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© PERSPERTYOIE 
TYGODNIA 

koś 23.1X—1 X. 
— Bilans sesji Zgromadzenia 

| Ligi Narodów zamkniętej przed kil- 

ku dniami, po czterotygodniowych 

obradach, przedstawia się b. skromnie. 

Z rzeczy kenkretnych osiągnięto: a) 

przystąpienie Anglji do Międzynaro- 

dowego Trybunału Sprawiedliwości w 

1 sprawie t. zw. 
Hadze, b) przygotowano grunt w 

rozejmu celnego c) 

| zmniejszono ilość sesyj Rady z czte- 

| 

rech do trzech rocznie. Prócz tego 

dwie doniosłe kwestje, jak wniosek 

Chin w sprawie art. 19 paktu Ligi i 

wniosek rozbrojeniowy delegata Anglji 

lorda Cecila, rozpłynęły się w kompro- 

, misowych formułach rezolucyj. 

W ten sposób rezultaty obrad 
genewskich niemal całkowicie zawiod- 
ły zapowiadaną sensacyjność. Nie na- 
leży jednak oceniać Zgromadzenia 
Ligi tylko pod względem konkretnych 

rezultatów o wiele bowiem ważniejszą 
rzeczą są tendencje, zarysowujące się 
w polityce swiatowej, które szczegól: 

nie jaskrawo ujawniły się podczas 
tylko co zamkniętej sesji. Instytucję 
genewską porówaać można do baro- 

metru z tem zastrzeżeniem, że baro- 

metr ten nie zawsze dobrze funkcjo: 

nuje. W chwili obecnej barometr ligo- 
wy wyraźnie zmierza ku. zmianie, 
Szczególnie przebieg posiedzeń ko- 

misyj debatujących nad wnioskiem 

Chin i Anglji wyraźnie zaznaczył ową 
tendencję. „ 

*Aby się w tem zorjentować warto 
przypomnieć co zawiera artykuł 19 
paktu Ligi. Artykuł ten przewiduje 
rewizję tr. ktatów „które nie dają się 
już zastosować, oraz położenia mię- 

dzynarodowego, którego dalsze trwa- 
nie zagrozić może pokojowi Świata”. 
Stylizacja artykułu, jak widzimy, jest 
bardzo elastyczną i mglistą, unika 
bowiem sformułowania jaka to mia- 
nowicie sytuacja „może zagrażać po- 
kojowi swiata" i przeto artykuł 19 
może być rozmaicie interpretowany. 
Z tego względu treść art. żywo nas 

musi obchodzić, Coprawda delegacja 

chińska składając swój wniosek za- 
strzegła, że ma na myśli tylko tra 
ktaty dotyczące Chin z połowy ubie- 
głego stulecia, temniemniej jednak 
wystąpienie Chińczyków powitane zo- 

stało przez p. Stressemanna ogrom- 
nie sympatycznie. 

P. Stressemann i delegat Węgier 

hr. Apponyi wypowiedzieli mowy, w 
których wyraznie mówili, że istniejące 
w Europie położenie zagraża pokojo- 
wi swiata i że rewizja obowiązują- 

„%ych traktatów jest rzeczą konieczną. 
Te mowy można uważać jako przy- 
grywkę przysłego koncertu rewizjo” 
nistycznego z którym na następnych 

zebraniach w Genewie wystąpi p. 
Stressemann. Wystąpienie _ delegacji 
chińskiej było bardzo nie na rękę 
Anglikom, nic tedy dziwnego, iż po- 
starali się oni aby wniosek poszedł 
Pod sukno “do następnego zgroma- 
dzenia, 

Debata w komisji rożbrojeniowej 
zakończona kompromisową iezolucją 
Politisa ujawniła nową rysę na gma- 
chu anglo-irancuskiej przyjaźni. Wy- 
stąpienie lorda Cecila z wnioskiem 
podnoszącym na nowo Sprawę reżerw 
wyszkolonych i redukcji zapasów 
wojennych i amunicji jest jeszcze 
jednem potwierdzeniem že polityka 
angielska bierze kurs amerykański. 

— Podróż Mac Donalda do 
„Ameryki. Zapowiadana niemal od 

pierwszego dnia objęcia rządów przez 
Labour Party, podróż jej szefa j pre- 

mjera do Ameryki nareszcie docho- 
dzi do skutku. W dniu 4-go paździer- 

nika wyrusza Mac Donald na pokła- 

dzie „Berengarji*'w podróż do Ame- 
ryki, której rezultaty mogą mieć do: 

niosłe znaczenie dla przyszłego ūkla- 

du Sił politycznych na terenie mię- 
dzynarodowym. 

Głównym tematem rozmów Mac 

Donalda z Hooverem będzie oczywi- 

ście kwestja rozbrojenia na morzu 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O 

* Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego nuineru 20 gr. 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Admicistra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

administracji 228 drukarni 262. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyghiego — A Laszuk, 

BRASŁAW -- Kajęgaruja Iowa Lot — Ńsięgarnia Т-ча ° 
DĄBROWICA (Poieaic) — Księgarnia K. Malinewnkiego. 
DUKSZTY — Butet kolejowy 
BŁ] KIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
@ NQ — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
BGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklen tytoniowy S. Zwierzyński 
KACUM — Skiep „jedność”. 
LIMA — uł, Suwalska 13, $. Matecki. 
BOŁODECZNO Ksiegarnias T-wa „Ruch“. 

N. ŚWIĘCIANY — 

ST. ŚWIĘ 

WAR 

NIEŚWIEZ — ui. Ratuszowa, Księgarnia lažwinskiego. 
MOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. jJuczewzka 

AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy па зггол!е 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczce 50 proc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nunieru dowodowego 20 groszy. 

22AKORDONÓW Uroczysty akt zamknięcia P.W.K. 
fi enchwytny bandyta 

Z Kowna donoszą: W Litwie grasuje 
obecnie znąny, otoczony nimbem legend, 
bandyta Jockus, który chociaż ma na swem 
sumieniu około 20 morderstw i rabunków, 
drwi sobie z policji i pozostaje nadal nie- 
uchwytny. Z błyskawiczną szybkością 
zmienia on teren swych wypadów i gdy 
dzisiaj wicziałc się go w pow. Marjampol- 
skim, to jutro można się będzie go spo- 
dziewać w pow. Kretyngowskim. Ostatnio 
ujrzano go właśnie w tym powiecie. Ścią- 
gnięto wszystkie znajdujące się w pobliżu 
oddziały policji, szaulisów, kompanję pie- 
choty i przystąpiono do obławy. jockus 
a i tym razem wymknął się z potrza- 
sku. 

Kperantyści W „Domku Mickiewicza” 
Z Kowna donoszś: W swoim czasie 

prasą litewska gorąco omawiała kwestję 
urządzenia muzeum Mickiewiczowskie- 
go w domku Mickiewicza w Kownie, 
przy ulicy tejże nazwy. Do domku jed- 
nak zamiasi muzeum przeniosło się li- 
tewskie t-wo turystyczne, a ostatnio za- 
last Jowano tam t-wo esperantystów li- 
tewskich oraz założono bibljoteczkę es- 
peranto. W niedzielę w historycznym 
domku odbyło się pierwsze posiedzenie 
tego t-wa. 

Krńkszcziowie w liczbach 
O liczebności partji chrześcijańskiej 

demokracji w Litwie Świadczą nastę: 
pujące organizacje katolickie, które 
podaje „Rytas* w związku z odby- 
wającą się w Kownie konferencją 
cenirum akcji katolickiej. Związek 
młodzieży „Pawasaris', liczący 500.000 
członków, Dobroczynne T-wo Miłości 
Chrystusowej 45.001 członków, Kato- 
lickie t-wo kobiet — 22,000, Związek 
kooperacji rolniczej — 22.000, T-wo 
abstynentów i Związek dzieci Anioła 
Siróża— 13.500, Związek małorolnych 

l osadników— 15.000, Federacja Atejt- 
tininków —8.000 (młodzież szkolna i 
akademicka), Federacja pracy 30.000, 
T.wo pod wezw. Św. Wincentego 2 
Paulo—6 500, T-wo pod wezw. Św. 
Kazimierza, Federacja gimnastyczno- 
Sportowa—2.500, T-wo pod nazw. 
św. Cecylji— 2.350, T-wo pod wezw 
św. Zyty—1.000, Kaiolicki związek 
nauczycielski — 500 członków. 

19 Państwowa Loterja Klasowa 
19:ty dzień ciągarenia 

50.000 zł. wygrał nr. 183148, 
Po. 10.000 zł. wygiały n-ry: 46185 

66064 74948 95975 169393, 
Po 5000 zł. wygrały n-ry: 18651 70280 

161746 176551 
Po 3000 zi, wygrały n-ry: 83386 125246 

136719 152450 152432 154731 157331. 
Po 20v0 zł. wzgrały n ry: 17,8 78571 

101481 12,304 60669 172355 
Pa 1U0U zł. wygrały n-ry: 6298 19602 

23677 307.6 50653 57300 60720 105438 
114038 114524 116002 121555 122149 138449 
141696 131559 163205 179735, 

Ро 600 zł. wygrałz un-ry: 341 16158 
16634 19.60 19307 30204 47081 51530 
54040 56519 58101 60065 64010 88272 
88377 91447 93823 101988 111988 110649 
113.00 146463 126550 128977  14i527 
145082 146448 149031 160295 162513 
182039. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 2191 5529 
6660 74U1.8166 8292 8294 9023 9684 11345 
11637 14836 14857 15086 17364 17835 21097 
224.3 234:6 23604 24783 26014 27307 27601 
3v393 30610 36001 36548 37111 35391 39339 
449,7 45635 46741 47645 48399 50139 50308 
51160 51400 51512 52679 54294 54755 55964 
57565 58701 58958 59055 59069 60747 
61540 62736 53125 6 998 65310 67946 
63067 68856 69533 69734 72076 72167 
12166 76935 77501 79806 80521 83549 
84488 85057 88540 88627 89756 92722 
93127 94840 97942 98901 99259 100050 
100133 100838 101276 103800 104666 106243 
106640 107975 108365 108481 108747 108854 
108952 110087 110470 112104 11-916 
113548 115839 118387 119158 122169 122302 
1224,2 122781 123953 

130668 131243 131900 134046 135691 
136066 136125 138713 139339 139464 
140601 141966 144146 144834 145758 
147169 149359 151574 152768 154622 
156549 157278. 158296 159053 160553 
161098 163321 165420 165589 166166 
168978 170294 171922 173207 173562 
sa. 179040 179216 179522 181902 

m ее 

Doktór FE) GUS 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ul Zawalnej Nr 44, 
na ui. ZAWALNĄ Nr 60. 

