są pogrążone w wodzie i w 

grząskem błocie. Japojska artylerja i 

samałoty w dalszym ciągu bombardu- 

ją gwałtownym ogniem pozycje japoń- 

skie, zaś chińskie karabiny maszyno- 

we bez przerwy obsypują celnemi 

strzałami okopy japońsk'e. Na froncie 

Sza-Pei japońska artylerja morska 

gwałtowne ostrzeliwuje pozycje chiń- 

skie. Toczą się również zacięte walki 

piechoty obu stron. 

ZGON PROF. BRZEZIŃSKIEGO 
KRAKÓW, (Pat). Zmarł tu profe- 

sor prawa kościelnego uniwersytetu 

Jagiellońskiego dr. Józef Brzeziński, 

członek Polskiej Akadsmji Umiejęt- 

ności. 

Zamach bombowy 
na posła 

BERLIN, (Pat). Ubiegłej nocy w 
Oppenheim dokonano zamachu bom- 
bowego na willę posła do Sejmu hes- 
kiego socjal-demokrsty Stephana. Ła- 
dune« dynamitu w plaszanej puszce 
podto'ono pod dom i podpalono przy 
pomocy lontu. Wybuch wyrządził 
w.elkie szkody, niszcząc część murów, 
okna i urządzenie wewnętrzne. Spra- 
wą wyśledzenia zama.howców zajęła 
się policja. 

„Berliner Ztg. am Mittag* рггу- 
pon ina przy tej sposobności ostat: 
nie rewelacie posła Stsphana w sej- 
mie heskim w sprawie zastępcy do- 
wódcy kitierow kich oddziałów sztur- 
mowych w Moguncji Feldmana. Z 
oświadczenia Stephina okazało się, 
że Feldnan był członkiem Legji Cu- 
dzoziemskiej i w latach 1922—30 
znajdował się w słiżbe francusciej i 

  

za zbrodnię zdrady głównej skazany 
został na 5 lat twierdzy. 

ESDZETZOZTOROCZETZPRCE) 

DJE MŁODOCIANYCH 
bsły nieporozumienia z DarIeczonym, UCZ- 

em B'mej klasy gimnazjalnej. : 
R LWÓW, (7a'). :Prasa wieczorna donos', 
że uczeń 6ej klasy gimnazjalnej Wiesław 
Grygle» ski pepełnił samobójstwo przez po- 
vies enie się w jednym z tutejszych hoteli. 
Przy masłym zn»lezi no list do rodziny, w 
któ ym denat oświadcza, że tajemnicę Śmier- 
ci zabiera z sobą do grobu. 

   

Sensacyjna afera bankowa w Brześciu 
BRZEŚĆ n,-Bug'em, PAT, — W związ- 

ku z bankructwem Banku Kupieckego Ży- 
dowskiego w Brześciu, gdzie straty wyno- 
szą około 136,000 zł, urząd  prokuratorski 
przeprowadzjł szereg aresztowań, Wszyscy 
członkowie zarządu zostali jednak z aresztu 
zwolnieni po  pierwiastkowem  zbadan'u, 
bądź za kaucją, bądź to za deklaracją, Po- 
został w bezwzględnym areszcie prewencyj- 
nym jedynie dyrektor Padwa, jako główna 
sprężyna złośliwego bankructwa, Jak usta- 

lono, dyr, Padwa czerpał pieniądze ze wszy 
stkich funduszów bankowych, Malwersacje 
te datują sję od kilku lat, Dyr. Padwa użył 
ne swoje cele kilkadziesąt tysięcy złotych, 
z czego wybudował sobje na pryncypalnej 
ulicy Brześcia piętrową kamienicę, Za lokal, 
wynajęty bankowi w swoim domu, dyr, 
Padwą pobierał roczne komorne 7000 zł, 
mimo, jż według najwyższej ceny szacun- 
s wartość lokali nie przekracza 4000 

dy, że chce oszukać, Oczy urzędn'czka, ozna 
czającego podztek, mówią wyraźme: „Wie- 
my, wiemy, jle zarabiasz”, 

Więc j Kleckin, jak tylu innych, docze- 
kał się, że mu opisano fortepian i meble. Na 
bramie domu przyłep'ono obwieszczenie o li 
cyatcji, 

A obwieszczenie o Icytacji dła każdego 
przedsęb'orstwa — to pręgierz, Albowiem 
każde przedsjębjorstwo musj być oparte na 
kredycie i na zaufaniu, A która firma da 
Kleckinowį farbę, da papier, jeśli: sprzedają 
mu b'urko j kredens? 

— Kleckin bankrut! Kleckjn bankrut? 
I co na to porądzić? 
Podatek podatk emź naturalnie, Kleck'n 

jest dłużnikiem, Magistrat i Państwo wie- 

PRZE WDR ZA 

scy odwracają się, zatykają nosy | 
Chińczyk szczęśliwie wyjeżdża z o- 
bozu. llustruje to obrazek. Ale jest co 
dzienne, według listy, sprawdzanie о- 

becności jeńców. Budynek dwupiętro- 
wy, po Środku korytarze, sale, prze- 

dzielone przepierzeniami z desek. Straż 
sprawdza. Dwóch of'cerów idaje cho- 
rych, leżą na tapczanach, a gdy straż 
sprawdziła pewną ilość oddziałów, rze 
komi chorzy przełażą przez nadwątlo- 
ne deski do innego oddziału i sakra- 
mentalna setka jest obliczona. 

Tak mija pomyślnie cały tydzień, 
ale nagle rumor w obozie, ów koma2n- 
dant jest zm'eniony, a nowy rozkazuje, 
mimo deszczu, zebrać się wszystkim 
jeńcom na podwórzu, i wychodzi na 
jaw, że jest oficerów dziewięćdziesię- 
ciu ośmiu zamiast stu. Obawiają się 
śledztwa, represyj, jednak nowy ko- 
mendant spokojnie mówi: „„Wiem'* 
Żadnych szykan, owszem, tryb postę- 
powania nawet złagodzony. 

  

wonnej kadzi, nakrytej płachtą, wszy- ° 

rzycjełem. Ale mądry wjerzycjel nie dopro- 
wadza do runy swego dłużnika, Mądry 
wierzycel pójdzie na giełdę j powie: 

— Kto mówi, że Kleckin bankrut? Kłec- 
kin stoj znakomicie! 

A wówczas Kleckin ma kredyt, pożyczą 
mu, Kleckin wygrzebuje się potrochu į spla 
ca mądrego w'erzycela, Przecje Kleckin — 
to firma, która 'ma za sobą dwadzieścia kil- 
ka lat dziąłałnoścj” Przecie z tej firmy ży- 
ło 50 rodzin pracowników! Czy opłaci sę 
dla jednego fortepianu powiększać nędzę 50 
rodzin? Kto wreszcie j.za jle kupj dziś for- 
tep'an? Kto będzie na nim grał? Może se- 
kwestrator wygra swój marsz trjumfainy? 

Mam wrażenie, że historia Borysą Kle- 
ckina jest aktualnie symboliczna, _ Wysz, 

  

< RAR XII 

W parę miesięcy potem rozwiąza- 
nie zagadki przywozi przedstaw'oel 
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, któ- 
remu zbiegowie opowiedzieli w Tient- 
sinie szczegóły ucieczki. 

Wysłali oni z Władywostoku(?) 
do owego kapitana — Polaka pocztów 
kę, powiadamiając, że dotarli do vor- 
tu i są na wyjezdnem do Chin, że mu 
dziękują za pomoc i ułatwienie uciecz 
ki i że zgodnie z umową wyślą mu re- 
sztę, t. j. dwieście rubli za pośredni- 
ctwem Niemiecko - Azjatyckiego Ban- 
ku w Tients'nie. Podpisują się, jako 
wdzięczni pup:le z obozu koncentracyj 
nego w К. — następują nazwiska | 
szarże. 

Wynik do przewidzenia. Pocztów- 
ka trafiła do cenzury. Komendanta — 
Polaka usunięto, oddano go już pod 
sąd. Był niewinny, autor to sam pod- 

krešla, — o żadnej łapówce n'e było 

mowy, ale cóż to może obchodzić szla 
chetnych rycerzy? Cel osiągnięty — 
żadnych represyj: 

  

W_WIRZE STOLICY. 
SIŁY NADPRZYRODZONE 

  Rewizja u Ossowieckego jest senszcją 
dcnja, Nikt nie wątpi, że brał grube łapów- 

К; wzamian za wykorzystywanie swych sto 
sunków; Ossqwijeckj żył bardzo szeroko, u- | 

trzymywał żonę, z którą się rozwiódł, teścio 

wą i z póź tuzjna osób, co nie robiły nic, 

prócz wyłudzenia odeń pieniędzy, 

Nadprzyrodzone zdoinośąj Ossowjeckje- 

go nie są zachwiane, Nie przęwądzjał rewi- 

zj, bo wogóle co do sjebje nigdy nic nie 

przewiduje, Gra namiętnie w brfdża i prze 
grywa chronicznie — mimo największych 

wysiłków nie może przejrzeć kart partne- 

ców, 

Zresztą Ossowiecki nieraz i w stosunku: 

z przyjacjółmi zawodził, Profesor Galć z 

Paryża specjalnie przyjechał tu do Warsza- 

wy, do jasnowidza, siedział z tydzień, wre- 

szcje Ossąwiecki, przepowiedzjawszy mu 

wszystko dokładnie, odprowadził go na tot 

nisko, zapakował do samołotu, W kwadrans * 

potem aparzt roztrzaskał sjię na Ochocie 

Galć — trup. 

Zató cały szereg doświadczeń nie ulega 

wątpł'wości, Krytycznj badacze, sceptyczni 

profesorowie zamknęły Ossojwieckiego w że- 
laznej k!atce — sjedzjał w niej na tabore- 

cie, I nagle trzask, łomot, — taboret znałazł 

Się poza klatką, choć żaden pręt nie został 

nadwyrężony, Albo u Leszczyńskiej, gdzie 
Ossowiecki położył się na kanapje j zasnął. 

Dwadz'eścia osób pjlnowało go, a jednocześ 

nie liczne towarzystwo widziało go w dru- 

gim końcu mizsta na jnnym fajfje. Rozdwo- 

jenja jaźni dał Ossowiecki kilka próbek, 

Przesuwan'e przedmiotów siłą wzroku, 

odczytywanie ljstówi nie rozklejając koperty, 

bardzo dokładne — niekiedy — przepowied- 
nie co do terminu śmierci, zdoiność opisania 
miejscowości Czy mjeszkania na drugiej pot 

kuli, ; gdzie nigdy nie był — wszystko to 

niewątpliwie udaje się nieraz Ossowjeckje- 

mu, Ma słabe serce,a eksperymenta wszel- 

kie męczą go bardzo, to też nieczęsto i nie 

rad je stosuje, 

Dzźwni; są ludzje, co negują jakjekoiwiek 
niezwykłości, Nie mówiąc o Ossowieckim, 
o którym napisano kilka grubych  ks'ążek, 

zwykli, przecjętni nawet ch romancj mają 

czasem cjekzwe zdołności. Taki stary Szył- 

ler _ Szkołnik mieszka na l-szćm piętrze, 

dzwoni się doń wprost z ulicy, Gość lezje 

po schodkach, a Szyller wota z góry: — 

Nu, dzień dobry, panie Wincenty! 