„Przyjmuje od 11—i i 5-7, tel. 812. 

130638 
135813 
140298 
146795 
155263 
160630 
167367 
177317 
183875 
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Mowa premjera 
d-ra Świtalskiego 

POZNAŃ. 30.9. (PAT), Mowa p, premje- 
ra dr. Świtalskiego, wygłoszona w czasie 
uroczystości zamksięcia Fowszechnej Wy- 
stawy Krajowej: 

w wyrazie „zamykam jest coś ze sinut- 
ku. jeszcze dzis jarzą się tu Światła, brzmi 
rozgwar ludzki, drżą serca zachwytem, po- 
dziwem i dunią. Od jutra zaczyna się roz- 
biórka, pawilony zostaną ogołocone i ster- 
czeć bęaą jak szkielety, czekając na zrówna- 
nie ich z ziemią. Na miejscu, gdzie życie 
całej Polski wrzało, rozłoży się jakby pu 'st- 
ka i martwota. A mimo to, z aniem zamknię- 
cia wystawy staję się weselszym, niż w dniu 
jej otwarcia. W aniu 16 maja przeżywaliśmy 
wszyscy tremę, tremę debiutantów. Dziś ze- 
stawiliśmy saldo naszych zysków moral- 
nych, jakie dała wystawa i możemy sobie 
powiedzieć, żeśmy dobrą robotę dokonali. 
wymienione tu były cyiry tych, którzy wy- 
stawę zwiedzili, weszli przez tę bramę którą 
dziś zamknąć mamy i głodnemi oczyma pa- 
trzyli na to, czego Polska dokonała, Szli 
od pawilonu do pawilonu, od jednego działu 
nuszej produkcji do drugiego, przechodzili 
tysiące warsztatów pracy polskiej. Byli ludź - 
mi wszelkica zawodów a mimo to w tym 
różnolitym tłumie jednakowo biły serca, cie- 
sząc się tym widokiem. 

Pielgrzymki, które z taką miłością stąd 
do domu wracały, dadzą wyznawców w wy- 
czuciu które w Polsce coraz silniejszym się 
staje. Jeszcze tak niedawno mówiło się w 
Polsce o zagadnieniach gospodarczych pra- 
wie wyłącznie żargonem politycznym, języ- 
kiem krzykliwym, przejaskrawiającym wszy - 
stko. żargon ten miał w swojem słownict- 
wie tysiące terminów na coraz to straszniej- 
sze, na coraz to bardziej rzekomo nieuchron- 
qe, na coraz to dramatyczniejsze przeciwień - 
stwa interesów i antagonizmów. Powołani, a 
przedewszystkiem  niepowołani z, różnych 
działów gospodarstwa narodowego stawiali 
nieledwie w koturnowej pozie, jak na Słoń- 
cach swych przeciwnych bogi. Powoli, ale 
bardzo wyraźnie zrzucamy ten balast w zna 
cznym stopniu zwietrzałych już najzupełniej 
słów. Przestają rozbrzmiewać tyrady i je- 
remjady © przeciwieństwie między przemy- 
słem a rolnictwem i przemysłem a rękodzie- 
łami, wsią a miastem. Głosy, wychodzące ze 
sfer przemysłowych, mówią z troską o in- 
teresach rolnictwa i odwrotnie. Reprezentan- 
ci małej i wielkiej własności rolnej stwierdzi- 
li, że mogą stanąć przy jednym warsztacie 
pracy, by wspólnie tam robotę wykonać, Mi- 
nisterstwa przestały grać roię adwokatów 
swoich wyłącznie działów pracy, a coraz lep 
szymi stają się obrońcami myśli i troski o 
całość życia gospodarczego. 

Coraz siiniejszem, coraz szerszem staje 

się uznanie i szukanie wspólności celów i 
zadań. Nie mamy zamiaru z twardego życia 
robić sielanki, mie chcemy zamykać oczu na 
te przeciwieństwa, które są naprawdę konie- 
cznošcią, Niemniej zaś i jest to niemałą zdo- 
bycza ostatnich lat — mamy prawo podzi- 
wiać tę zmianę tendencyj od przejaskrawia- 
nia sprzeczności do szukania wspólnoty i 0- 
graniczenia terenu walki. Mamy tę nadzieję 
że ci, którzy przeszli przez tę wystawę i 
którzy wszystkie pawilony darzyli swoją ra- 
dością, zazdrości nie dając dostępu, będą 
równocześnie w Polsce także propagatorami 
takiego wejrzenia na świat, które zdobyte mo 
gło być tyiko po uwolnieniu się od zbutwia 
łego irazesu politycznego, a które wszystkie 
nasze warsztaty pracy zespala w jedną rado 
sną całość, jedną siłę i wielkość Rzeczypos- 
politej. 

Pozwólcie Panowie, że zamykając wysta- 
wę, powrócę do tej my'śli której dotknąłem 
przy jej otwarciu, ciesząc się, że wypowie- 
dziane wtedy przezemnie nadzieje tak się 
ziściły. Budowaliśmy wystawę naszą, aby 
przekonać nas samych i przekonać innych, 
że umiemy pracować, że stać nas na doko- 
nanie w krótkim czasie wielkich, jak na na- 
sze warunki, rzeczy, że są w nas možliwoš- 
ci, które tę naszą linję rozwojową w górę 
wznieść jeszcze bardziej mogą. Z tem. uczu- 
ciem miljony łudżi opuszcza wystawę. Do- 
konana została przez to jedna z robót pro- 
pagandowych, najcenniejsza. Była ta wysta- 
wa szkołą, dającą wiedzę o zasobach pań- 
stwa była krzewicielką wiary i nadziei w 
swoje własne siły. Dlatego będzie wystawa 
w dziejach . rozpoczętego ,przez.. nas „na -n0- 
wo życia wolności faktem o historycznem 
znaczeniu. Z serc tego tłumu, który przeszedł 
przez wystawę, utworży się — mam nadzie- 
ję — wał ochronny, chroniący nas Od lali 
zwiątpienia, czy też obaw. Nad „wzdęciem 
tej fali pracują ci, którym z. marnych wzglę- 
dów szerzenie strachu jest potrzebne. Mam 
nadzieję, że wszyscy ci, którzy zwiedzili wy 
stawę nie będą już nigdy na szczęście wdzię- 
cznymi słuchaczami kassandr, fabrykujących 
codziennie coraz to -inne postrachu upiory. 
Ten wał, chroniący nas przed zarazą serc 
chorych, powstał tu dzięki waszej panowie 
pracy nad wystawą. Szkoła pełnego zaufa- 
nia we własne siły Polski, która tu zakwi- 
tła, może skłonić do tego, by z. PY broni 

litycznych tarany, rzucające głazy zwąt- 
Pea we własne mury gospodarczej siły i 

polskiej, zostały bezpowrotnie rzu- 
cone do lamusa. 

Dziś, zamykając bramy, wiodące do tych 
dómów, z których. promieniował niemal przez, 
pół roku duch twórczego wysiłku Polski, czy 
nię to z przeświadczeniem, że zamknięcie 
tych drzwi nie będzie zatrzaśnięciem ich na 
głucho, poprzez -bramy.te prowadzi, bowiem 
droga w przyszłe życie Polski. Z uczuciem 
radości i serdecznej podzięki dla tych wszy 
stkich, którzy do spełnienia tych wielkich ce 
lów przyczynili się, pierwszą Powszechną 
Wystawę Krajowa . zamykam. 

POZNAŃ. 30.9. (PAT). Dzisiaj wieczorem odbyło się uroczyste zam- 
knięcie Powszechnej Wystawy Krajowej, dokonane z tą samą punktualnością, 
z jaką nastąpiło otwarcie wystawy. Aktu zamknięcia dokonał prezes Rady Mi- 
nistrów Świtalski w otoczeniu członków rządu, ministrów Zaleskiego, Kwiat- 
kowskiego, Kuhna, Niezabytowskiego, Matuszewskiego i Staniewicza, wice- 
ministrów gen. Fabrycego jako przedstawiciela Marszt Pilsudskiego, oraz mar- 
szałka Senatu Szymańskiego, komisarza rządowego min. Bertoniego, posła 
Rzeczypospolitej w Moskwie min. Patka, otoczenia pp. ministrów, oraz woje- 
wody poznańskiego Dunin - Borkowskiego. Po drugiej stronie — członkowie 
Rady Głównej, zarządu i dyrekcji PWK. Olbrzymią halę wypełniły tłumy za” 
proszonych gości.W pierwszych rzędach krzeseł zasiedli: przedstawiciele miej- 
scowych władz cywilnych i wojskowych oraz duchowieństwa. 

PRZEMÓWIENIE PREZESA ZARZĄDU I NACZELNEGO DYREKTORA 
DR. WACHOWIAKA. 

Uroczystość tę odbywającą się w olbrzymim westibulu reprezentacyjnym 
zainaugurowało finale sonaty Nr. 6 i improwizacja na temat Bogurodzica na 
organy solo z towarzyszeniem trąb, odegrane przez profesora Nowowiejskiego 
Następnie zabrał głos prezes zarządu dr. Wachowiak, który m. in. powiedział: 
Trzy były wielkie rekordy, jakiemi może się poszczycić Powszechna Wystawa 
Krajowa, rekordy, które będą na zawsze jej chlubą i które stawiają ją w pier- 
wszym rzędzie największych dzieł zbiorowych, dokonanych na tym polu w 
Europie. Pierwszym rekordem jest fakt, że Wystawa w dniu otwarcia była 
zupełnie gotowa. Drugi rekord to krótkość prac przygotowawczych, która wy- 
nosiła 1/4 tego czasu, jaki potrzebny był wszędzie zegranicą na zmontowanie 
tak wielkiego przedsiębiorstwa. Trzeci rekord to fakt, że nie było dotąd wy” 
stawy wielkiej, organizowanej tak skromnemi środkami a zakończonej nietyl- 
ko bez ruiny finansowej, ale przy zrównoważonym budżecie. 

MOWA PREZESA RADY GŁÓWNEJ CYRYLA RATAJSKIEGO. 

Następnie przemawiał prezes Rady Głównej prezydent Ratajski, który 
dziękował wszystkim tym, co przyczynili się do pomyślnego wyniku tego wiel 
kiego dzieła narodowego, a więc przedewszystkiem dostojnemu protektorowi 
Wystawy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Mościckiemu za możną nad 
wystawą opiekę i dokładne zwiedzenie wszystkich jej działów, dostojnemu 
prezesowi komitetu honorowego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, który 
jak ówczesny pr ezes Rady Ministrów raczył zgodzić się na udział władz pań- 
stwowych w Powszechnej Wystawie Krajowej, a tem samem przyczynić się 
do świetnego jej przebiegu i wyniku. Podziękę serdeczną złożył mówca wszyst 
kim członkom rządu polskiego, urzędnikom państwowym, organom samorzą- 
dowym za liczny i wybitny udział w Wystawie. Cieszymy się wszyscy — 
skończył mówca — szczęściem odrodzonej Ojczyziy i uzyskanemi w pierw - 
szem 10leciu owocami. Sądzę, że PWK. przyczyniła się w dużej mierze do 
urzeczywistnienia tych nadziei i że możemy wszyscy z zadowoleniem powie- 
dzieć: Spełniliśmy dzieło dobre i pożyteczne. 

  

„Genirolew” przygofowuje wniosek © nieufności 
WARSZAWA, 30. 9. (tei. wł. Słowa), W kuluarach sejmowych dy- 

skutowano już żywo odpowiedź marszałka Daszyńskiego jakiej udzielił 
dziennikarzom niemieckim składającym mu wizytę. у 

Marszałek Daszyński zapytany o pogląd na sytuację polityczną w 

Polsce oświadczył, że obawia się zaostrzenia jej gdyź wiadomo mu, że 

stronnictwa lewicy i centrum przygotowują obszernie umotywowany (wnio- 

sek wyrażający żądanie natychmiastowego ustąpienia rządu premjera + Šwi- 

talskiego i wniosek ten złożyć mają na pierwszem lub drugiem  posiedze- 
dzeniu Sejmu podczas sesji jesiennej. 

Wniosek tego rodzaju liczyć może w naszych stosunkach politycz- 

nych na większość, tembardziej, że o ile nam wiadomo istnieje w tej mie- 

rze zakulisowe porozumienie stronnictw lewicy i centrum. Na posiedzeniach 

klubów opozycyjnych jakie odbędą się 1-go b. m. dyskutowana będzie 

właśnie sprawa o wyrażeniu votum nieufności całemu rządowi w skład 

którego wchodzi przecież Marszałek Piłsudski. _ 

Prezes ZTKR. p. Fudakowski o konferencji 
w sprawie polifyki zhożowej 

WARSZAWA, 30 9. (tel. wł, „Słowa”*) Prezes Zjednoczonych Towa- 
rzystw i Kółek Rolniczych p. Kazimierz Fudakowski udzielił nam kilku in- 
formacyj na temat odbytej w piątek w prezydjum Rady Ministrów wielkiej 
konferencji przedstawicieli rządu z przedstawicielami rolnictwa. 

P. Fudakowski podkreśla na wstępie, że odniósł najlepsze wrażenia 
z inicjatywy rządu zmierzającej do zapoznania się z opinją przedstawicieli 
rolnictwa na sposoby pokonania w rolnictwie. kryzysu cen. 

Prezes Fudakowski informuje nas dalej, że przedstawiciele rolnictwa 
wypowiedzieli się za utworzeniem jednej wielkiej ogólno polskiej organizacji 
handłowo rolniczej, Projekt takiej organizacji w tej chwili jest przedmiotem 
obrad zainteresowanych sier rolniczych. Przedstawiciele rolnictwa wypowia- 
dali się również za zniesieniem ograniczeń przemiałów i przeciwko pod- 
wyższeniu taryfy kolejowej na szereg artykułów rolniczych a. przedewszyst: 
kiem postawili postulat wprowadzenia premji wywozowej wskazując, że jest 
to najbardziej celowy środek dla powiększenia eksportu płodów rolnych 
z Polski i opanowania kryzysu. P. Fudakowski kończy informacje swoje 
wyrażeniem nadzieji optymistycznych na przyszłość. 

Jednakże od innego uczestnika obrad piątkowych, który pragnie aże: 
by nazwisko jego ne zostało vjawnione, usłyszeliśmy wyznania brzmiące 
pesymistycznie. Informator nasz twierdzi, iż w tej chwili nie widzi, że rząd 
gotów jest wprowadzić premje wywozowe, a przeciwnie widzi tendencje do 
kontynuowania nieszczęśliwej polityki b. premjera Bartla w kierunku two- 
rzenia rezerw zbożowych. Przedstawiciele rolnictwa starali się wykazać, że 
tworzenie ręzerw zbożowych nie poprawi w żadnym razie sytuacji na ryn- 
ku zbożowym lecz przeciwnie obecność tak wielkich ilości „zboża w kraju 
stanowić będzie zawsze miecz Damoklesa nad rynkami zbożowemi, grożąc 
w każdej chwili spadkiem cen i hamując najlepsze chęcie nabywców. Z dru- 
giej strony, przedstawiciele rolnictwa wykazywali jak wielkie straty poniósł 
Skarb państwą na niefortunnym pomyśle tworzenia rezerw zbożowych. | 

Jak już wiadomo, do ostatecznego uzgodnienia zdań na temat premii 

eksportowej czy rezerw zbożowych na konierencji piątkowej jeszcze nie 

doszło. 
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lub jak słuszniej ją trzebaby było 
nazwać ustalenia równowagi sił mor- 

skich jest niezmiernie skomplikowana 
wobec trudności znalezienia istotnego 
miernika sił. Flota angielska . posia- 

dająca rozrzucone na całym Swiecie 

bazy morskie ma za zadanie obronę 
dróg komunikacyjnych metropolji z 

dominjami. Do tego celu potrzebne 

są jej krążowniki, które łączą w sO- 

bie szybkość z dość znacznem uzbro- 

jeniem artyleryjskiem. Wychodząc: z 

takiego założenia angielski projekt 

rozbrojeniowy wysuwa konieczność 

posiadania 15 krążowników po 10 

tys. ton - pojemności _ uzbrojonych 

8-mio calową -artylerją i 35 lekkich 

krążownikow o pojemności 6 do 65 

tys. ton z uzbrojeniem w 6cio calo- 

we działa. Ogółny tonaż krążowni- 

ków angielskich nie powinien  prze- artylerię. Ogólna cyfra tonnażu krą- 

kraczać 339 tys, ton. żowników wynosiłaby 315 tys. tonn. 
Stany Zjadnoczone znajdują się w Trudność wynalezienia współczyn- 

sytuacji wręcz odmiennej. Morskich nika tej równowagi sił była przesz- 

baz oparcia nie posiadają wcale, to kodą, o którą rozbijały się wszystkie 

też potrzebne są im większe jednost- konferencje rozbrojeniowe. Mac Do-' 

ki o dużym promieniu działania. W nałd jest jednak ożywiony jak naj: 

tym celu Stany Zjednoczone pragną lepszemi nadziejami. Już w Genewie 

posiadać 21 krążowników po 10 tys. dał wyraz przekonaniu, że w osobis- 

ton i 15 uzbrojonych w 6-cio calową tym zetknięciu się z Hooverem uda 

mu się osiągnąć porozumienie w spra- 
wie pozostałych dwóch spornych 
punktów na 20, jakie były tematem 
pertraktacyj prowadzonych za pośred- 
nictwem ambasadora Stanów Zjedno- 
czonych gen. Dawesa w Londynie. 

Zmiana rządu w Austcji. Prze” 
silenie ministerjalne w Aostrji wywo- 
iane wystąpieniem Heimwehry z żą- 
daniem rewizji konstytucji zakończyło 
się tym razem nadspodziewanie szyb- 
ko. Nowy premier, dotychczasowy 
dyrektor policji Schober, szybko utwo- 
rzył rząd, co wpłynęło na odprężenie 
sytuacji, grożącej wybuchem poważ- 
nych zaburzeń, 

W deklaracji programowej rządu 
nowy premjer oświadczył: „Stosunki 
wewnętrzne zaostrzyły się znowu. Z 
szerokich warstw ludności wyszło żą- 
danie gruatownej reformy konstytucji 
I administracji Nie można zamykać 
oczu wobec iaktu, że żądania te są 
wyrazem siląego ruchu  ludowego- 
którego w państwie demokratycznem 
lekceważyć nie wolno. Wzrost Heim- 
wehry zaczął się od połowy 1 lipca 
1927 r.'Łudzie ze wszystkich warstw 
społecznych grupujących się w Heim- 
wehrze, są przekonani, że wiele insty- 
tucyj w Austrji wymaga zmiany. 

Kanclerz zaznaczył, że będzie 
utrzymywał odpowiedni kontakt z 
Heimwehrą i skieruje ten ruch na to- 
ty legalne. Pogłoski o zamachu sta- 
nu io wojnie domowej, krąsące za- 
granicą są krzywdzące dla Austrji. 
Rząd posiąda zresztą dostateczne si- 
ły, aby stłumić wszelkie _ wykro- 
czenia. 

Z kolei naszkicował kanclerz pro- 
jekt reform, jakie zamierza przepro- 
wadzič, 

W pierwszej linji zamierzone jest 
wzmocnienie władzy państwowej i za- 
pewnienie należytego funkcjonowania 
administracji. 