Zawsze zgadnje dobre imę. Plecje po - 

tem duby smalone, ale z imieniem nie myli 

się nigdy. Nie widzi osoby, słyszy  tytko 
dzwonek j już wie, — jak się nazywa nowy 

gość Ka, 

Krwawa masakra 
uciekinierów z Rosli 
BUKARESZT, PAT, — W.nocy z 23 ва 

24 bm. rumiuūskįe posterunkį graniczne z 
Olanestį nad Dniestrem zostaiy zaalarmowa 

ne gwałtowną strzelaniną na terytorjum s0- 

zwieckiem, Po pewnym czasie na terytorjum 
rumuńskie wkroczyla grupa, ztožona z 20 
osób, którym udało sę zbjec z Rosji, Ucie- 

kienierzy prawie wszyscy byli ranni, Zbie- 
gli oni z Sowietów, uciekając przed nę- 

dzą, lecz na granicy zostali dostrzeżenj przez 
rosyjskie posterunki, które zaczęty įch ostrze 
liwać, skutkiem czego 40 osób zostało za- 
bitych, a tylko 20 udało sję przedostać na 

Grugj brzeg Dniestru, 

  

Już się ukazała w druku j jest do na- 
bycia we wszystkich  ksjęgarniach 
broszura, poświęcona sprawie obrząd- 

ku wschodniego p.t, 

NOWE FORMY 
UNJI KOŚCIELNEJ 

w POLSCE 
(DYSKUSJA W „SŁOWIE*”) 

Broszura ta zawiera głosy: księży — 
J.E. Arcyb'skupa E, Roppa, J.E, Bp, 
G. Chomyszyna, kan, A. Abramowj- 
cza, rektora A, Dąbrowskiego, T. J. 
prof, J. Marcinowskjego, prof, dr. W. 
Meysztowicza, red, j. Urbana, T. J, 
0, Żełeżniakowicza; p.p. dr. W, Char- 
kiewicza, M, Gołubiewa, posła St. 
Mackiewicza, Sz. Meysztowicza, se- 
natora R, Skjrmunta i posła S, Stroń- 

skiego 

Skład główny w Księgarni św. Woj. 
ciecha w  Wilaje, Cena zł. 1,80, į 
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Autor dodaje, że ponieważ wogóle 
wszystkie władze w Rosji były przeku 
pione, więc tłumaczenióm kapitana 

prawdopodobnie nie dano wiary, w 

każdym raz'e o losie jego głucho i o- 

bóz więcej go nie ujrzał. Kropka. Den 
tscher Witz udał się. 

Może to fakt rzeczywisty, może 

fantazja, ale uderza ton opowiadania 

——niewinnego człowieka narażono na 
kulę. Na wojnie zdarzają się wszelkie- 
go rodzaju I'sie wybiegi, rycerskość w 
naszych czasach zamiera. Jednak Ang- 
lik, ani Francuz tegoby nie zrobił, art 
Polak. 

Najgorzej, że autor, może i czytel- 
nicy w powojennych Niemczech, a w 
każdym razie kierownicy pisma nie od 
czuwają brzydoty postępku. Cuchnie 
on, jak ta kadź, w którei odbyli po- 
dróż zbiegowie.... Ą. Chomiński. 

 



w sprawie uwzględnie- 
nia w szkolnutwie 

krajowych surowców wtokienniczych 

Dia rozwoju naszego kraju, nietylko z 
punktu widzenia interesów  roln.ctwa, ale 
przedawszystk em z punktu widzenia gospo 
darkj ogólnopaństwowej, niezbędnem | jest 

cenie specjalnej uwagi na wykorzysta 
r wych surowców rwłókienniczych 1 

wyzyskan e tych olbrzymich możliwości, ja- 
kie pos;sdają — uprawa Inu i konopį į ho- 
dowia owiiec. 

Możliwości te są specjalnje cenne, gdyż 
w kraju naszym nie zanikł przemysł domo 
wy, przy pomocy którego stosunkowo 
skromnem środkami możemy stwarzać du- 
że wartości, 

mówiąc o ludności wiejskiej, narwiet 
intelgencja przed kjlkudziesięcju laty Uuży- 
wały prawie wylączne wyrobów z Inu į kra 
jowej wełny, Rozbudowujący sę przemysł 
włókjenniczy poszedł w kierunku przerobu 
surowców egzotycznych, których w okresie 
ostatnich 11 lat sprowadzilišmy na cjrca 
pięć i pół miljardów złotych, 

Należy stwierdzić, że wychowanie 

   

  

   

w 

№ okrese minionych 30 — 40 lat bylo nasta- 
wione fałszywie, Naszym pedagogom, auto 

  

   rom książek młodzieży i podręczników 
szke!lnych przyświecał , przykład narodów, 
które swój byt i dobrobyt oparty na podbo- 
ju kolonii i na m.ędzynarodowym handlu, 
Stąd też młodzież początkowych szkółek 
iwie dużo więcej o bawelnje, drzewach kor 
kowych, o kawie j herbacje — niż o włas 
nym lnie į konopiach, 

Jednakże bez wszelkiej propagandy, a ra 
czej wbrew propagandzje, możemy już 0- 
becnje zaobserwować na wsj powrót do 
wyrobów samodzjałowych z Surowców kra 
jowych. Przedgwszystkiem dotyczy to star- 
szego pokolenia, pamiętającego dawnć cza- 

sy. 
Że pośrednictwem szkół początkowych 

można wieje zdziałać w k.erunku uśwjado- 
miena przyszłych obywateli, o znaczeniu 
własnych surowców włókienniczych, 

Zan edbanie własnych surowców włó- 
kiennjczych zawdzięczamy  brakowi ludzi, 
obeznanych z techniką przerobu j handlem 
surowcami krajowemi, gdyż ani w wyższych 
uczelniach (rolniczych, handłowych į technij 
cznych), ami też w szkołach średn.ch tech- 
nicznych —— włókjennictwo, a więc produk 
cja j przerób nie są należycie reprezento- 
wane, 

Młode pokolenie, jak to można iwniosko 
wać z zainteresowania Injarstwem, słucha- 
czy nietylko Studjum  Rotniczego USB, w 
Wilnie j Państwowego Instytutu Nauk Go- 
spodarczych, lecz j Szkoły Głównej Gospo- 
darstwa W ejskiego, Politechniki Warszaw 
skiej, Wydziałów Rolniczych w Poznaniu i 
Krakowie, — interesuje się niewyzyskane- 
"mi możljwoścjami naszego kraju w dz edzi 
nie produkcjj włókna, Szereg entuzjastów 
zgłasza się po prace dypłomowe w tej 
dziedzinie, Niestety, nasze pracownie nau- 
kowe w tej dziedznie są bardzo biedne — 
Wobec czego obok szerzen'a wiadomości o 
krajowem włóknie u podstaw nauczania, ko 
nieczńem jest wykształcenie szeregu specja 
listów w dzjedzinie uprawy, przeróbki i hem 
dlu surowcami włóknistemi. 

Wobec powyższego należy: 
1) Rozszerzyć zakres prac j wykładów 

2 uprawy inu j konopi, hodowli owjec i wet 
noznawstwa w wyższych uczelniach  relnį- 
czych, a przedawszystkiem na Studium Rol 
niczem USB, w Wilnie. 

2) Wprowadzić systematyczne wykłady 
j uprawy, przeróbki, standaryzacje w han- 
dlu lnem w Państwowym Instytucje Nauk 
Gospodarczych 'w Wilnie j zorganizować 
przy Instytucie podręczną pracownię, Dla 
zreałjzowania powyższego konjecznem jest 

в zaangażowanie specjalsty w dziedzinie 
njzrstwa j wlėkiennictwa j przeznaczenia 
jednorazowej subwencji na urządzen'e pra- 
cowni w wysokości 15 — 20000 zł, 

3) Stworzyć w Państwowej  Średn'ej 
Szkole Technicznej w W'lnie dział przędzal 
niczo _ tkacki, ze specjałnem uwzględnie- 
niem inu, konopi i wełny, 

4) Utworzyć przy Politechnice Warszaw 
skiej katedrę technologji włókna, 

5) Utworzyć działy Iniarske przy pań- 
stwowych szkołach włókienniczych iw Łodzi 

i Cieszynie. 
6) Organizować kursy przędzalniczo - 

tkackie dła instruktorów j nauczycieli robót 

ręcznych, 
7) W szkołach początkowych i średnich 

ogólnokształcących, w szkołach rzemieślni- 
czych j handłowych zaznajamjač z produkc'ą 
: prześwórstwem krajowych surowców włó- 
kienniczych, 

8) Przestrzegać, by w podręcznikach i 
czytankach krajowe surowce  wiókjennicze 
były szerzej omawiane, 

9) Przestrzegać, by przy wszelkich ro- 
botach ręcznych przedewszystkiem były bra 
ne pod uwagę Suroawice krajowe, 

10) Wprowadzić używanie tkanin j z su- 
rowców krajowych przy mundurach szkoł- 
nych ż strojach sportowych. 
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FRAGERTETCYSTE 
CZWARTEK 

о: #5 
Macieja 
jutro 

Macieja 
pro 

spostrzeżenia Zakładu  Meteoroiogicz- 
nego U.S.B. w Wiłnie. 

Z dnia 24 lutego 1932 roku 

Qnienje średnie: 764, 

Temperatura średnia: —14, 

Temperatura najwyższa: —7, 

Temperatura najniższa: —20, 

Opad w mm, 

Wiatr: zachodni, 

Tendencja: słaby wzrost, 

Uwagi: pogodnie, 

Wscenód słońca g. 7.07 

Zachód słońca g. 17.22 

OSOBISTE 
— Dyrektor kolej państwowych p. jnż 

K. Faikowskij powraca do Wilna w sobotę 

dnia 27 bm, 

MIEJSKA 
— Sprawa egzekucji podatków. — 

Prez. Folejewski uzyskał u władz cen- 
tralnych przyrzeczenie, że przed wpro- 
wadzeniem zarządzena o egzekwowa- 
niu podatków miejskich przez organa 
państwowe, Izba Skarbowa porozumie 
się z samorządem, by uzgodnć formę 
rozrachunków i wpłaty do magistratu 
ściągniętych sum. 

Miastu chodzi o jaknajszybsze о- 

debrane wpływów, gdyż wszelka zwło 

ka b. ujemnie wpływa na tok prac sa- 

morządu. 

— Nieustanne starania o pożyczkę. 

Na roboty kanalizacyjne magistat wy- 
dawał pienądze przeznaczone dla in- 

nych działów. Obecnie zaszła potrze- 

ba zwrotu pobranych sum, a że kasy 

miejskie nie mają odpowiedniej gotów- 

ki, więc magistrat znowu zwrócił się 

do władz państwowych o przyznanie 

pożyczki w wysokości 50 tys. zł. 

AKADEMICKA 
AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE 

nin'ejįszem zawiadzmia, jż z powodu choro- 

by prelegenta odczyt p. prof, Bossawskiego 

został przeniesjony na dzień 28 Il 32 r. na 

godz, 18 (6). We czwartek zaś dnia 25 Il— 

32 r. odczytu z cyklu tygodnia misiolog.cz 

nego nie będzie, zaś 26 II 32 r, odczyt p. 

prof, Limanowskiego odbędz'e się. 

— Sekcja Hist. Sztuki TPN. W sobotę 

dnia 27 bm, odbędzie sę w sali Semina- 

rium Archeołogjj Klesycznej (Zamkowa 11) 

o godz, 8 wiecz, zebranie z referatem JE. 

Hadžį Seraja Chan Szapszala na temat: 

„Wyobrażena świętych muzułmańskich i 

wpływy ikonografczne polsko-katożcke wi 

Persji', Wstęp wolny, Goście mile widzje- 

m, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Koła Wileńskiego Zrzeszenia 

Sędziów 1 Prokuratorów R. Polskiej — na 

zasadz'e art, 12 par. 2 į 4 į art, 15 par. 1. 