Wyliczając punkty tej reformy, 
omówił kanclerz  przedewszystkiem 
kwestję wzmocnienia władzy prezy- 
denta. Prezydent według projektu rzą- 
du, będzie miał prawo mianowania i 
zwalniania rządu, prawo rozwiązywa- 
nia parlamentu, bdzie naczelaym do- 
wódcą armji austrjackiej i będzie miał 
prawo wydawania rozporządzeń do- 
raźnych. Wobec wypadków z ostatnich 
czasów prezydent będzie miał prawo 
proklamowania stanu wyjątkowego, 
aby władze mogły natychmiast wkro- 

czyć przeciw niebezpieczeństwu rozru- 
chów. 

W dalszym ciągu zapowiedział 
kanclerz reformy jakie miał już na 
oku poprzedni rząd. Zaamienną jest 
zapowiedź kanclerza, iż rząd opracuje 
sposób, któryby zapewniał korpora- 
cjom zawodowym wpływ na ustawo- 
dawstwo. 

Ekspose premjera Schobera po- 
działało na socjal demokratów, któ- 

rzy utworzenie rządu powitali począt- 
kowo dość przychylnie, jak tusz 

chłodnej wody. Pos, Donneberg lea" 
der socjalistów zapowiedział opozycję 
grożąc utworzeniem „jednolitego mu- 

ru  „partji socjal-demokratycznej na 

wypadek wystąpienia _ Heimwehry 
wspólnie z partjami większości. 

Rokowania angielsko-sowiec- 

kie. Rozpoczęte w Londynie pertrak- 
tacje w sprawie ustalenia procedury 
podjęcia na nowo stosunków dyplo- 
matycznych otoczone są tajemnicą. 
Lakoniczne komunikaty o spotka- 
niach min. Hendersona z Dowgalew- 
skim nie mówią nic. Według  infor- 
macyj prasowych Anglja zrezygnowała 
z żądania spłaty długów carskich 
ograniczając swe pretensje do sum 
prywatnych wierzycieli angielskich 

Rosji. W sprawie propagandy komu- 

nistycznej stanowisko Anglji nie ule- 

gło zmianie. Żąda ona nadal zapew- 
nienia, że Sowiety nie będą popierały 

akcji kominternu. Dowgalewski miał 
podobno prosić o zwłokę wobec ko- 

niecznošc: zakomunikowania tych wa- 

runków Moskwie. Sz. 
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ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE. 

— Pobyt pana Prezydenta Rzeczypospo - 

litej w ognisku kolejowym w Baranowiczach 

w dniu 20 września 1929 r. Dowiedziawszy 

się na dwa tygodnie przed przyjazdem Dostoj 

nego Gościa, że On życzy sobie zwiedzić O- 

gnisko Kolejowe w Baranowiczach, naczel- 

nik Oddziału Drogowego inż. Marjan Lay- 

man, natychmiast zwołał posiedzenie z prze 

stawicieli wszystkich związków „kolejowych 

i administracji, którym oznajmił radosną 

wieść i niezwłocznie zorganizował Komitet 

Kolejowy celem odrestaurowania budynku 

i obejścia, udekorowania go, a takoż ułoże- 

nia całego ceremoniału przyjęcia Wysokiego 

i rzadkiego Gościa. Zadanie było niełatwe 

wobec potrzeby dokonania gruntownej napra 

wy budynku, zrobienia nowych ogrodzeń 

wznowienia dekoracyj i zbyt krótkiego cza- 

su, lecz wielka radość, jaka zapanowała w 

sercach kolejowców — obywateli goszcze- 

nia u siebie Głowy Państwa dodawała Otu-- 

chy całemu Komitetowi, którzy nie szczędził 

trudów i na godzinę 16 w dniu 20 wrześ- 

nia wszystko do szczegółów było gotowe. о 

godz. 18 m. 30 pokazały się na zakręcie ul. 

Kolejowej jasne światła reflektorów samo- 

chodowych. Pierwszym przybył p. starosta 

Emeryk, któren oznajmi, że w trzecim samro- 

chodzie znajduje się Pan Prezyd ent, ledwie 

wymówił te słowa p. starosta, jak samochód 

z Pane Prezydentem zaczął podjeżdżać do 

tryumfalnej bramy udekorowanej godłem 

Państwa zielenią i oświetlonej elektrycznoś- 

cią. Pana Prezydenta spotkali gospodarze 

komitetu inż. M. Layman. Zawiadowca węzła 

kolejowego p. Jan Kowalewski i zawiadowca 

parowozowni p. Rewieński i. przeprowadzili 

przez szpalery przysposobienia wojskowego 

kolejowego i straży ogniowej, wystrojonych 

na dziedzińcu od bramy tryumfalnej do wej- 

ścia do Ogniska, przy dźwiękach hymnu Na- 

rodowego, wykonywanego przez orkiestrę 

kolejową. Droga była wysłana  kobiercem 
czerwonym, usypanym żywymi kwiatami. 

sali ogniska odświetnie przyozdobionej i za- 
lanej elektrycznością Pan Prezydent został 

przeprowadzony przez szpalery ze sztanda 

rów związków kolejowych i usadowiony w 
fotelu na podjum udekorowanym dywanami 
i kwiatami. Drogę do drzwi ogniska do po- 

djum obsypywa ły ubrane w biel dzieci, przed 
szkola w liczbie 24. W chwiłi gdy Pan Pre- 
zydent usiadł w fotelu dzi eci przedszkola 
usiadty na dolnym stopniu podjum tworząc 

w półkręgu AWA wianek malowniczo odbija. 
jacy swym białym kolorem od ciemno - 
czerwonego tła podjum. Jednocześnie odsło- 

nięta została kurtyna i chór kolejowy wyko- 
nai kantatę Or-Ota. Po odspiewaniu kantaty 
podsze dł do podjum prezes komitetu inż. 
M. Layman i w imieniu kołejowców wypo- 
wiedział z namaszczeniem i wzruszonym gło: 
sem co następuje: a 

Czcigodny i Dostojny Panie Prezydencie! 
Z niekłamaną radością brać kol ejowa 

wita cię, jako Pierwszego Obywatela i Go- 
spodarza Polski w swych skromnych pro- 
ach „Ogniska*. Wita Cię również i jako 
ego, który wysoko wzniósł sztandar facho 

wości i nauki Polskiej. Dzisiaj w tej dzie- 
dzinie, my kolejarze, cisi pracownicy i wyko: 
nawcy tych wielkich zdobyczy, tem goręcej 
odczuwamy radość i spłendor, jaki nas $ро- 
tyka. Uświadamiając sobie cel, jaki przy- 
świeca podróżom Pana, Panie Prezydencie, 
w imieniu kolejowców węzła Baranowickiego 
i przylegających doń odcinków kolejowych, 
pozwolę sobie w paru słowach zobrazować 
wyniki naszej tu pracy jaką prowadziliśmy 
i prowadzimy dla dobra ukochanej Ojczy- 
zny. 
YNie czynię tego, by uwypuklać i chełpić 

się dokonaną tu pracą kolejowców, a jeżeli 
zasłuży ona na uwagę i dodatnią ocenę, to 
składamy to bezimiennie na dobro Chwały 
Imienia Polskiego. Z jakim materjałem i w 
jakich warunkach przystąpiliśmy tu do pracy 
nad odbudową kolejnictwa po wielkiej burzy 
dziejowej i podczas wałk Narodu ze wscho- 
dnim najeźdzcą pod wodzą Naczelnika Pań- 
stwa i Pierwszego Marszałka Polski Wskrze- 
szonej Ojczyzny Józefa Piłsudskiego, wiedzą 
wszyscy, więq nie będę o,tem mówić, stwier 
dzę tylko, że obowiazek swój  kolejowcy 
spełnili bez sarkania z wiarą w Wielką Naszą 
Polską Przyszłość. Po utrwaleniu granic od 
wschodu na naszym terenie barbarzyńsko 
zniszczonym przez wrogie hordy pozostały 
tylko niektóre obiekty kolejowe bardzo zni- 
szczone, a reszta spalona lub obrócona w 
gruzy. 
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jedno z ognisk 
Medyka i jej Bibljoteka... Jakże 0 

niej mało, nieskończenie mało wiemy 
u nas tu „na Litwie'! Wśród elity in- 
teligencji znajdzie się garstka ludzi, 
którzy wiedzą co to jest Medyka i co 
to są jej wydawnictwa. 

A specjalnie wśród ziemiań- 
stwa naszego właśnie dziś — dziś 
właśnie! — kiedy tyle fortun magnac- 
kich runęło, powinna Medyka Pawlir 
kowskich, starodawne szlacheckie gnia- 
200 — jedno z najczcigodniejszych, 
tak być, co hajmniej, popularną, jak 
przed wojną taka Białocerkiew, takie 
Antoniny, taka Sławuta... Nie stał wów* 
Czas temu na przeszkodzie wręcz skan- 
daliczny poziom naszego — krajoznaw 
stwa. 

A, prawda! Nigdy jeszcze, jeśli mnie 
pamięć nie myli, redaktor „„,Świata' 
Stefan Krzywoszewski nie opisał tak 
prześlicznie, jak on to potrafi, żadne- 
go polowania w Medyce, ani Ejsmont, 
ani nikt inny; Fałat nie namalował żad- 
nego tableau zmasakrowanej sto- 
sami zwierzyny w Medyckich ostępach 

_ i kniejach; nie przypominam sobie po 
wystawach krajowych i zagranicznych 
aby tłoćzono się przed namałowanym 
ze zwykłą brawurą przez Kossaka, 
Szewczyka, Pawliszaka, lub innego ja” 
kiego artystę, hucznym kuligiem zajeż- 
dżającym przed dwór w Medyce; nie 
opisywano w gazetach sąsiedzkich 
zjazdów, solennych imienin, hucznych 
obchodów familijnych, od  którychby 
aż trzeszczały prastare ściany Medyc- 
kiego dworu. 

Stać było na = AE Lecz o 
inny zgoła „splendor* dla swego gniaz- 

da Taki zawsze i zabiegali dziedzice 
Medyki. ь 

Najmniejszej przesady — wierzyć 
mi proszę — niema w tem, co powiem. 

Nad Medyką Pawlikowskich stoi— 

jak owa poświata czy rodzaj delikat- 
nej, jak przez mgłę łuny unoszącej się 
nocą nad oświetlonemi miastami, wir 

tanej zawsze z takiem zacieraniem rąk, 

z taką radością przez zdrożonych ро- 

dróżnych — stoi nad Medyką Pawli- 
kowskich blask wielkiego ducha 

: _. florenckich dawnych Medyceuszów. 

  

Spójrzmy obecnie, co jest, a będzie to 

rezultat pracy umysłowej i fizycznej praco- 

wnika kolejowego. Kilka cyfr statystycznych 

które wymienię najlepiej to zobrazuje. 

Na oddziale o ogólnej długości torów 400 
kim. podkładów wymieniono 100 proc. Stare 

lekkiego typu szyny zmienione na typ ciężki 

polski, na szlaku tranzytowym Wołkowysk 

d — Baranowicze — Stoipce. Na pozostałych 

szlakach odziału nawierzchnia toru zo- 

stała wzmocniona, co dało możność * 
kursowania ciężkim parowozom zwiększenia 

długości towarowych pociągów i szybkości 

biegu pociągów osobowych z 20 do 50 klm. 

na godzinę. Przebudowano węzły kolejowe 

Baranowicze ; Łuniniec. Rozbudowano gra- 

niczne stacje: Stołpce i Mikaszewicze w duże 

stacje przeładunkowe. < 
Zbudowano 8 nowych dworców, 15 bu- 

dynków administracyjnych i 18 domów mie- 

szkalnych. Z ogólnej ilości 165 mostów zni- 

szczonych odbudowano 156, z których 2 o 

rozpiętości ponad 100 mtr. > 
Nie zważając na obciążenie pracą facho- 

wą pełnioną w trudnych warunkach bytowa- 

nia, kołejowcy poświęc ają się o ile im Sił 

starczy i pracy społecznej w znacznej mie- 

rze przyczyniwszy się ku wybudowaniu ko- 

ścioła parafjalnego w Baranowiczach, budu- 

jąc kościół w Łunincu, stworzywszy Niższą 

Szkołę Techniczną Kolejową Budowlano - 

Drogową w Baranowiczach i Mechaniczno - 

Stolarską w Łunińcu, Komitet kolejowy i po: 

włatowy LOPP w Baranowiczach, Ogniska 

dla kolejowców trzech bibljotek orkiestry, 

przedszkola i organizacji kolejowego przy- 

sposobienia wojskowego. || E 

Te dane prosimy łaskawie przyjąć do 

Swej Wysokiej wiadomości a pracę naszą 

jako dar i wyraz hołdu dla Ciebie Panie Pre- 
zydencie jako Wyraziciela Majestatu Polski. 

Kończąc te szczere słowa powitania i po- 

dzięki za zaszczyt odwiedzenia kolejarzy, 
wznoszę okrzyk na Twoją Panie Prezyden- 

Ww cie i Ojczyzny Cześć. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

inżynier Ignacy Mościcki Niech Żyje. 

Ten okrzyk podchwycili kolejowcy zebra. 

ni na sali a orkiestra kolejowa odegrała jed- 

ną strofę hymnu Narodowego. Pan Prezydent 

owstał z miejsca i mocno uscisnął rękę inż. 

M Laymanowi w znak podziękowania za 

hołdownicze przemówienie. Potem podeszła 

do podjum dziewczynka z prz edszkola 6 

letnia córka inż. Wernera Reginka i powie- 
działa wyraziście i z namaszczeniem . wier- 
szyk następującej treści: 

W jasnem świetle Iśnią nasze sztandary, 
Tłum kolejowców ze związkami na 

[przedzie 
Dziecij w bieli, kwiaty, inwalida stary: 
Wielkie święto: Pan Prezydent jedzie. 
Jedzie Włodarz Rzeczypospolitej, 

S patrzeć, jak to żyją ludzie, 
to gdzie biedny, kto gdzie jest nie syty, 

Komu pomóc, kogo wesprzeć w trudzie. 
Jedzie wolno i patrzy z uśmiechem 
Jedzie Ojciec między swoje dzieci, 
Gdzie przejedzie, diugiem, długiem echem 
Płynie okrzyk ku słońcu, co Świeci. 
Płynie okrzyk zrodzony z miłości, 
I o nieba jasne stropy bije 
Okrzyk pełen wesela, radości: 
Pan Pre zydent niech żyje? niech żyje!!! 

Sała podchwytuje ten okrzyk, a muzyka 
gra hymn. Po wypowiedzeniu wierszyka ma- 
ła Reginka wręczyła Panu Prezydentowi bu- 
kiet z czerwonych i białych róż. Pan Pre- 
zydent podjął dziewczynkę na ręce pieścił 
i całował, a u widzów napływały te do o: 
czów ze wzruszenia. Potem inż. Layman 
przedstawił Panu Prezydentowi prezesów 
związków, administrację kolejową, kierowni- 
czki przedszkola i żony kolejowców następnie 
wprowadził p. Prezydenta do bocznej sali 
Ogniska w której była urządzona wysta- 
wa robót niższej. technicznej budowlano - 
drogowej szkoły kolejowej, gdzie p. inż. La= 
yman jako twórca tej szkoły dawał szcze- 
gółowe wyjaśnienia na stawiane zapytania 
przez Pana Prezydenta, który ciekawił się 
terminem nauki, ilością uczni i nauczycieli, 
systemem kształcenia i dowiedziawszy _ się, 
że szkoła ksztatci nie tylko fachowo lecz i 
wychowuje przyszłych lojalnych obywateli 
kraju, a również że nauczycielami facho- 
wych przedmiotów są długoletni praktycy 
inżynierowie i technicy zajmujący obecnie 
posady, bardzo chwalił ten sposób nauki, 
zaznaczając, że tylko ludzie fachu i praktycy 

kultury polskiej 
Nie powiem nic więcej. Nie będę 

tłumaczył ani motywowat. 
Niech mnie wyręczy, a stokroć le* 

piej odemnie uczynić to potrafi — 
świetny artykuł p. Władysława 
Witwickiego zatytułowany „Bi- 
bljoteka Medycka* wydrukowany na 
naczelnem miejscu w niedzielnym nu* 
merze z dn. 22 września r.b. — „Wia- 
domości Literackich". Tych już chyba 
nikomu nie przyjdzie na myśl posą* 
dzač o... schłebianie ziemaństwu, o 
skwapliwe szukanie okazyj kiedyby 
mu można było (temu rzekomo „,,gas- 
nącemu šwiatu“!) powiedzieć z czy” 
stem sumieniem — kompliment. 

A proszę przeczytać, gorąco pro-; 
szę przeczytać, co © Medyce, o jej 
ognisku, o jej dziedzicach, i o ich oby: 
watelskiej działalności ofiarnej pisze p. 
Witwicki. 

Z jego artykułu opuszczam tylko 
nektóre ustępy wypełnione fachową 
erudycją nader cenną, lecz któraby, z 
matury rzeczy, musiała rozsadzać nor* 
malne ramy — gazety.  Cz. J. 

Od r. 1925 począwszy wychodzi co 
rok mniej więcej tomik, tom albo dwa 
grube tony, opatrzone po tytule notat-. 
ką „Bibljoteka Medycka* i numerem 
opusu. Są to książki osobliwe — już 
z wejrzenia. Troskliwa forma zewnętrz- 
na, rzeczy interesujące pod względem 
graficznym a nie obliczone na to, że- 
by być ostatnim krzykiem mody. Żad- 
nych trójkątów skośnych, żadnej geo 
metrji, ani fragmentów maszyn na nich 
mie widać, nie czuć żadnego pokre- 
wieństwa duchowego z Ozenfantem, 
Chagallem, Zadkinem, z ostatnią wy* 
stawą sztuk zdobniczych w Paryżu, z 
grafiką Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. 

Treść książek różna: nowele, pa” 
miętniki, dokumenty obyczajowe i psy- 
chologiczne. Każda z tych książek (naj- 
mniej tomik wier 'szy) jakoś nawiązur 
je do przeszłości. Pozatem nie wybi- 
jają się w nich zbyt Fczne i wyraźne ce- 
chy wspólne. Te rzeczy stanowią jed- 
ną bibljotekę nie dlatego, żeby formę 
miały podobną, albo pokrewny zakres 
tematów, albo w swej treści coś wspól- 

Woldemaras nie wyjedzie nigdzie 
KOWNO, 30. 9. PAT. W rozmowie z przedstawicielem „,Lie- 

fuvos Žinios“ Wołdemaras zdementował pogłoski o tem, jakoby 
miał wyjechć zagranicę, i oświadczył, że nigdzie nie zamierza 
wyjeżdżać. 

Woldemaras niema również zamiaru usuwać się z życia po- 
litycznego I nadal będzie w niem brał aktywny udział. Dziennik 
komunikuje następnie, że w kołach młarodajnych mówią o za- 
mierzonem mianowaniu Woldemarasa dyrektorem Banku Li- 
tewskiego. 