Regulaminu Zrzeszenja Sędziów i Prokura- 

torów zwołuje na dzień 13 mzrca 1932 ro- 

ku o godz. 12 w salį nr. 6 gniachu Sądu 

Okręgowego w W Inie zwyczajne zgroma- 

dzenie cztonków Koła z porządk'em dzien- 

mym następującym: 1) Zagajenie i wybór 

prezydium, 2) zatwierdzenie porządku dzien 

nego, 3) odczytanie protokułu poprzedn'ego 

zgromadzenia, 4) sprawozdanie zarządu Ko 

ła: ogólne, kasowe i kasy pożyczk, - oszczę 

dnoścowej, 5) sprawozdanie komisji rewi- 

zyjnej, 6) zatwierdzenie preliminarza bud- 

żetowego Koła na rok 1932, 7) wybory:— 
3-ch członków zarządu Kola, delegatów: na 

walne zgromadzenie Zrzeszenia, komisji re 

wizyjnej i Sądu Honorowego, 8) wolne 

wnioski, 
— „Rzut oka na teatr" — Zebranie dy- 

skusyjne Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
b'et, na którem p. Stamsława Wysocka wy 

głosi odczyt pt, „Rzut oka na teatr", odbę- 
dzie się dnia 25 lutego rb,, o godz, 8 wie- 
czorem, w lokalu Zwtązku (Jag.ellońska 
Nr, 3-5 m. 3), 

Wstęp dla gości 30 gr., dła członkiń bez 

  

R. IEESZORIEWNY ESS ZORY PASA FRAN TWAZEROWA TZAOZIRAA 

Na grypę choruje przeszło tysiąc osób 
WILNO, — Wskutek silnego zimna, w 

ostatnich dniach na terenie miasta zanoto- 
wano K'Ikaset wypadków zachorowąń na 
grypę. W związku z tem jlość chorych w 
Kasie Chorych zwiększyła sję w ostatnim 

tygodnia o 150 proc, Za czas od 18—23 bm. 
udzielono porad 1370 członkom Kasy Cho- 

rych, Władze miejskie również  przedsię- 
wzięły środki, zapobiegające szerzeniu się 

epidemji, 

Miasto wystawione na licytację 
Poruszenie wśród mieszkań. 

Ców granicznego miasteczka 
Dawidgródek wywołało egłosze- 
mie upadłości tamt. samorządu. 

Magistrat Dawidgródka do tego 
Stopnia zadłużył się, iż ogłosił 

niewypłacalność Wobec tego 
p ierzyciele rozpoczęli Kroki 

ściągnięcia należytości od miasta 

w drodze egzekucyjne]. 
Na dzień 29 b. m. zapowie- 

dział komornik sądowy licytację 
urządzeń | ruchomości rmagi- 
stratu. 

Przed wojną Dawidgródek był 
Jednem z najwięsszych miast na 
Polesiu, prowadząc znaczny han- 
del skórami i zbożem. 

- Wściekły wilk napadł na idące drogą dzieci 
Bra sj w e koło wsi Kużlaki, 

ъ skiej na troje dzieci:  Antosią 
Cynko, Piotrusia Ussawicza j Marysię Zanie 
wównę napadł wściekły wik, Wilk rzucjł 
się na 13-letniego P. Ussowicza, którego po 
chwycjł za łokieć wyrywając kawałek ko- 
rzucha, Widząc to A, Cynko pochwycjł ka- 

Obstrukcja, złe funkcje trawienie, rozkład 
! fermentacja w įelitach, nadkwašnošė soku 
żołądkowego, nieczysta cena na twarzy, pjer 
sjach i plecach, czyraki, katzry błony ślu- 
zowej, ust, przemijają prędko przy użycju 
agi] wody gorzkiej Franciszka .. Józe- 

  

  

wałek kiją i począł odganiać wilka, Tym- 
czasem Zaniewówna poczęła wzywać  po- 
mocy, Niebawem nadjechała furmanka z 
włościanami, którzy przybyli z pomocą po- 
ranjonym już i napół przytomnym dzieciom, 
Obu odwiezjono natychmfast do szpitala į 

2 szczepionce przeciwko wściekljź- 
le, 

BF"RA BUTRYMA 
W zwązku z prowadzonem przez włą- 

dze sądowe śledztwa w sprawie b, sędzie- 
= śledczego 5 a. sicie ach 

3 Впй'упш.ог = | wyjec! pod- 

S LOS MO * 

Do ogólu Polskiej Młodzieży Akadem ckiej 

  

płatny, Zaproszenia imienne rozsyłane nie 

RÓŻNE 
— Organjzacia „Dnia dia b“zrobotnych“ 

W dniu 22 bm, odbyło się kolejne pos edze 
nie Sekcji Propagandowej, Wojewódzk.ego 
Komitetu do Sprąw Bezrobodja, na posje- 
dzenju omaw'ano sprawę organizacji „Dnia 
dla bezrobotnych" w W lnie ustalając defi- 
mtywnje datę 3-go kwietnia rb, Program 
„Dnia dla bezrobotnych" przewiduje szereg 
imprez o charakterze propagandowym i do- 
chodowym, ą mianow ce wielką loterję Fan 
tową, wydanie specjalnej jednodniówki, wie 
czór literacko — artystyczny w teatrze „l.u- 
tnia", lotne koncerty w czas.e dnia : t, d, 
Postanowiono zwrócić sję do władz wojsko- 
wych, organzacyj akademickich i Sperto- 
wych oraz do harcerzy z prośbą o wzięcie 
udziału w realzacji programu „Dria dla 
bezrobotnych". 

W związku z organizowaną l.oterją Fan 
tową na rzecz bezrobotnych, Wojewódzki 
Komitet zaw adamiz, jż poczynając od po- 
n'edzjaiku 29 lutego upoważnjone przez Ko 
mitet osoby rozpoczną zbieranie fantów 
wśród wileńskiego  kupjectwa, które w 
swojm czasje przyrzekło poprzeć tę loterję 
przez składane fantów, 
— Przy elektrowni Wilja nie zamarza, — 

Poczynając od elektrowni aż do mostu Zje- 
łonego brzeg W.lj; od strony ul, Kalwaryj- 
skiej п’е jest zamarznięty, co jak okazuje 

się jest zjawiskiem stałem, obserwowanemn 
nawet w czasje najostrzejszych mrozów, 

Eiektrownia miejska wypuszcza stałe c.e- 

płą wodę do rzekj, która n'edopuszcza do 

tworzena sę lodów przybrzeżnych na zna- 
cznej przestrzeni i to właśnie powoduje, że 

Wilja w tem miejscu n'gdy nie zamarza. 

— Podziękowanie, —- Zarząd Wikńsk e- 

go Zrzeszen a Wojewódzkiego Związku Pra 

cy Obywatelskiej Kobjet składy rajeerdecz- 

niejsze podziękowanie na ręce Prezesa ar 

rządu Kola Wileūskego p. Išolesiiwa Ba- 

chowskiego Ziwijązkowi Urzędn ków Kciejo- 

wych za bezinteresowne udz.cl:nie swej 

pięknej sali w domu Związku Urzędników 

Kołejowych, przy ul, Jłowazkego Nr 11, ra 

pięcodniowy <urs Wychowania Uiryv ztel- 
skiego. 

  

TEATRY I MUZYKA 
— „Dwunasta noc* — na Pohułance, — 

Dziś, w czwartek, dnia 25 lutego, O godz, 

8 w. pelna humoru komedja Szekspira pt. 

„Dwunasta noc“, W įnscen'zacjį Wacława 

Radulskiego. W rolach nacze!nych: Dyr. 

Szpak ewicz, Mareckz, Wołłejko, Ciec'erski, 

Wyrwicz, Stan'słąwska, Milecki, Kamińska, 

Wasjlewski, Detkowski, Dejunowicz, Loedl, 

Puchniewski i in. 
Ju tro, w pątek, dnia 26 bm., o godz, 

8 w. „Dwunasta noc", 

„Co może kobieta" — w Teatrze Lutnia, 

Dzś, w czwartek, dnia 25 bm., o godz, 8 

wiecz, przedstawien'e dla kolejowców, Ju- 

tro, w piątek, dnia 26 lutego o godz, 8 w. 

wesoła j orygnalna komedja Antojne'a „Co 

może kob'eta", 
POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE: 
— „Mam lat 26“ — na Pohulance, 

W nadchodzącą n'iedzielę dnja 28 bm., o 

godzine 4 pp. dana będz'e po raz pierw- 

szy jako popoludniowka įntersująca sztuka 

Istvana Mihaly „Mam lat 26“, mw įnscen'za- 

cji W. Radulskiego, Ceny popołudniowe, 

„Ta, której szukamy” — w Lutni, — w 

najbłższą niedz elę dr a 28 bm., o godzinie 

4 pp. wesoła komedja Hirschfelda p.t. „Ta, 

której szukamy”, po cenach  popołudn.o- 

wych, 

— Wieczór uczniów Konserwatorjum, — 

W sobotę dnia 27 bm, o godz, 7 m, 30 w 

salį Konserwatorjum łW elka 47 — wejście 

od ulicy Końskie) odbędzie się wieczór 

szkolny uczniów j uczenie Konserwatorium 

Muzycznego w Wnie z kursu niższego i 
średniego, 

Popisywać się będą 
skrzypiec, w:olonczeli, 

instrumentów dętych, 
Karty wstępu otrzymać można w sekre- 

tarjacje oKnserwatorjum od godz. 4 — 7 

wiecz, 
CO GRAJĄ W KINACJE? 

Miejski — Zagłada od Wschodu, 
Heljos: Cygańskie romanse, 

Holływood: Bracja Karamazowy, 

Casino: Sewilla miasto miłości, 
Pan: Kwiat Algieru, 

Stylowy — Kult ciała, 
Światowid — Bohaterowie, 

WYPADKI : KRADZIEŻE 
— Zamykać czy n'e: wszystko jed- 

no kradną. Bencel Arkuski, w obecnej 

klasy: fortepianu, 
śpiewu solowego i 

dobie zachw'ania kredytu moralnego, 

wierzył jednak ludziom i mieszkanie 
swoje, jakby to było w Danį', pozosta- 

wił otworem. A przecie to nie Danja, 
tylko ul. Niemiecka. Rezultat do prze- 
widzenia: po powrocie: do domu — 
Bencel stwierdza brak garderoby, port 
felu i nawet prawdziwego Waterma- 
na. 

Dyrekcja PKP ufała również  lu- 
dz'om. Nie zamknęła wagonu na stacji 
towarowej Wilno. Bolesław Bereziński 
(Pożarowa 18) znalazł w nim wpraw- 
dzie 39 kłg. sucharów, ałe ładunek 
był zbyt ciężki, zdradził go. Więc zato 
jego zamknięto. 

Natomiast Katarzyna Cełkow'czo- 
wa (Śniegowy 4) twierdzi, że pilnie 
strzegła zamkniętego kuferka 2 50 ги- 
blam: w złocie. A jednak Jan Kazimierz 
(imię p'ęknie brzmiące) Filipko zdołał 
nietylko złoto <nag'cznie wyciągnąć, 
ale i sam zniknąć bez śladu. Jak to u- 
czynił — niewiadomo. Ale że był sub- 
lokatorem tej majętnej niewiasty, więc 
może — może... Może go p. Cełkowi- 
czowa zanadto wtajemn:czyła? 

— Zatrucie się czadem, — Ba- 
rąnowska Justyna į Luksza Emilja (Garbar 
ska 1) zaczadzjały wskutek przedwczesne- 

go zasunęcja szybru w piecu napałonym 
węgłem kamiennym, Lekarz pogotowia po 
udzielneju pomocy Łukszę Emilję pozostawł 
na miejscu w stanie niezagrażającym życiu, 
natomiast Barenowską Įustynę w stanie 
ciężkim odw'ózł do szpitala Saw'cz, 

— Wypadek z samochodem Pogotowfa, 

Kremer Lejba (Požarawa 8) w dniu 23 bm,, 
prowadząc wóz ciężarowy, na ul, Ostrobram 
Skiej na jechał na, auto Pogotowia Ratunko 
wego Nr 14348, prowadzone przez szofera 

Smulskiego Witolda Derewnicka 4, W au- 

Uniwersytet Stefana Batorego w 
Wilne i młodzież akademicka gościły 
w dniu 21 lutego 1932 r. z racji otwar- 
cia Domu Akademick.ego i Wystawy 
Akademickiej Pana Mimstra Wyznań 
Reł.gijnych i Oświecenia Publicznego, 
Pana Marszałka Senatu i Prezesa Ra- 
dy Naczelnej do Spraw Pomocy Mło- 
dzieży Akadem'ckej, Pana Wojewodę 
Wileńskiego oraz szereg innych przed- 
stawicieli władz rządowych, samorzą- 
dowych i społeczeństwa. 

Zarząd Stowarzyszen'a Bratnia Po- 
mec Pol. Młodz. Akadem. U.S.B. chcąc 
udostępnić dostojnym gościom i star- 
szemu społeczeństwu bezpośredn'e ze- 
tknięcie się z całą młodzieżą akademi- 
cką i ufając, że cała młodzież akademi- 
cka bez względu na przekonania poli- 
tyczne w zrozumieniu obowiązków go- 
ścnności i należytego szacunku dla 
najwyższych dostojników  Rzeczypo- 
spolitej Polskiej zachowa się tak, jak 
wymaga honor akademika i rola go- 

spodarza, ne robił żadnych ograniczeń 
co do udziału młodzieży akademickiej w 
uroczystoścach otwarcia Domu Aka- 
demickiego i obiadu w Mensie Akade- 

mickiej. Jednakże pewna grupa akade- 

mków wykorzystała zaufanie, jakie 
Zarząd okazał dopuszczając wszystk ch 

do wzięcia udz'ału we wspólnym obie- 

dzie akadem.ckim, na którym. przyjmo- 
wano gości przybyłych na uroczysto- 

ści uniwersyteckie. Grupa ta w obec- 

ności najwyższych  dostojnków Pań- 

stwa, gości starszego społeczeństwa 

zaczęła wznosić okrzyki, będące wyra- 
zem toczących się obecne walk poli- 
tycznych i usiłowała okazję podejmo- 
wania gości młodzieży akademick ej 
wykorzystać dla celów manifestacji po- 
ktycznej. 

Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc zaskoczony niesłychanym dotych- ste; 
czas w życiu akademick.em netaktem, 
pragnie stwierdzić, że zachowanie sę 
grupy kolegów uwłaczające elementar- 
nym zasadom gościnności i dobrego 
wychowania nie było wyrazem nastro- 
ju ogółu polskiej młodzeży akademi- 
ckiej U.S.B. Zarząd jednocześnie po- 
tępia wystąpienie tych, co nadużyli 
zaufanie Zarządu i rzucli cień na do- 
bre imię akademika wileńskiego. Za- 
rząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 
ufa, iż te jednostki, które niedorosły do 
należytego korzystania Z Praw i przy 
w.lejów akademika, spotkają się z na- 
leżytą i jędnolitą postawą ogółu pol- 
skiej młodzieży akademickiej U.S.B., 
obrażonej w swej godności przykrym 
i n'esmacznym incydentem w: Mensie 
Akademickiej. 

(—) H. Dembiński, E. Chmielew- 
ski. Wł. Radziwon, Wł. Ryńca, G. Sa- 
wicka, T. Wolski, J. Obuchowicz, W. 
Piekarec, J. Druto, M. Žyžn'ewsk', A. 
Grochowski, St. Chylicki, Kondracki, 
L. Macinska, W. P.isudska, J. Chmie- 
lewska, A. Kompielkkka, W. Wawry- 
nówna, Wł. Suroż, J. Bielewski; S. 

Wawrzyńczyk, ]. Kapała. 

  

Walka o niezależność 
młodzieży 

We środę 24 bm. wobec kcznego gronzi 

słuchaczów, przeważnie młodzieży akademi 

ckiej, p. Rowmund Piłsudsk., prezes Komi- 

tetu Wykonemwiczego „Myśli Mocarstwowej" 

wygłosł w Il szli gmachu głównego USB 

odczyt pt. „Walka o niezależność Tdeową 

miodego pokolen a*. Odczyt zorganizowany 

był staraniem Koła Wileńskiego Myśli Mo- 

carstwowej, 

Prelegnt wyraziście naszkicował stan о- 

becny młodz eży akademickej ideowo uza- 

łeżnionej od starszego społeczeństwa, Po- 

stulat niezależności młodego pokolenia sta- 

je się coraz bardziej palący wobec konjecz 

nošcį zmjany založėn įdeologicznych teraž- 

niejszości i przyszłości w stosunku do prze- 

szłości, Polska dzsiejsza jjutrzejsza stoj i 

stać będzie na innych podstawach, nż Pol- 

ska dawna. Nie znączy to, by tysącletnia 

egzystencja państwa naszego 'n/ała być prze 

kreślona, Pomijając okres niewoli, sięgnąć 

należy do wiełk ej misji Narodu polskiego, 

stającego w rzędźje państw mocarstwo- 

wych, Dobro Narodu budowąć należy przez 

wzmożenie potęg Państwa, Nie romantyzm 

zapału, nie cierpiętnictwo pozostale z okre 

su ijewołj — lecz twardy, slny czyn co- 

dzjenny stworzy naszą potęgę i mocarstwo- 

wość, Zasługą min onego pokolenia było to, 
że potrafńło ginąć za Wołność, trudem dzi- 
siejszego w'nno być tworzenie, 

Państwo ne powstaje w ciągu dni, Po- 

trzebuje dług'ch lat rozwoju, Młodzjeż dzj- 

sjejsza mą tem większe trudne zadanie do 

spelnienia, iż Świat przeżywa kryzys inte- 

lektualny, moralńy j ekonomiczny, Temn.e- 

mniej właśnie na młodzieży ciąży obowią- 

zek pracy dla państwa, Przedwszystkiem na 

młodzieży, jako na rezerwacje sł twórczych 

Narodu, Ogół młodz eży akądemick'ej dzieli 

sę naj dwie nierówne części, Jedna to nie- 

liczna garstka walczących o pewne idee, dru 

ga, to Szara masa jdąca na pasku, lub wogó 

le obojętna na przejawy życia spoiecznego. 

Porusza się ta masa, gdy na scenę wycho- 

dzą argumenty takie, jak kartel lub laską. 

Chodzi o skonsolidowanie wysłkówi 'młode- 

go poklenia, o znwełowawe różnic įdeolo- 

gicznych, o poderwanje większej masy sł 

dia wielk'ego celu, jakim jest silna, potęż- 

na, mocarstwowa Polska. Istnienie państwa 

nie zagwarantują żadne traktaty, lecz prze- 

dewszystk'em i wyłącznie sła tego państwa, 

Podp's pod jakąkojwiek umową międzynaro 

dową będzje mał wartość tylko przy moc- 

nem zażyrowaniu, w postaci potęg, wewnę 

żrznej i zewnętrznej danego państwa, 

Musimy stać się silni, bo naczej zepchną 

nas ż widowni dzejowej, Młodzież akade- 

micka o tem przedewszystkjem myśleć po- 

winna i nie tracić czesu i sił nadaremnie. 

Dyskusja nad poruszonem zagadnier=em 

odbyła się bezpośrednio po odczycie w Ю 

kalu Koła Wiłeńskiego „Myśli Mocarstwo- 

wej”, (c) 

   

  

  

ŻEBRAK ŚPIĄCY 
NA PIENIĘDZACH 

We wsi Mazuryszki, pow. grodzieńskie- 

go znany był dobrze Wacław Rybaczewycz. 

Chodził od chaty do chaty, od wsj do mia- 

steczka, i żebrał, A że Pzn Bóg nagrodził 
go pięknym wiekjem — 99 ląt, że miał je- 

dynaka syna Pietrka, liczącego sob'e lat 65 

zaledwie, ; musiał go utrzymywać, Piętrek 

bowiem był kaleką — ludziska chętn'e 

dwóch nierozłącznych starców wspierali. 

Przed kilku dniami czcygodny starzec zmaąń, 

osierocając swego jedynaka, który z rozpa- 

czą myślał o przyszłości, Kto zaopiekuje się 

biednym kaleką? 

Sąsjedzj z łaskj zajęłj się , pogrzebem. 

Pochowano, Pfetrkowj na otarcje łez pozo- 

stał tapczan i stary sennik, Lecz Opatrz- 

ność czuwa nad nędzą, Grzebiąc w senniku, 

Pietrek dogrzebał się w nim — dolarów i 

złota na sumę 25 tysięcy złotych! 

Szczęśliwiec! Ale poco rozgaduje o tem. 

Zaraz mu nałożą podatki, 

cie uszkodzone zostały błotniki, Wypadku 

z ludźmi nie było. 
POSTAWY 

— Wypadek z kolejarzem, — 

W dniu wczorajszym na stacji kolejowej w 

Woropajewie w czasie spinania wagonów 

dostał stę przez nieostrożność między bufo- 

ry kołejarz Ignacy Daszkiewicz, który do- 

znał cężkich obrążeń ciała i  zgniecenia 

klatki piersiowej, 

$ РОВТ 
ZAWODY KONNO-NARCIARSKIE 

NA  POŚPIESZCE 
Możemy już podać do wiadomości do- 

kladne znformacje o wielkich zawodach kon 
no - motocykiowo „ narc'arskich, organizo 
wasych przez Brygadę Kawalerji w. kontak 
cie z klubami spo.towemj, 

Jak już wzmiankował.śmy, zawody te, 

zakrojone na szeroką skalę z czasem będą 
zapewnie tem, czem są doroczne zawody w 
Zakopanem, ściągając eltę jeździecką j nar 
ciarską z całej niemai Polski, W.lno bę- 

dzje takim Zakopanem wschodu, W tym ro 
ku zobaczymy na starcje zawodników wi- 

leńskich (może kilku oficerów 23 p. uł.), 

w następnych zobaczymy już przed- 
stawicelj jnnych brygad, zamiejscowych 
kłubów motocyklowych i narciarskich, 

Program tegorocznych zawodów przewi 

duje: patrolowe biegi zespołowe i indywidu 
alne w terenie, a następnie: 

Konkurs h:ppiczny (lekki) dła oficerów. 
Takiž dla podoficerów, 
Biegi narciarskie za koniem: skjoering 

dia ofjcerów, skiskjoering dla oficerów, dwa 

biegi skiskjoeringowe otwarte dia członków 

klubów sportowych oraz bieg narciarski za 

motocyklem dla członków klubu,, 

W razie zgłoszenia większej jłóści za- 

wodników przewidziane są przedbiegi, gdyż 

z uwagi na szerokość toru startować może 

nie więcej, niż cztery konie. 
Biegi odbywać się będą па przestrzeni 

około 1600 mstrów, motorowe — 4500 m, 

Program zawodów opracowany został 

przez specjalną komisję techniczną, według 

przepisów Pol, Zw. jeździeckiego i Poł, 

Zw, Narciarskiego, Е 

W skład jury, któremu przewodniczyć 

będzie dowódca Brygady Kawalerii płk. dy 

płom, Przewiocki wejdą dowódcy pułków 

Brygady oraz zaproszeni przedstawjciele 

klubów sportowych, 

Głównym kierownikiem zawodów jest 

szef sztabu Brygady mir. dyrl, Monwid - 

Olechnowicz, gospodarzem toru — dow, 7 

szwadr, pionierów rtm, Twardowski, sekre 

tarzem — kpt, dypllt, Mioszewski, Komisję 

techniczną stanowią: rtm,  C'erpickį, rtm. 