  

Min. Grefzeanu z 
na posła nadzwyczajnego Rumunji w Polsce 

BUKARESZT, 30 IX. PAT. Nowomianowany poseł nadzwyczajny i 
minister pełaomocny Rumunji w Polsce p. Cretzeanu złożył przedstawicie- 
lowi dziennika „Argus* przed swym wyjazdem do Warszawy następujące 
oświadczenie: Zapytuje mnie pan, czy 
Warszawy w charakterze posła. Odpowiem na to, 
tony, chociaż opuszczałem z żalem Stany Zjednoczone, 
sobie licznych dobrych przyjaciół i gdzie 

jestem zadowolony, udając się do 
że jestem tem zachwy: 

gdzie zjednałem 
mogłem oddać jeszcze pewne 

usługi memu krajowi. Spodziewam się jednak, ża się spotkam z przyję- 
ciem równie sympatycznem w Polsce, kraju sąsiedzkim i sojuszniczym. 
Mogę być tylko wdzięczny rządowi za powierzenie mi placówki tak waż- 
nej i tak przyjemnej. Posiadamy z Polską tyle punktów zbieżnych i tyle 
wsrólnych interesów, że wszystko 
będzie trwały i oparty na szczerości. 
czeństwom, któreby mogły nam zagrażać, w interesach naszych 
największy rozwój naszych stosunków 

przemawia za tem, że sojusz nasz 
Po za obroną przeciwko niebezpie- 

leży jak- 
gospodarczych. Ucieszyłem się bar- 

dzo z układu gospodarczego, zawartego w ostatnich dniach między na- 
szemi krajami, z którego oba kraje ciągnąć będą korzyści. Układ ten jest 
jednak tylko wstępem do konwencji handlowej, zawartej w odpowiedniej 
formie, na którą—jak sądzę —długo czekać nie będziemy. Udajem się do 
Warszawy z zamiarem osiągnięcia jaknajwiększego zbliżenia na możliwie 
najszerszych podstawach. 

Energiezny profest Arahów 
z powodu kar wymierzonych przeciwko winnym 

rozruchów 

JEROZOLIMA, 30. 9. PAT. Po meettingach protestacyjnych w Jero- 
zolimie, Jaffie i Halfie, zorganizowanych dla zaprotestowania przeciwko ka: 
rom, wymierzonym Arabom, winnym udziału w ostatnich rozruchach žy- 
dowsko-arabskich Arabi postanowili w 
zakłady. 

najbliższą środę zamknąć wszystkie 
rzedsiębiorstwa i sklepy oraz zawiesić wszelką wogóle pracę w 

całej Palestynie na znak protestu przeciwko wymierzonym karom. 

DES LSAS 

Prymas Polski wyjechal na pogrzeh kardynala 
Dubois 

POZNAŃ, 30 IX. PAT. Dziś rano o godz. 4 wyjechał do Paryża na 
pogrzeb kardynała Dubois J. Em. ks. prymas Hlond w towarzystwie ka- 

pelana osobistego ks. Mędlewskiego. Powrót ks. kardynała prymasa Spo- 

dziewany jest we środę, a w czwartek wyjeżdża on do Warszawy. 

Z 

udziela MICHAŁ 
prof. Konserwatorjum. 

Lokcyj muzyki historja, teorja i estetyka 
FORTEPJAN 

JÓZEFOWICZ 

Informacje oś ir -1  S.to Jakóbska $—L. 
WRO ZR ii i ERZE WORA 

potrafią dać młodzieży to, co im potrzebne 
będzie w życiu, następnie Wysoki Gość prze 
szedł do bibljoteki, gdzie łaskawie zechciał 
pozostawić w księdze pamiątkowej Ogniska 
swe faksimil e na wieczne czasy pamiątkę, 
przytem wyraził, że wyczuł, jak z przemówie 
nia tak i całego przyjęcia, że kolejowcy pra 
cują celowo i z poświęcieniem się dla Oj- 
czyzny, co jest bardzo cenne dla Państwa, 
które wtedy tylko może spokojnie rozwijać 
się i dążyć do potęgi, kiedy posiada mocne 
wojsko i sprawne kolejnictwo. Armja koleja 
rzy jest drugą armią po wojsku, a koleje są 
jakby nerwami Państwa. Potem Najwyż- 
szy Przedstawiciel Rzeczypospolitej raczył 
zaznaczyć, że w Ognisku jest mu najlepiej. 

nego, albo w tendencji, bo to właści 
wie nie są rzeczy tendencyjne. Najwy- 
raźniej łączy je to, że są to prace człon- 
ków rodziny, wyjątkowo i wielostron* 
nie utalentowanej, dobranej i obdarzo- 
nej dziedzicznie. Chcąc poznać i od- 
czuć te wartości, które „Bibljoteka Me- 
dycka* przynosi, trzeba wiedzieć, co 
to Medyka, i kto są siedzący dziś w 
niej Medyceusze. 

Otóż Medyka — to stara wieś pod 
Przemyślem. Jej nazwa nie ma nic 
wspólnego z medycyną, 'a wywodzi się 
od miodu i nosi akcent na literze y w 
środku wyrazu. Lud mówi tam w po- 
łowie po rusku i miód nazywa „med. 
Wielkie lasy blisko, koło dworu stawy- 
ogromne i bardzo stare drzewa w par 
ku. Pośród nich kapliczka, w której 
się zbierali powstańcy w r. 1963. Tu- 
taj pół tysiąca lat temu staruszek Ja- 
giełło, jadąc do Lwowa, słuchał zbyt 
późno w noc słowików, zaczem się za- 
ziębił i w dalszej podróży na Wschód 
koło Gródka Jagiellońskiego, umarł. 
Zostały w Medyce do dziś liczne sło- 
wiki po krzakach i zostali w niej Pa- 
wlikowscy, którzy tu od stu lat we 
dworze pracują. W parku osobliwe 
gatunki drzew i krzewów przypominą- 
ją, że tu pradziad obecnego właścicie- 
la wsi zakładał jeden «z pierwszych 
ogrodów botanicznych w Galicji. 

W dziejach kultury polskiej ma ta 
rodzina zasługi, a jej żyjący członkor 
wie objawiają różnorodne talenty. Dur 
żą bibljotekę publiczną, połączoną ze 
zbiorem starej grafiki, fundował we 
Lwowie pradziad obecnego wtašcicie- 
la Medyki, Gwalbert. Syn Gwalbertą 
Mieczysław, założył w Krakowie „No- 
wą Reformę*, wydał kilka powieści, 
był podczas powstania zastępcą komi- 
sarza Rządu Narodowego na Galicję 
Wschodnią i naczelnikiem żandarmerji 
narodowej. Stryj obecnego  dzedzica, 
Tadeusz, kierował przed wojną. tea- 
trem w Krakowie i we Lwowie, a lata 
jego dyktatury stanowią niezapomnia- 
ną, świetną epokę w dziejach sceny 
polskiej. Brat Tadeusza, Jan Gwalbert, 
profesor ekonomii, jest oprócz tego 
autorem wyczerpujących studjów nad 
„Królem Duchem* Słowackiego. Syn 
Jana Gwalberta, obecny dziedzic Me- 
dyki, Michał, redagował przed wojną 
wykwintne pismo literackie p. t. „La- 

Na te słowa Prezes Komitetu inż. Layman 
powiedział, że niema słów dla wyrażenia 
podzięki od imienia kolejowców za takie u- 
znanie ze strony Głowy Państwa, wtedy Pan 
Prezydent dziękował jeszcze raz za tak szcze 
re i miłe przyjęcie i opuścił Ognisko przy 
dźwiękach hymnu, okrzykach „Niech żyje”, 
będąc obsypywany kwiatami przez szpalery 
pań. 

Odjechał... a radośne nieustające okrzyki 
„Niech żyje” wciąż płynęły z serc kolejow- 
ców pokrzepionych tak niespodziewanemi 
od wiedzinami i ojcowskim obejściem i mi- 
łością Włodarza Naszej Ojczyzny inż. prof. 
i doktora Ignacego Mościckiego. S.G. 

mus' i wypełniał je do połowy utwo* 
rami własnemi, pracami ojca, brata i 
Maryli Wolskiej, przekładał kasydy 
Toussainta, ttumaczył wraz z Marylą 
Wolską „Rubayaty“ Omara Khayama 
i w gwarze góralskiej próbował odda- 
wać dwe i pół księgi „Iljady'*. Dru- 
kował też i własne wiersze w „Wier= 
chach“ i w innych pismach, a obecnie 
przygotowuje do druku tom swoich 
poezyj. Jest znakomitym  recytatorem, 
dobrym śpiewakiem i zdolnym  archi* 
tektem. Jego brat młodszy, Jan, zado” 
mowiony, podobnie jak i ojciec jego i 
Michała, w Tatrach, pisze gwarą zako” 
piańską jak własnym językiem. 

Żona Jana Pawlikowskiego, córka 
Wojciecha Kossaka, Marja, jest znaną 
poetką i sama rysuje ozdoby graficzne 
w tomikach swych wierszy. Żona Mi- 
chała Pawlikowskiego, Aniela w Wol- 
skich (córka Maryli), posiada niepo” 
spolity talent malarski obok wrodzo- 
nej muzykalności; jej dziełem są ilu 
stracje i ozdoby graficzne w pracach 
męża, siostry i w „Żywotach Šwię- 
tych“ Kossak-Szczuckiei. Siostra Anieli 
Beata z Wolskich Obertyńska, pisuje 
oryginalne nowele, utwory wierszem i 
komedyjki dla teatrów amatorskich. 
Obie z siostrą koncertowo śpiewają 
przy gitarze i mają nieprzebrany  re- 
pertuar pieśni ludowych i artystycz- 
nych we wszelkich językach europejsz 
kich. Matka obu sióstr, Maryla Wolska, 
wydała szereg utworów poetyckich 
pod pseudonimem D-moll i pod włas- 
nem nazwiskiem, pozatem znakomicie 
pisze prozą, a przed laty, po odbyciu 
studjów malarskich w Monachjum i w 
Paryżu, miała na wystawach cenione 
prace rysunkowe. Jej mąż ś.p. inż. Wac 
ław Wolski, był autorem dzieł z za- 
kresu logiki matematycznej, drukował 
interesujące studja estetyczne, dokonał 
donios'ł ego wynalazku w dziedzinie 
inżynierji górniczej, był wraz ze Szcze” 
panowskim jednym z pionierów pols- 
kiego przemysłu naftowego. Ojciec Ma- 
ryli, Karol Młodnicki, był znanym ma- 
larzem w drugiej połowie w. XIX i żył 
w serdecznej przyjaźni z Grottgerem 
i Matejką. Żona jego, Wanda, z domu 
Monnć, pochodzenia francuskiego po 
ojcu, a niemieckiego po matce, wydała 
szereg utworów prozą i wierszem oraz 
tłumaczeń dla młodzeży i dla doros- 

“ 

J. Magniilcencja Ks. rektor CzesłaQ Falkowski 

| 

o soej audjencji u Marszmka Piłsudskiego 
Zmany naogół niezwykle życzliwy 

stosunek Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego, do wznowionej 
przez siebie przed dziesięciu laty sław- 
nej Wszechnicy Wileńskiej, znajduje 
stale żywy oddźwięk w sercach wszy* 
stkich sterników i profesorów USB. tak 
iż zbliżający się jubileusz 350-lecia tej 
uczelni, zapowiada się jako rzadka w 
swoim rodzaju na przestrzeni całej hir 
storji uroczystość hołdownicza świata 
nauki, poświęcona jednocześnie pamię- 
ci wielkiego Króla Mocarstwowej Pol- 
ski Stefana Batorego i Czci Wielkiego 
Odnowiciela idei mocarstwowych Pol- 
sko — i w jednej osobie odnowiciela 
Uniwersytetu Wileńskiego. O tem, że 
taki właśnie charakter mieć będą uro- 
czystości jubileuszowe świadczy najwy 
mowniej odbyta w ubiegły poniedziałek 
audjencja u Marszałka Piłsudskiego 
JM. ks. rektora Faikowskiego i woje- 
wody wileńskiego Raczkiewicza, którzy 
przybyłi do Warszawy, by szczegóło- 
wo poinformować Wskrzesiciela USB 
i prosić Go o uczestnictwo w tych u- 
roczystościach. 