Kulik j por, Cumit, : 

"Termin zgłaszania zawodników za po- 

średnictwem swoich klubów upływa w dn. 

5 marca rb, 
Wpisowe: oficerowie 3 zł,, narcjarze — 

2 zł. 
Wkrótce podamy dalsze informacje doty 

czące zapisów, nagród, środków komtmika- 

ci i tp. (t). 

TRENER P.Z.N, NORWEG PER KLYKKEN 

W WILNIE 

W związku z przyjazdem do Wiśna tre- 

nera PZN Per Klykkena Ork. Ośrodek WF, 
organizuje z dniem 25-11 32 instruktorskie 

kursy narciarskie dla zawodników: s 

g) skoszarawany na stan 20 uczestni- 
ków; й й 

b) dochodzący dla zawodników klubów 

sportowych; * 

c) dla młodz'eży šzkolneį (po uzgodnje- 

niu Kurat, Okr, Szk, 

Kierown'kiem technicznym i komendan- 

tem kursów będzie kpt, Łucki jerzy. 

Należy podkreślić, że trener PZN Per 
Klykken jest skłą penwszorzędną, o wyso- 
kiej wiedzy narciarskej i pobyt tegoż! w 
Wilnie przyczyń sę do ogólnego podnie- 
sjenja technicznego narciarstwa zawodni- 
czego, 

Zgłoszenia kandydatów na w. m, przyj- 
muje Okr, Ośrodek WF, do dn» 25-11 32 r., 
w którym to dniu o godz, 18, ztwołuje zebra 

ie informacyjne zgłoszonych na kurs, uzgod    

Echa ujawnienia 
tajemnicy wkładów 

LISTY DG REDAKCJI 

Wielce Szangwny Pan'e Redaktorzės, 

W zwązku z notatką umieszczoną w 

Nr 43 „Stowa“ pod tytułem  „Dorżnięta 

Spółdzielnią”, uprzejmie proszę © iamiesz- 

czen.e w poczytnem piśmie Pańsk;em na- 

p go wyjaśnien'a: 

Zajęcia sum „Spółdzielni Autobusowe; * 

w K,KO, Il Urząd Skarbowy m, Wilna do- 

konał nie z własnej jnjejatywy, łecz na sku- 

tek zarządzenia lzby Skarbowej, w związku 

z otrzymaniem poufnych jnformacyj © ре- 

s.adaniu przez „Spółdzjelnię" ra rachunku 
bieżącym K.K,O, pewnych sum pieniężnych, 

O przeznaczeniu tych sum na zzpomogi 

dla najbiedniejszych członków: Spółdzielni — 
Władze Skarbowe przez przedstawicieli Za- 

rądu Spółdzielni, którzy ubiegali się o uigi 

  

- podatkowe — poinformowane nie były, 

ięcja dokonano na podstawe obowią- 

zujących przepisów egzekucyjnych, 

Wyrazy prawdziwego szacunku | powa- 

żania łączę 

  

E, Ratyński 
Prezes lzby Skarbowej, 

WYJAŚNIENIE KOMUNALNE] KASY 

OSZCZĘDNOŚCI 

Otrzymekiśmy następujący list prezesa 
zarządu K,K,O. w związku ze sprawą zaję- 
cja sum Spółdzielni Autobusowej, znajdują- 
cych się na rachunku czekowym. K,K.O.: 

Wielce Szanowny Panje Redaktorze! 

W związku z umieszczoną w mumerze z 

dnia 23 bm, „Słowa'” notatką p.t, „Kiopo- 

ty podatkowe" — prosmy dd ufniesczenie 

następującego wyjeśnienia: г 

- Fakt zajęcja przez lzbę Skarbową w 

Wilnie należnośc) na rachunku czekowym 
wi Komunałnej Kasje Oszczędności m, Wil- 
na Spółdzielni  Antobusowej rzeczywiście 

miał miejsce, — natomiast nieprawdą jest, 

że wypłzcenie lzbje Skarbowej zajętej su- 
my odbyło się bez uprzedniega powjado- 

mienja właściciela konta, jak równeż nie 

odpowiada rzeczywistości, że Komunałna 
Kasa Oszczędności m. Wilna ujawniła wy- 

sokośćł wkładu władzom skarbowym. 

Art, 632 i LO78 UPC, nakładają na wszy 

stkich, w tej Iiczbie i na instytucję banko- 
we obowiązek stosowania się do żądań 

władz skarbowych w podobnych wypadkach 
—wyjąt*k stanowią jedynie wkłady na ksją 

żeczkach oszczędnościowychj Komunalnych 

Kas Oszczędności, które nie podlegają zaję- 
ciu przez władze skarbowe, anj przez komor 

nikówi sądowych, stosownie 'd6 art, 38 Roz- 
porz, Min, Spr. Wewn, i Min, Skarbu ż dn, 

25 III — 1929 roku (Dr URP z dn. 6 - 4.- 

1028 roku). 

"Przy sposobności łączymy wyrazy Sza- 
cunku | wysokiego poważan/a 

(—) Jėzei Korokec, | 
„Prezes zarządu KKO, m, Wilna, 

В ТАВ ЛС 
ph 

Środka od odcisków 

Prow. A. РАКА. 

z SĄDÓ! 
Wykonawca wyroku zładziejskie- 
ge skazany na 10 lat ciężkiego 

WiĘZIERIA. 
Sąd Okręgowy w Wilnie psd przewcd- 

nictwem wice-prezesa W, B zozowskiego rož- 
poznał wczoraj niezwykle ciekawą sprawę. 

| Zkońcem maja ub. r. w sferach złodziej- 
skich m Wilna zapanowała niezwykła kon- 
Sternacja. Jedna po drugiej zost:ły przez 
nrząd Śledczy wykryte meliny złodziejskie. 

frzeprowadzone p'zet herszta b nd zło- 
dziejskich dochodzenie ustaliło, że do wy- 
krycia rozmaitych kradzieży przyczynił się 
znany na gruncie wileńskim złodziej, Temasz 
Rondomański. Zwcłany sąd złodziejski t zw. 
„Din Tojrz* postanowił usunąć niebezpiecz- 
uego dla Świata złodziejskie.o osobnika, 

Wykonanie wyroku powierzono jednemu 
z sędziów n'ejaki+mu Jóretowi Lubczyńskie- 
mu Ten ostatni wziął sobie do pomocy ko- 
legów Szczupczyna zwanego „Cyganem“ i Bo- 
jarskiego —„Warjita* udał się na poszuki- 
wania Rondomańskiego Lub.zyński i jego 
koledzy zwiedzili wszystkie piwiarnie wileń- 
skie aż wreszcie znaleźli Rondomańskiego w 
piwiarni przy ul Sawicz Nr. 5. у 

Wysłano wówczas „Warjata“ ktėry oznej- 
mit Round m»ńskiemu że czeka go na ulicy 
merzeczona, R ndomafiski nie podejrzewzjąc 
nic złego udał się za „Wsrjatem*. W chwili 
gdy p zestęp wał próg piwiarni został śmie- 
ielnie ugodzony nożem w serce 

Zaalarmowana policja przekazała zatrzyś 
manych do dyspozycji władz prokuratorskich 
wskutek czego sprawa ta znalszła się wczo- 
raj na wokandzie sądowej. 

Na rozprawie Lub'z ński przyznał się do 
winy i wyjaśnił że bójks została wszczęta 
przez Rozdomańskiego Oskarżony wyjaśnił, 
Że dzi łając w obronie włzsnej wydolył nóż 
i niechcący zranił swego przeciwnika, 

Pozostali oskarżeni do winy się nie 
przyznali: 

Po zbadsniu całego szeregu Świadków 
i wysłuchaniu przemówienia pproktiratora 
Achmatowicza, Sąd ogł>sił wyrok mocą któ- 
rego Lubczyński został skazany na osadzenie 
w cięskiem vierieniu na przecisg lat 10, 
Szczupczyn i Bojarski wobec niedostatecz- 
nych dowodów winy zostali zwolnieni. - 

  

  

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego    
  

      

Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda- 
grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić W 
"możliwość swego uzdrowienia, gdyż już ty 
S'ące udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomocy Togału. O swych doświadcze- 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 

pan Z, Gąsiorkiawicz, Łódź, ul, Piotrkowska 

104, co następuje: od dłuższego czasu cier 

piałem na reumatyzm. Bóle te dokuczały 
mį do tego stopnia, że nie byłem w stanie 
anį chodzić, ani spać, anj też normalnie pra 
cować, Próbowałem wiele rozmaitych šrod- 
ków, !ecz niestety bezskuteczn'e, Dopiero 
po zażyciu tabletek Togał, ustały zupełnie 
te straszliwe bółe, kładąc wreszcie kres 
mojm-cierpieniom. Dlategoteż gorąco pole- 
cam Togal wszystkim cierpiącym na reuma 
tyzm i bóle w stawach, Podobnie jak. p. G. 

donosj nam wiele innych, którzy przyjmowa 
%. Togał przy reumatyzmie, podagrze, rwa- 
niu w stawach, bółach nerwowych i głowy, 
Srypie, przezjębieniu i pokrewnych niedoma_ 

ganiach. "Tabletki Togal bowiem nietylko 
uśmjerzają bóle, lecz w naturalny sposób u- 
suwają pierwiastki chorobotwórcze, zwalcza 
jąc niedomagania, Dlategoteż nawet w chro— 
nicznych wypadkach i, gdy inne środki za- 
wiodły, osągnięto przy pomocy Togaiu nad- 
spodziewane pomyślne rezultaty.  Nieszko- 
dliwe dla serca, żołądka i innych organów. 
Jeżeli lekarze Togal ordynują to- przecjeż 
każdy z pełnem zzufanjem ten środek zaku- 
pić 'może, Spróbujcie w'ęc sami, lecz żądaj- 
cie tyłko Togal. We wszystkich aptekach, 

| Z. A. 140/7 

 



Nie przewrót lecz udoskonalenie 
GARŚĆ INFORMACYJ O WYNZLAZKU BRACI KUŁAKÓW 

Głośno jest w Wiłne o wynałazku Szo- 
ferów wjłeńskich braci Włodz'mierza i Kon 
stantego Kułaków, Mówi się o tem jak o 
sdwełacji, jak o czemś, co spowoduje prze- 
wrót..w automob.l żnije, umożl wjając uzy- 
skan e znacznego zinn.sjszenja kosztów €ks- 

, płoatacjj, samochodu : 
Bracia Kuiak pracując od szeregu lat w 

przedsięb'orstwie nwutobusowem p. J. Jura- 
sowa, straclį -pracę, gdyż po wprawadze- 
niu nowego podatku na fundusz drogowy 
przeds ęb orstwo przestalo sę opłacać, 

2 Toe dało įmpuls do szukania sposobu 
zmn.ejszenia kosztów eksploatzcji samocho- 
du, a iem samem podniesienia rentowności 
przeds'ębjorstwa, 
Sposób znałazł się. Należało skonstruować 
przyrząd umożłw ający pracę Slnika spalj- 
nowego (benzynowego) na innem, teńszem 
paliwie np, oleju gazowym, stosowanym 
przy djesiach, a kałkulującym sję znacznie 
taniej. - 

P. Włodzimierz Kułak obmyślił taki 
przyrząd, a brat jego Konstanty wziął na 
sjeb e trud przelania tego. pomysłu w formy 
realne, wykonanie jego, 

Próby wypadły zadawalająco, 
Po pewnym czasie zwykły motor auto- 

amobjłowy zaczął pracować na oleju gazo- 
wym, nie tracąc na sjle pociągowej, Próby 
wykazały potrzebę poczynjenja pewnych 
poprawek konstrukcyjnych j kiedy przyrząd 
funkcionował już zupełnie sprawne, wyna- 
iazek został zademonstrowany — specjalnej 
kom'sji technicznej wylonionej przy pomocy 
Rady Naukowej Stowarzyszeni;, Techników, 
W skład jej:weszij m, jn. prezes Stow, Te- 
chników..nż, W, Hajdukiew cz, prezes Ra- 
dy Naukowo-Technicznej tegoż stowarzy- 
szenia inż, I, Olszewski, tejże rady sekre- 
tarz inż, W, jacewicz, kierownik wydziału 
samochodowego województwa inż, W, Kru- 
kowski: mż,: Janowicz, orzz przedstawicjele 
wojskowości,, automobiiklubu ij t.p. 

Komisja dokonała próby autobusu z mo- 
torem benzynūwym, do którego wmontowa- 
my zostal wynaleziony przez p.p, Kulakow 

przyrząd, (przyrząd sam był zakryty, bak 
benzynowy, opróżniony, a jakość oleju ga- 
zowego kom syjne stwierdzonu), Siedem- 
našcje osób przejechało tym autobusem do 
Niemenczyna, poczem Komisja  sporządzjła 
szczegółowy protokuł, stwierdzając że uży- 
ty na. próbie przyrząd, aczkolwiek .niedo- 
kładnie działający, (dziś n edokładnośći te 
zostały już przez konstruktorowi caikowicje 
usunięte), umożł,wie, zastosowanie ole,u 
gazowego do silnika . przystosowanego do 

    

J © c 

Вр 8 tego orzeczen'a konstruk- 
torzy korzystając z bezjnteresownej pomo- 
cy fachowej p.p. inż, Krukowskiego į Ja- 
nowicza, w sensje ujęcia „stoty wynałazku 
w formę naukową, zgłosii go do Urzędu 
Patentowego. Opis został przyjęty i wyne- 
iazkowi przydzielono Nr, 36.956, 

W miedzyczasįe konstruktorzy nie prze- 
stał. pracować nad udoskonałeniem przyrzą- 
du j dziś już uzyskali zapewniene decydu- 
jących czynników, że autobusy komunjka- 
aji zamiejskiej zaopatrzone w przyrząd wy 
należony będą dopuszczane do kursowa- 
nia, Mów. sę tu jedynie o ciężarówkach j 
autobusach zamiejskich, gdyż motory dzja- 
tające przy pomocy omawianego przyrządu 
wydzieląą dymek i czad, (takj; jak auto- 
"busy „Arbonu'”), który za miastem nie mo- 
że być uważany za paważną przeszkodę 

Istota wynalazku połega na następują- 
cem: 

_ Benzyna, jest produktem drogim  (kig. 
kosztuje | zł, 05 gr.), nad jej zastąpenem 
tanszemį mazterjalamį palnemį  bjedziło się 
įuž welu ludzi, 

Takim tanim produktem, bo kosztują- 
cym załedwie 36,7 gr, kiło jest olej gazo- 
«wy, będący: dalszym produktem destylacji 
ropy, (po benzynie ij nafcje) cóż, kiedy sto- 
sowanie jego w zwykłych motorach spalj- 
qawych uniemożl wia jego ciężkopainość. 

Dla samozzpłonu ołeju gazowego potrze- 
ba dśn'ena w cylindrach do 30 atmosfer, 
gdyż tylko przy temperaturze 3000 stopni 
„może nastąpić wybuch, podczas gdy łatwo- 
palna mieszanka benzynowa wybucha już 
przy 1200 stopniach (5 atmosfer cjśnienja), 
-  Zadanem braci Kułaków było więc wy- 
aałeżć przyrząd pozwalający olejowi gzzo- 
wemu zapalač s'ę przy temperaturze niższej, 

- Do tego @052% j to jest właśnie jch cen- 
ną tajemnicą, | 

„  „Wymalazek pp. K. niewątpliwie będzie 
mat dła życa gospodarczego Polski, 2 mo- 
-że i całego Świata ogromne znaczenie, gdyż 
pozwolį zmniejszyć koszty eksploatacji sil. 
nika o 60 70 proc, (samochodu, traktoru, 
samołotu), uniemożliwi zjąc pracę jego za- 
równo na benzyne, jak na materjałach cęż- 
kopalnych jak: olej gazowy lub zwykły spi- 
rytus (gorzelany), 

"_ Prócz oleju gazowego, znacznie tańszego 
Gd benzyny 1 magazynowanego w wiel 
kich jłościach na całym Świece, wynałazek 
p.p. Kułaków wysuwa kwestję spirytusu, 

  

30HN LAWRENS 
s „ a э !“ 

„Promień Miłosierdzia 
— Któż: był autorem tego przypu- 

szczenia? 
„. — Nie pamiętam, kto o tem mówił: 

Storidge, czy Woolvort, zresztą ne 
twierdził tego stanowczo. Mówiliśmy o 
„Promieniu* ć o jego groźbie odebrania 
jakegoś dokumentu od Bilsatera. Nie 
pamiętam ściśle, co mówi Storidge, ale 
wiem, że się pokłócł z Woolvortem i 
któryś z nich oświadczył, že „Prom'e- 
"niem Młosierdzia* może być jeden z 
gości, obecnych przy stole. Oburzyło 
„to wszystkich, naturalnie, zaprotesto- 
wano gorąco i rozmowa została przer- 
wana. 

— A pan podziela to przypuszcze- 
«ie? Ę 

— Najpierw, muszę przyznać się, 

oburzyło mnie również. Ale, po namy- 
śle przyszedłem do przekonania, że to 
nie jest wykluczone. 

|, — Ciekawa rzecz, jaką drogą przy 
szedł pan do tego wniosku? 

— Bardzo prosto! Zastanawiałem 
się nad kradzieżami, dokonanemi przez 
tego złoczyńcę. Za każdym razem oka- 
zał on tyle znajomości psych'ki ludzi, 
których wybierał na swe ofary, że mi- 
mowoli przychodziło mi na myśl pyta- 
nie, czy nie był on. w bliskich stosun-     

Awycawca Slansiaw Mackiewicz. 

Mamy. dziś jego nadmar, mmo, że jlość 
czynnych gorzelni, m porównaniu z okre- 
sem przedwojennym spadła do m nimum, 
(W w.leńskiin okręgu mamy teraz 15 gorzel 
nį, a przed wojną byio jch ponad 150). 
Próby. wprowadzenia spirytusu jako mjęszan 
ki samochodowej, nie dała większych rezułt- 
tatów. Będzje to zrozumiałe, jeśl. sę wez- 
mie pod uwagę, że obecnie Spirytus stano- 
wi 30 proc, mięszanki przy 70 benzyny, gdy 
przy zastosowan u przyrządu bracj Kułaków 
(jak twierdzą wynalazcy) stosunek będz,e 
odwrotny: 70 proc. sp.rytusu przy 30-tu 
dowolnej domieszki, 

Dający się dziś słyszeć 'ament, z- powo- 
<u nadprodukcji spirytusu, zdan.em konstruk 
torów ucichnje. po zastosowaniu ich wy- 

nalazku, 
Panowie Kułakowie opatentował; nie 

sam przyrząd, a tylko jstotę wynalazku — 
jako nowej koncepcji, Może znajdzie się 
konstruktor, który w porozumieniu z niemi 
udoskonalį go, zbada naukowo, , stworzy 
przewrót w automobilizm.e, 

Dzś mie stworzył on jeszcze przewro- 
tu — jest udoskonaleniem, dającem wyraźny 
efekt realny w postacj zmniejszenia kosz- 
tów ekspłoatacji motorów, A to już dużo. 

Dla Wiina wynalazek ma specjalne zna- 
czewe, Przedewszystkiem tu wkrótce zacz- 
ne być stosowany, a po drugie tu na miej- 
scu, w warsztatach Państw, Szkoly Tech- 
nicznej, wyrab any do sprzedaży — na eks- 
port, do jnnych mjast — sąsjednich, 

Dotychczas wyrabjane są one w zasto- 
sowaniu do dwóch typów samochodów: — 
Brockway i Chevrołet 6-cylmdrowy jako 
nzjbardz'ej rozpowszechnionych u nas dla 
komunikacji zaniejskiej, W. T 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
FILMY W4NOWIONE 

Filmy zeroekranowe, czyli n'ewyšwjetla- 
ne na jakimkołwiek ekranie w danem mješ- 
cie, mają tę gorszą stronę, że czasem stają 
się powodem rozczarowania, podczas, gdy 
znane drugo- i trzecjoekranowe obrazy, ma 
jące ustałoną opinię, idą „na pewn 'aka'*-—— 
Takie flmy dobre powtarzają nieraz njektó 
re kina wileńskie, 

„Casino““ wznowiło „Sewilłę, miasto mi 
łości* z Ramonem Novarro, Czołowy aktor 
wytwórn| „Metro” jest w tym fjlmie rów- 
nież wspó!reżyserem i współkompozytorem. 
Z filmów Novarra (oczyw šcie poza „Ben- 
Surem“, który jest arcydz'elem) „Sewilla““ 
udała sję bodaj najlepiej. — Partnerka: — 
Dorothy Jordan jest doskonałem podkreśle- 
niem urody Ramonz, — Najlepszy moment: 
arja z „Pajaców'*, którą Novarro śpiewa 
fenomenalnie. 

Słabsze jest zawiązanie węzła tragiczne- 
go, lecz wynagradza to żyjwei akcja, 

Dobry flm wznowiono równeż w 
„Lux'ie" — „Nieb'eski aniol" z Janningsem 
į Marleną Dietrich, Karjera Marleny un'os- 
ła ją z Europy do amerykańskiego „Para- 
mountu", „N.ebjeski motyl* kręcony był je 

  

— 

Podaje się do wiadomości, 

połażone w miejscowości 

publiczności plażą z 

  

  

kach z nimi. Po wtóre sposób doko- 
nania kradzieży, śwadczy, że nie ma- 
my do czynienia ze zwykłym przestęp 
cą. To jakiś manjak, oszalały na pun- 
kcie iddi dobroczynności.. na cudzy ra- 
chunek. Myśl to zresztą paradoksalna: 
robić źle, by móc siać dobro! Niepraw 
daż? 

— Bardzo słuszne Myśmy już daw 
no zwrócili uwagę ną to, o czem pan 
mówi. Ałe wracajmy do pańskiego 
przypuszczenia. jeśli to prawda, wyn 
kałoby stąd, że morderstwo popełnił 
ktoś inny? 

— Dlaczego? — zaprzeczył żywo 
Dżesson. — Musimy być log'czni do 
końca. jeśli Promień dostał się do po- 
koju Bilsaltera, aby odebrać papiery, 
ryzykował, że bankier się obudzi, a co 
zatem dze, pozna go. W tym wypad- 
ku n'e było innej rady, jak tylko zabić 
go, aby pozbyć się _ niebezpiecznego 
świadka... 

Lanner zauważył błysk triumfu w 
oczach Dżessona, gdy udało mu się 
sformułować ten argument, nie do oba- 
lenia, jego zdaniem. Gryząc fajeczkę, 
myślał sobie: 

„Oho, panie Dżesson, coś pan za- 
nadto interesuje sie tą sprawa! To za- 
czyna być podejrzane. Panu się bardzo 
chce, żeby policja uważała tego prze- 
stępcę za mordercę i żeby szukała go 
pomiędzy gośćmi lorda Rowmanda.   

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

siacią kolejową i jeziorem z przeznaczoną dia ogólnego vžytku 

piaszczystym 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Landwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4. 