Na temat tej audjencji odbyliśmy 
rozmowę z ]. Magnificencją. 

Ks. rektor Falkowski trzeba stwier- 
dzić był wysoce zaskoczony, inicjaty- 
wą opublikowania Jego wrażeń wynie- 
sionych z audjencji u Pana Marszał ka 
— i podkreśla, że audjencja ta trudna 
jest do odtworzenia, gdyż nie miała o- 
na cech jakichś urzędowych, a przeci- 
wnie miała charakter rozmowy prywat 
nej, pełnej wynurzeń i wspomnień, nie- 
malże rzewnych ze strony b. Naczelni- 
ka Państwa. 

Daruje mi więc Pan — mówił z do- 
stojenstwem ks. rektor, że nie czując 
się upoważnionym tego wszystkiego co 
mówił do Pana wojewody i do mnie 
Pan Marszałek powtarzać nie będę. 
Mogę natomiast stwierdzić że pracami 
przygotowawczemi do obchodu 350 lec. 
Uniwersytetu b. interesuje się p. Mar 
szałek i, że przyrzekł — o ile mu tylko 
jakaś nadzwyczajna przeszkoda nie sta 
nie na drodze przybyć na uroczystości 
do Wilna. 

Nie potrzebuję chyba podkreślać, 
że żywimy tu dla p. Marszałka wielkie 
uczucia że przywiązujemy wielką wagę 
do Je go uczestnictwa w obchodzie. 

JM. ks. rektor Falkowski otwiera na 
stępnie szufladkę biurka i pokazuje eg- 
izemplarz wspaniałego, artystycznie wy 
konanego zaproszenia na uroczystość, 
zwraca naszą uwagę na umieszczoną 
na niem reprodukcję medalu pamiątko 
wego z okazji 350 lecia Uniwersytetu 
na którego prawej stronie widnieje 
głowa króla Stefana Batorego, twórcy 
Wszechnicy Wileńskiej ii I-go Marszał- 
ka Polski Józefa Piłsudskiego, który 
był przywrócił temu wiekopomnemu 
dziełu królewskiemu życie i sławę. 

Otóż na owej audiencji o którą tak 
„S.awu' chodzi wręczyłem pierwszy ta 
ki medaljon w bronzie wykonany Panu 
Marszałkowi. Medal ten odlany bę- 
dzie w srebrze i takie egzemplarze po- 
siadać będą Pan Marszałek Piłsudski, 
Pan Prezydeńt Rzeczypospolitej i nasz 
Uniwersytet. P. Marszałek okazał zado 
wolenie z. tego medalu. 

Rozmowa nieznacznie schodzi na 
inne dzieło Uniwersytetu mające być 
wieczystą pamiątką hołdu dla Wodza 
Narodu. ]M. ks. rektor — z zachwytem 

łych, zostawiła kilka dobrych rzeźb, 'a 
do historji sztuki w Polsce przeszła 
przedewszystkiem jaka niepospolitej 
urody narzeczona i genjusz inspirator 
Grottgera. 

W domu Karołostwa Młodnickich 
a później Wacławostwa Wolskich by- 
wał współczesny świat artystyczny: 
malarze, poeci, muzycy. Szutlady peł- 
ne były listów, ściany pamiątek, a dom 
cały pełen' żywych wspomnień 0 Grot- 
tgerze, Matejce, Grabowskim, Ujejs- 
kim, Romanowskim, Maszkowskich i 
wielu innych, którzy mają swoje karty 
w historji naszej sztuki. Dziś dokumen* 
ty i pamiątki po tych ludziach i cza- 
sach przeszły do Medyki .Tam we 
dworze dużą salę, która służy zarazem 
za pracownię państwa domu, zajmuje 
ogromne archiwum rodzinne. Tam w 
jednej z szaf bibljotecznych do długie- 
go szeregu dzieł przodków dostawia 
się mniej więcej co rok tom, tomik al- 
bo dwa, „Bibljoteki Medyckiej*. Na 
starym pniu nowe listki. 

Nie dziwi teraz serdeczny stosunek 
do przeszłości u autorów „Bibljoteki*. 

Zupełnie przecież coś innego, gdy ktoś 
literaturę ub. w. poznaje w godzinach 
szkolnych i z pożyczanych książek a 

plastykę na wystawach retrospektyw- 
nych, a coś innego, gdy do człowieka 
to, co dla innych jest literaturą, pięk- 

ną lub nudną i plastyką przedwojen: 
ną, mówi ze ścian rodzinnego domu, 
ze wspomnień lat dziecięcych, ze spo- 
sobu czucia i patrzenia drogich, nie- zapomnianych zmarłych i żyjących 
najbliższych. 

„W takich domach, jak Pawlikow- 
skich i Wolskich, zdawna panował 
duch czci dla tego, co było, albo mia* 
ło kiedyś być. Nawet i niezależnie od 
prądów romantycznych. Więc żywy 
kult religijny, nietknięty trzeźwem 
ostrzem krytyki, — tej wyzbyliśmy się 
W w. XVII i w czasach saskich na dłu- 
gie wieki, — kult ojczyzny w duchu 
Krasińskiego, kult przodków, pewna 
część nawet dla starych nazwisk i ro- 
dów, poszanowanie pomiątek narodo- 
wych i rodzinnych, lubowanie się w 
zbiorach, w antykach, których wciąż 
przybywało w zabytkach. Upodobanie 
do tego, co odległe, co zamierzchłe, 
legendarne, — pewien chłód raczej i 

mówi o malowanym portrecie Marszał 
ka przez znakomitego artystę i profeso- 
ra wydziału Sztuk USB. Ludomira Ślen 
dzińskiego — o czem poświęciliśmy 
niedawno sporo uwagi w specjalnym | 
teljetonie „„Słowa'. Portret Marszałka 
Polski zawisnąć ma w auli Kolumnowej 
Uniwersytetu obok portretu króla Ste- 
fana. Tu przypomnieć wypada, że Slen 
dziński maluje również portret Jege 

Magnificencji. a 
Kończąc tę krótką rozmowę ks. re 

ktor informuje nas o olbezymiem za” 
interesowaniu jubileuszem Uniwersy- 
tetu nie tyłka w Polsce, lecz i zagrani- 
cą. 

Uroczystość będzie miała charakter 
wewnętrznopolski, lecz niemniej wiełu 
wybierze się na nią uczonych z zagran., | 
zaś już teraz na skutek powiadomień o | 
350-leciu otrzymujemy wiele życzeń od 
Akademij Zagranicznych, zaś wszystkie 
Uniwersytety polskie zapowiedziały | 
przyjazd swych oficjalnych reprezen- 
tantów. 

Zanim zaczniemy omawiać przygo* 
towania do obchodu tego drogiego dla 
Wilna jubileuszu, niech wolno nam bę 
dzie stwierdzić, że obecny rektor ks. 
Falkowski, jak i senat uniwersytecki 
nie żałuje wysiłków, by uroczystości 
wypadły jaknajwspanialej — i ażeby 
zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość 
Uniwersytetu znalazła w nich należyte 
odbicie i godną oprawę. 

Nad całością czuwa — rzec można, 
— Duch Wielkiega Króla i oko Wielkie 
go Wodza i Budowniczego Nowej Pol- 
ski. 

B. WS. 

  

Klinika Chirurgiczna U. S. B.B 
wznawia przvjęćie chorych z dn. 
1.go października. Bezpłatne 
przyjęcie ambulatoryjne, dla osób 
niezamożnych, codziennie od g. 
11—13, z wyjątkiem niedziel i 
dni świątecznych. | 

  

II KLINIKA WEWAĘTRZM O. $. В. 
na ANTOKOLU 

z dniem 4. Xr. b. wznawia przy- 
jęcia chorych stałych. Jednocze- 
Śnie Klinika otwiera porady dla 
chorych ambulatoryjnych codzien- 
nie oprócz niedziel Świąt od 
m godz. rano. 

  

7 

| Francuzka” 
wykwalifikowana  nauczycielka— fre- 
blanka, poszukiwana do prowadzenia 

į kompletu - przedszkola. Witoldowa 8 
m. 1, do g. !0-ej rano i od 3—7 p.p.   
    — 
g SPÓŁDZIELCZA KASA KREDYTO- R 
m WA podaje do wiadomości, że z m 
s dniem 1 X r. b. biuro kasy zostało % 
a Przeniesione ną ul. Domiaikańską 17 % 
m (wejście frontowe obok bramy) i i 
z będzie czynna od godz. 11 do 14-ej, m Kasa wydaje pożyczki na spłaty mie- ® 
m sięczne w ciągu roku i przyjmuje wg 
Ė wkłądy z oprocentowaniem do 12 E 
m Droc. rocznie. —I a 

    

  

podejrzliwość wobec tego, co najnow- 
sze, majmodniejsze, reklamowane. 