SŁOWU 

  

Radjo wileńskie 
CZWARTEK DNIĄ 25 LUTEGO „1932 

+». 16,20: Lekcja francuskiego z Warszziwy. 
16,40: Codżjenny odcnek  powieścjowy. 
16,50: Muzyka z plyt, P.ešni wioskie w wy- 
konan ju H, Caruso i Mercedes Capsjr, 17,10: 
„Pojęcie piękności j higjeny skóry w prze- 
begu stuleci" — odczyt z Krakowa, wygł. 
dr. Fr, Walter, 17,35: Koncert kameralny z 
Warszawy, 18,50: Kom, Akad, Koła, Misyj- 
nego, 19,00: „Skrzynka pocztowa Nr, 190" 
— Isty radjosłuchaczów omówi Witold Hu- 
lewicz, 19,20: „Rytm į melodja“ (cz. III) — 
pogadanka z cyklu umuzykalniających wy- 
głosj prof, M, Józefowicz, 19,40: Program 
na piątek, 19,45 prasowy dziennk  radjowy 
z Warszawy, 20.00: „Świat piękna u dzjeci* 
— feljeton, 20,15: Muzyka !ekka z Warsza- 
wy, 21,45: „Rekordy w lotn'ctw'e“ — felie- 
ton z Warszawy, 22,00: Recital śp'ewaczy 
z Warszawy, 22,30: Kom, i muzyka tanecz 
na z Warsząwy, 23,00: Kabaret (płyty). 
TYYYYVYYYTYVYYYYYYYTYVYTYYYYYYYYYYYYTYTYVYWŃ 

OGŁOSZENIE 
Kcmornik Sąiu G odzkicgo w Wilnie 

3g0 rewiru Wacžiw L šniewski 7am. w Wil- 
nie orzy ul 3go Maja 13, na zassdzie art, 
130U P. C. obwieszcze, iż w dniu 26 lu- 
tego :932 roku o godz. 10 rano w Wilnie 
przy ul. M Jerczolimskiej 60 — 36 odbęd/ie 
sę sp zedaż z licytacji publicznej mają ku 
ru homego nale'ącego do Pi tra Zakrzew- 
skiego słładają ego się z domu drewnianego 
oszacowan go na sumę 500 zł na zaspoko- 
jenie pret*nsji Komunal ej Kasy Oszczędno- 
Ści m. Wilna w sumie 270 zł, z proc. i ko- 
sztami. ‹ 

Komornik sądowy W, I ešriewsk! 

AAAAAAAAAAAAAAAAASAAAA 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
3go rewiru Wa.ław Leśniewski zam. w Wil- 
nie pry 51 3-go M.ja 13, na zasadzie art, 
1030 U P. C. obwieszcza, iž w dniu 25 lu- 
t+go 1932 roku o godzinie 10 rano, przy vl. 
Popła skiej 21, odbędsie się sprzedaż z lcy- 
tacji publi. znej majątku «uchomeg należące- 
go d»Anny Niewiarowicz składają ego Się z 
ur ąqdzenia mies kania os acowan g* na sumę 
445 /łŁ tych na zaspokojenie pretensji Urzę= 
du Gmiay Ni*m nczyn w sumie 400 złotych 
z proc. i bosztami. 

Ксто ik sądowy W leśniewstl 
РУ 

szcze w Europje w „Ufje'* njem'eckiej, — 
Marlena 'mizła tu pole do pop'su dla swo- 
ich nóg, które są rzetelną podstawą jej sła- 
wy. Pozatem raczej Jannjngs wysuwa się 
na płan pierwszy. Jest to aktor wysokiej 
miary i kreacje jego są pasmem triumfów, 
W „Niebieskim motylu* postać prof. Rathe 
jest wprost genjalnie odtworzona, 

Najmniejszy ruch, skurcz twarzy lub 
błysk oczu harmonizuje z charakterem, uwie 
dzionego“ profesorų, Scena szaleństwa jest 
wstrząsa'ąca, Dla sumego Janningsa warto 
obraz ten raz jeszcze zobaczyć. No, a prze 
ciež jest jezscze tu pikanterja Marleny! 

„Światow d* wznowił  reportażowy film 
Schodsacka „Rango“, Po takich w elkich 
obrzzach, jak „Afryka 'mów/, „Trader 
Horn“, „Tabu“ — jest „Rango'* raczej e- 
pizodem, Temniemn'ej warto zobaczyć j u- 
słyszeć życje dalekiej Sumatry, chwycone 
na taśmę filmąwą, Tad, C. 

— 

że w majątku Lardwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  
Prawda, że ja sam podejrzewałem 
Woolvorta. Ale, jeżeli pan jest tego sa 
mego zdana, czemu pan włazi do nie- 
go nocą przez okno, a nie wchodzi u- 
czeiwie przez drzwi? Nie, mój przyja- 
cielu, tutaj jest coš nieczystego““... 

— Doprawdy, proszę pana, — po- 
wiedział głośno, — powinenby pan 
wstąpić do policji. Może ma pan jakieś 
inne podejrzenia, dotyczące „Promie- 
nia Młosierdzia". Byłbym szczerze 
wdzięczny, gdyby pan zechciał podzie 
lie się ze mną niemi. 

Ale Dżesson przestał się nagle in- 
teresować tem zagadnieniem i odpo- 
wiedział obojętnie... 

— Naturaln'e!... Naturalnie!.. Mam 
pewne podejrzenia. Ale niech mi pan 
pozwoli nie mów:ć narazie. Jest to za- 
gadnienie bardzo dražliwe, niebezp'ecz 
ne. A pozatem, ja wogóle mogę się 
mylić. 

Lanner zrozumiał, że nie pomoże 
nalegan e, 

„Rozumiem, — uśmiechnął się do 
sieb'e, — masz ochotę skierować mnie 

na dogodne dla ciebie tory, a resztę 
pozostawiasz mnie samemu... 

A zresztą, Bóg go wie! Może rze- 
czywśce podejrzewając Woolvorta, 
zakradał się do jego pokoju, aby zna- 
leźć jakieś podstawy do oskarżenia? 
Wszystko jest możliwe". 

Ale im dłużej się zastanawiał, tem 

Wilnie 

np 
JI 271 a 

KINO 
BIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 
"strobramats 5 Kasa czynna od godz. 

Od poniedzia'ku 22 lu ego, w godz. 4, 6 8 i 10. 

3 m. 30 do 10, 

„ŽAGLADĄ OD W$CHODU 
Najpotężniejszy film świata. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sainickiego. 

Cenv misisc: oarter 60 gr, balkon 30 g 

  

Dziś! Arcya.i-ło dzwiękowe! Cygan Spiewl Ul bienica całego Świ:ta 
i słynny amant Józeł S$ hildkraut oczaruje wszystkich w swej najnowszej kreacji 

CYGAŃSKIE ROĄANSE 
Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELIOS 

Bryg da Helm 

Niepospclita zaleta tego filmu jest muzyka w rewei. wykon. najlepszej na Świecie kap<li cygańskiej 
Royal Tzigann Jazz Dodatki dźwięsowe. Na 1-szy Seans ceny Zniżone, 

Początek seansów o godz: 4, 6, 8 i 1015. 

  

BRACIA KARARRBZOWY 
w g nieśmiertelnej powieści T. Dostojewskiego. W rolach gł. znana aktorka rosyiska ANNA STEIN i FRITZ 

Dź xiękowe kino Dz.śl NY 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza522 KORTNER. — >piewy rosyjskiel — Wspaniała wystawa! — Chór cyganów! 

tel. 15-28 Nad program; Dodatek ryssnkowy i tygodnik dźwiękowy F xa. Początek seansów godz. 4, 6, 8, 10.30. w dn'e 
świątec ne o god:: 2ej. Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" „ROK 1914 z Jawigą Smosarską i Witoldem Conii. 

  

DZWIĘKOWE AINO 

C86/INS 
VIZLKA 47. is, 1502! ski: go 

Daiś! Największy przeboj šwiata Ri MON NOVARRO w filmie dźwiękowym 

SEWILLA, ŃIA$TO© MIŁOŚCI „- 
vroku Dorothy Jordan w 

Scenarjusz według powieś i „Zew Ciała", Partuerką Ramona Novarro jest słodka, pełua aniel- 
rola h pozostałych Rense Adore i Ernest Torrente. 

Nad program: Dodatki dź»iękowe. Po'ząiek seansów o godz. 4, 6. 8 i 10,30. W dnie Świąt o 
godz. 2-cj. Na pierwszy seans ceny zniżone. * 

  

Dziś! 

KWIAT 
Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Przemiła psryżsnk», Świetlana 

Nad program: BLGIER 

FIFI DOPSAY 1 100 proc. mężczyzna HARuLD AURRAY 
w wielk'm flnie na tle *ycia żołnierza Legji Cudzoziemskiej w Afryce 

Z:jmującz komedja ze słynnym Słimem 
w r.li gł, oraz awtu:lnv tygodnik i karykatury znanych 

aitystów filmowvch. Pocz. o godz.4, 6,81 10.15, w dnie Świąt. og. 2-e: Ni |-szy seans ceny znjżone. 
  

  

Dźwiękowy 

Kino-Teair 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

ZARZĄD SPOLKI AKCYS EJ 
„PAPIER“ w Wilnie 

Zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dnia 

20 marca '932 r. o god inie 6ej po połud- 

niu, w lokalu S-ki, przy Uli y Zawalnej 13, 

w Wilnie, «dbędzie się Zwyczajne Walne 

Zgremadzenie Ak:jonarjuszów S-ki z nastę- 
pującym porządkiem d'iennym: 

1) Wybór przewodnicząceg ; ; 

2) Zat ierdzevie sprawozdania i blassu za 

roc operacyjny 193 ; 

3) Sprawozda ie K: misji Rewizyjnej; 
4) P. dział zyskó:; 

5) Zatwierdzenie buvd'etu 
rok "PROCE 193; 

6) Zmiana $ I tut; 
8 Wybėr ad. członka Zarządu i dwóch 

zastęp: Ów; 
8) wybór dsóch członków R:dy Nadzorcze ; 

9) Upoważnienie Zarzącu do kredytowania 
się w instytucjach fiuaasowy.h, jak rów. 
nie u o-ób prywatnych, oraz do zapisy- 

wania ew kcii hipotecznej na zaciągnięte 

zobowią'anie; 

10) Wolne wnioski $ 15 Statutu. 
PP. Akcjon»rjusze, życzący sob'e wziąć 

ud:iał w Walnem Zgromadzenia wiani na 7 dni 

przed terminem, .ł żyć Zarządowi (Za”słna 
13) sw'je akcje w.ględnie świadectwa $ 17 
Stat: tu. 

YTYTYTYTYYPYYYYWYYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYY 

Licytacja 
We <zwsrt-k 10 marsa 932 reku o g'dz. 

10 tel rano odbędzi: się w lokalu Sr. Akc. 
„Pa ific*, Wilno. Jsgiellońska 10,  licyta:ja 

2 traktorów Munktelsa 4 motorow Munktel- 

sa — cena wyw: ławcza 25.10) 2ł. 
8 tryjerów Marta — cena wywc ławcza 

3.000 zł. W razie niedojścia do skutku pierw- 

szej li ytacji odrędzie się następna o grdzi- 

iplan działań na 

mę pózniej. Maszyny można oglądać (d 5— 
10 marca b. r. w  składa'h firmy przy ul. 
Ro a 9 Inłormacj*: J-giellońska 10. tel. 756. 

Sp. Akc. Wilcūskie Składy Towsrowe 
„PACIFIC“ 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA 
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OGŁOSZENIE 

Komarnik Ssdu Grodzkiego w Wiinie 

rewiru f go z siedzibą w Wilnie pzy ul. 

Berna'dyń kiej 3, m. 3, zgodaie Z art, 1030 

U. P. C. podaje do wiad mści publicznej, 
że w dniu 3 g> marca 1932 roku o godz 10 
rano w Wilnie pr y ul, Wielkiej 19, «db dze 
Się sprzedaż z licytacji należącego do firmy 

D/H Piotr Kalita majątku ruchomeg  składa* 
jącego się z towa'ó v kolo: jalnych : urządze: 

nia sklepowego, cszacowanego na sumę zło 
tych 810 gr 20. 

Komornik A Robem 

AAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAB
AALAAAAA 

g REGLA „o ORRZAZAMI 

Lekcje sguyków FRAWCU<KIEGO 
i NIEMIEC: IEGO 

specjalnie do matury udzieja nauczy- 
ciel z długoletu ą praktyką ped.g gicz- 
ną Suk es zspewniony. Dow. się w 
sklepie p. Męd.yńskiego, Szdowa '2 

cd 8 do IOranoi 4 - 630 wecz. 

       

  

  

iz Ścią kuchni dl» Pań lub 

      
MEGA     A ok a e 

bardziej przypuszczenie to wydawalo 
mu się nieprawdopodobnem. 

„Nie, bratku, to wszystko jest ze- 
szyte bałemi nićmi, Dżesson w roli 
Szerloka Cholmesa. Cóż za nonsens! 
Nie, sprawa ta interesuje go z jakichś 
innych względów, narazie niejasnych 
dla mnie. Ale-my się dowiemy wszyst- 
kiego. Już ja się n'e uspokoję, ptaszku, 
zanim całej sprawy nie wyjaśnię”. 

Laner powziął decyzję,  uśmiech- 
nął się więc dobrodusznie i powie- 
dział, poklepując Dżesona po koleżeń- 
sku po kolan'e: 

— Dobrze, panie Dżesson, zostaw- 
my fo na boku. Ale proszę mi powie- 
dzieć, czy pan nie wie czegoś o znik- 
nięciu miss Edyty Eblway. Miała wró- 
cić wczoraj w nocy i wszyscy dziwią 
się, że jej dotąd n'ema. 

— Przyznaję, że nie myślałem 0 
tem,—odpowiedział ekspert, ale wi- 
dać było, że kłamał, — skądże ten 
niepokój? Kob'ety są kapryśne i zmien- 
ne! Czyż nie jest prawdopodobne, 
że tak bardzo bolały ją zęby, że wola- 
ła zostać w Londynie? 

Nie rozumiem tylko jednej rzeczy: 
jej zaręczyn z Woolvortem. Zaraz po 
tem morderstwie... 

— Zapewne już dawno byli zarę- 
czeni.. 

Lanner umyślnie zrobił tę uwagę, 
czując, że w słowach Dżessona, brzmi 

        > 4 < ZOT 

„Symłonja zmysłów”. 

bzis! Perła polskiej p odu« j. Najosękuiejsce i najnowsze dŹwięk. ar.yczi ło w g powiŚś.i M. SROKO * SAIEGÓ 

„KULT SEA B A GAPSODJE DAMOUR) 
Potę*ny dźwiękowy dramat w 12 skt. To polska 
W rol gł. czarodziejsko piękna £gnes Petersen - Morżuch nowa, Eugenjusz Bodo, Krystyna Anawicz I 

To historja „wszechpotężnej miłości”, 

Michał - Wiktor Varctoni 

OOYNYNNNNNNYTNM 
toi. GORĘ DRWSZTZDZZA 

Lekarze 
ETPA 

FVYYYVYVYVYTYYYYPYYYEF 

Dr, Med. 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 
Wieita 19.0d 9-! i 3-7. 

Mana sė sa sė sasasknanėas 

Kosmetvką 
BEDESTENA KET 

GABINET 
Racjonalne] 

kosmetyki 
lecznicze 

WILNO, 
Mickiewicza 81—4 

kobiecą 
Urodęgozr:- 

je, dosko- 
uali,- odświeża, usuwa 
jej skazy i brski, Masaž 
kosmetyczny twarry. 
Masaż ciała, elektrycz= 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spult= 
la. Wypadanie włosów, 
tupież, Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ost:t- 
nie zdobycie kosmety 

cji abscluterjum. 

  

7 m»r a 1932 r 

  

    

В& ОА SPOŁKI AKCYJNEJ 
pod firmą 

„W .leński Prywatny Bank 
Hendlowy“ Sp. Akc. 

uiniejszem zawiadamia pp. Akcjonsrjuszów, zgodnie z $$ 27128 
Statutu Banku, że w dniu 21 marca 1932 r., o godzinie 6 ej po «щё 
południu, w Ickału Banku w Wilnie, przy ulcy Ad, Mickiewicza 
Nr. 8, odbędsie się zwyczajne Walce Zgromadzenie Akcjonarju- 
szów, z następującym po ządkiem dziennym: : 

1) Z gajenie i wybó” przew: dniczącego, 
zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunek zysków i 

strat za rck 1931, podział zysków i udzielenie Radzie i 

3 Z.twierdzenie prel minsrza wydztlów na 
rck 1932. 4) Ustalenie wynagrodzenia dla Władz Banku z wy- 
boru. 5) Wybory członków Rady i Komisji Rewizyjnej 6) Wolne 
wnioski. Akcjonarjusze życzący sobie wziąć ućział w Wsinem 

Zgr madzeniu, zechcą złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w 
Wilaie, swoje akcje, lub dowody depozytowe 0 złożonych na 

przechowanie akcjach w instylu jach kredytowych, najpóźniej 
do dnia 13 marca 1932 r., do godziny 12ej w pcłudnie ($ 24 
Statutu), Upoważnienie na prawo głosu w formie listu winno 
być złozone w Dyrekcji Binku, 

przed dniem Walnego Zgromadzenia ($ 25 Statutu). Termin 
zgłoszeń spraw dodaikowy.h (art. 57 Ust. o Sp. Akc.) upł;wa 

2) Rozpatrzenie a 

Dyrek- 

nie później jak na tzy dni 

a L L — >   

POOOPWITCZIESTE 

    

   
   

ki rscjonalnej. Nekrclogi, | Zalatwia na 
Codaieruie od g. 10— UPNO sišaunis 04 L 1 ogłoszenia, | BARDZO dogod |; hg < 

różne 
AE a kė rekiamy ssh warunkach TY 

= Bra Reklimove senas z Uniwersyt-ckiem wy 
ks>t.łceniem poszukuje 
lekcyj francuskieg >, 04 „SLOWA“ 
5 — 6 wiecz. Wilno, Огаг ба 
Garbarska 1, m. 24. wszystkich 

Udz'elam lekcvj pism 
fran uskiego 

niedrogo i korepetycyj, 
Mickiewicza 42 m. 

tel. 794. gal 

czne | Skadi Poitegiasd, Plaaia, Pobarmozji 
Loksle 

TYYYYYPYYYYPYPCYTY 

2 pokoje 
ewentualnie 1 umeblc- 
wane b. sł neczne 2 
wygodami, używalno» 

Psni z kilkuleiniem 
dzieckiem, Portowa 6— «mean 
5 Cgladač od godz. 
4 —6 wiecz. Dwa pokoje 

  

m Z niekręepują:em _wej- nie 
do spółd ielni n ieszkanio- ( fizry składać 

4 pokcjowe, odremon- wynajęci:. Mickiewicza wej. O waiu: ksch do- do Kedakcji , Słowa” 
wiedzi ć się Jasna Nr pod literą J. 

ui. Koś.iuszki 14m, 10. seem 12 M 1. 

Mieszkanie  ściem i wye dami 

t ware, ciepłe, suche, 22 m. 58. 

  

  

nuta niechęci do Woolvorta. Rzeczywi- 
ście ten człowiek robił -wszystko, .aby 
skierować podejrzenia na Ryszarda. 

— To dzwne, że pan nic nie sły- 

szał tej nocy, kiedy zamordowano Bil- 
saitera, — zauważył od niechcenia in- 
spektor, rzucając z kolėi strzałę w prze 
ciwnika. 

— Dlaczegoż miałbym coś słyszeć? 

— brzmiała oschła odpow'edź. 

— Bo pan spał w sąsiednim poko- 

ju. Myślałem więc, że pan... 
— Nie słyszałem absolutnie nici 

Mam wogóle sen bardzo twardy ii za- 
sypiam natychmiast, po położeniu sę. 
A śpię, jak zabity i nawet rano niełat- 
wo jest mnie obudzić! 

„Kłamstwo! — pomyślał Lanner, 
przypominając sobie ekwlibrystykę 
nocną eksperta. — Ale już skoro za- 
czął kłamać, to prawdy od niego nie 
us.yszę. Niema celu wypytywać, co on 
robił nocą!“ 

— Storidge mówił, że słyszał gło- 
sy w pokoju zabitego, — ciągnął da- 
lej głośno. — Zdawało się, że dwóch 

ludzi się kłóci. : 
— Gdybym coś słyszał, nie ukry- 

wałbym tego, — odciął się ostro Dżes- 

son. 
Rozmowa przyjęła nieprzyjemny o0- 

brót dla Dżessona. Lanner zauważył to 
z przyjemnością, ale nie uważał za sto- 
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1sb wyn.jęcia mieszka- nięte 

  

    
       

   

okszyjnie do spr'eda- 

  

r špi „Wielki Šiei Gr: bosskl: 9 Į 7-0 7" 
Ww. Wiinia o sprzedania 

Garbarska 1, tel 82 DOM 
uowebud, drewniany, 

Ai ij ie bai 2 mieszk. oscbojak, ua 
Smipis:ksch | Kslwar. 

ij) Lion Pirma 5 m, 3. 
аЗАа ЗА ЛЬА ЛААа ЬААа 

RE Różne й K. Dadis | =—->— 
(F-ma istaisje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecks 3, m. 11 

ČK I Sk 2264 na salce niec- 
vvvvvvvvvvYvYTYvYvvvvyvYvvvyvyvvvvvvvyvvęs Paionej z irojgiem dzie- 

ci 

Dla sprawdzonej przez 
T-ro św. Wincentego 
a Palio rodziny zsmie- 

12, 1014 etuim 
eye Dawełkiem wołamy o 

Do sprzedania pomoc. Dristki zzięb- 
i zełodniałe 
obuwis i opału. 

proszę 
na Antokolu w brak 

  

sowne śpieszyć z wykorzystaniem zwy 
cięstwa. 

Pociąg zbliżał się do ostatniej stacji. 
— Jesteśmy na miejscu! — trium- 

fował Dżesson. — Pan wybaczy, ale 
muszę już. pana pożegnać. Biegnę do 
bufetu, bo umieram z głodu. 

Inspektor patrzał za nim zamyślo- 
nemi oczyma. 

„Może ten jegomość ma też powo- 
dy do życzenia sobie śmerci bankie- 
ra?.. Kto to może wiedzieć?* 

Od tej chwili postanowił 
e a. 
e" ROZDZIAŁ XX. 

MAGDA HOLLISTER DZIAŁĄ 
Magda Hollister przekonała się, że 

śledzić 

Edyta usnęła, i nie mogła powstzy- 
mač swej radošci. 

Nie wiedziała, że ta dziewczyna by 
ła córką naczelnika policji, bo gdyby 
wiedziała, zachowywałaby sę inaczej. 
Uwierzyła, że miała do czynienia z re- 
porterką z dziennika. Zaniepokoiło ją 
to, że sprawa nabiera rozgłosu dooko- 
ła je nazw'ska i chciała uniknąć tego za 
wszelką cenę. Już dosyć tego, że poli- 
cja podała jej fotografję do gazet! 

Jakże głupią była, że z dworca po- 
jechała do biura Bilsaitera, a nie 
wprost do domu! Uniknęłaby tego spot 
kania z dziennikarką. A przecież z b'u- 
rem mogła się porozumieć  telefonicz- 
nie! 

Kedakto: w, 2, Wituiu łazarzyśśki 
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