Dom państwa Wolskich we Lwowie, 
obrosły bluszczem, który miał sadzić 
Bartłomiej Zimorowicz, otoczony ba* 
jecznym ogrodem, nazywał się Za - 
świecie i zamieniał się z czasem coraz 
bardziej w muzeum i archiwum. Dzie- 
ci zaczynały w nim naukę od roman- 
tycznie ujętej historji Polski i rosły w 
atmosferze pamiątek, podań i baśni. 
Czasopismo literackie „Lamus*, które 
tam powstawało, dzieliło się w każdym. 
numerze na dwie połowy. Pierwsza za- 
tytułowana „Dziś, a druga równie 
wielka, — „Wczoraj. We „Wczoraj* 
drukowana nieznane utwory z epoki 
romantyzmu. I w piśmie i w tradycji 
domowej nie było luki, nie było prze 
łomu między dziś a wczoraj. Ž konser- 
watyzmem i patrjotyzmem dawnych 
domów wiązał ich stosunek do wytwo* 
rów sztuki ludowej. Pasiaki, kilimy, 
krase chusty, garnki, świątki, dożynko- 
we wieńce były i są tam zawsze na 
poczesnem miejscu pomiędzy fragmen- 
tami z epoki kamienia gładzonego, 
łzawnicami z mogił, posążkami z Egip- 
tu pamiątkami domowemi. Młodzi pa* 
nowie Pawlikowscy mówią gwarą gó- 
ralską jak rodowici Podhalanie; Michał 
Homera ubrał w kierpce, a Jan prze- 
szedł Tetmajera autentycznością zako- 
piańszczyzny w swej „Bajdzie o Niem- 
rawcu“. 

Równocześnie w domu państwa 
Wolskich, począwszy od pani Wandy 
Monnć-Młodnickiej, wypowiadały się 
inne pierwiastki artystyczne: niezrów 
nany zmysł spostrzegawczy dla kształ- 
tu, barwy i wyrazu postaci ludzkiej, 
zwierzęcej, poczucie humoru i dawcip. 
Zdolność do podpatrywania charakte- 
rystycznych cech, niespodzianych por 
dobieństw i personifikacyj, do subtel- 
nej karykatury, ale nie do geometrycz- 
nie stylizowanej i groteskowej, tylko 
realistycznej, podobnej do ludzi. Da s 
zdumiewająco wiernego ujmowania w, 
wyglądu rzeczy, sytuacyj, w słowach, 
czy kreskach właściwych, łatwych, 
własnych, nie wyszukanych mozolnie, 
tylko znajdywanych bez trudu a nie- 
chybnie i podawanych bez pretensji. 
Talenty mimiczne i opisowe. Transwe- 
stytyzm, czyli radość z przebierania 
się w nieswój wygląd. Każdy artysta 
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łego zespołu stoi na wysokim poziomie arty- 
stycznym to też sztuka zyskała ogólne uzna- 
nie prasy i publiczności. 

rzygotowania da wystawie nia komedji 
Gogola „Rewizor* w całej pełni. 

— Teatr miejski Lutnia. Występuje dziś 
z premjerą nadwyraz ciekawej i efektownej 
sztuki Crommelynck'a „Maski”. posiadającej 
wielkie walory literackie, jak również i sce- 
niczne. „Maski“ przygotowano z całym pje- 
tyzmem. Trudne sceny zespołowe, w których 
biorą udział artyści oraz liczni statyści opra- 
cowane są pod kierunkiem reżyserskim Z. 
Ziembińskiego z wielkim nakładem pracy. 
Nowe oryginalne dekoracje, według projek- 

Katastrofa samochodowa na ulicy Zawalnej 
„pięć osób odniosło rany 

‚ Wczoraj o zmroku na ulicy Zawalnej zdarzył się wypadek samochodowy 
który pociągnął za sobą ofiary wśród pasażerów. 

Od strony dworca w kierunku ulicy Ad. Mickiewicza jechał autobus 

drugiej Nr. 38136 zapełniony po brzegi pasażerami. 
W chwili gdy autobus mijał ulicę Żeligowskiego wypadła stamtąd taksów - 

ka Nr. 60, która z całym impetem uderzyła w bok autobusu. 
Kierowca tego ostatniego w ostatniej dopiero chwili zoczył grożące 

niebezpieczeństwo, i chcąc zapobiec wywróceniu się skręcił nagle w bok, tak że 

autobus wjechił na chodnik i uderzył w stojący tuż przy jezdni budynek Wi- 

leńskiego Towarzystwa Rolniczego. 
W czasie katastrofy pięć osób oduiosło rany: Emilja Praszałowiczowa 

(Węgierski 5) lat 63, Helena Bohdanowicz (Piłsudskiego 11) lat 32, Chana Jakie- 

wicz (Chełmska 48) lat 29 i Felicja Orecka (Nowe-Troki) lat 35. Wymienionych 

z powodu poważniejszych obrażeń odwiezłono natychmiast do szpitala żydow- 

skiego. 
Ponadto kilka osób jest lżej rannych odłamkami szkła wśród tych ostat: 

mich znajduje się m. in. Taieusz Sikorski (Warszawski 15) lat 28 urzędnik. 
Oba pojazdy są uszkodzone szczególnie :utobus ma zniszczony cały przód. (c) 

Groźny pożar objektów wojskowych 

linji 

kie zainteresowanie. 
Rozpoczęły się próby ze sztuki „Powódź* 

pod kierownictwem artystycznem reżysera 
Waldena, który specjalnie przybył na zapro 
szenie Dyrekcji Teatrów celem wystawienia 
tej głośnej sztuki. 
— Przedstawienie po cenach zaiżonych. W 

piątek nadchodzący odbędą się w obu te- 
atrach prze: dstawienia dla najszerszych 
warstw społeczeństwa po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance wystawione bę- 
dą „Dziady* A. Mickiewicza, w teatrze Lu* 
tnia „Wielki człowiek do małych interesów 
z A. Zelwerowiczem w roli głównej. 

Bilety są do nabycia w kasie zamawiań 
11 — 9 wiecz. 

tów W. Małkowskiego. Sztuka wywołała wiel @ 

  

Wczoraj około godzi 4-ej po południu w poblizkich Leszczyniakach (Zwierzy- 
miec) w mieszczących się tam budynkach wojskowych powstał pożar, przyczyna które- 

go nie została narazie dostatecznie wyjaśniona. Zachodzi jedynie przypuszczenie że 

ogień powstał wskutek zapruszenia. 
Pożar wybuchł w wartowni i z powodu łątwopalaego materjału rozszerzył się 

natychmiast na cąły budynek a następnie przedostał się na sąsiednie składy. 

Na wieść o pożarze na miejsce wyruszyła straż ogniowa miejska i wojskowa 

Które dopiero po kilku godzinach ogień zdołały umiejscowić i ugasić. 
W czasie akcji ratowniczej miał miejsce nieszczęśliwy wypadek ofiarą którego 

madł strażak Hipolit Brzozowski. Wymieniony spadł z belki w palącym się budynku 

i uległ połamaniu żeber. Brzozowskiego ulokowaao w szpitalu. : : 

Mimo wytężonej akcji straży ogniowych ozień zniszczył doszczętaie wartowaiz 

„i trzy znajdujące się obok składy. : 
Pozostate budynki zdotano uchronič 

nietknięte. (b) 
przed płomieniami tak że zostały onz 

Konferencja polsko-lifewska 
W zwiąku z oaegdajszym wypadkieni na odcinku N.-Troki gdzie jak donosilis- 

my zostal postrzelony kapral K.O.P. nastąpiło porozumienie odnośnych władz po!- 

skich i litewskich które zi:cydowały się w)'ać dla omówienią Е [ sprawy konferen- 
cję Saotkanie odbędzie się na granicy w ciąsa najbliższych dni. (b) 
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1 Ox Wschód sł. g. 5 m. 21 

Remigjusza Zach. sł. o g, 16 m. 57 
jutro 

„Anioł. Stróż. 

"Spostrzeżenie Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dura 30 IX. 1929 r. 

Cišmenie } 
średnie w m i z 

"Temperatura | - 
średnia i KOD 

Opad za da | 
„bę w mm. | 

s Wiatr : 
«przeważający 

Uwag i: 

Maximum za dobę -r 5 © 

Minimum za dobę + 9 C 

Tendencja barometr; czna: spadek następnie 
Stan stały. 

Południowo: zachodni 

pogodnie. 

URZĘDOWA 

— (y) Wyjazd pp. wojewody i wicewo- 
jewody. P. wojewoda Raczkiewicz wyjechał 
do Rakowa zaproszony przez mieszkańców 
tego miasta z okazji dziesięciolecia rządów 
p. wojewody nad Rakowem. : 

P. wicewojewoda Kirtiklis wyjechał w 
sprawach urzędowych do Warszawy. 

UNIWERSYTECKA. 
— Dla nowostępujących na Wydział Hu- 

manistyczny USB. We wtorek I października 

o godz. 18 w sali 5ej prof. dr. Stefan Gli- 

xelli wygłosi wykład : „O organizacji stu- 

djów na Wydziale Humanistycznym”. 

   
   
  

zresztą jest przedewszystkiem t 

rem: umie „zrobič“ to co widzi i czuje. 

W artystycznych duszach klanu me- 
dyckiego jakoś się godzi i mieszka 
pod jednym dachem zmysł do bystre- 
go podpatrywania wyglądu rzeczy, 

osób, sytuacyj zewnętrznych i wew- 

nętrznych, z trafnością dobrego kina i 

z nieodpartą siłą niewymuszonego ko- 
mizmu obok entuzjazmu narodowego i 
religijnego razem z uroczystym nastro- 

„jem licznych ołtarzy, kaplic, z powagą 
"wielu tradycyj, z żarem umiłowań zwró 
conych do rzeczy, które były, albo 

miały być. ; 
W „Bibljotece Medyckiej“ godzi 

jakoś i przeplata pierwiastek czci i nar 
bożeństwa oraz humor, podszyty by- 
strą, trzeżwą obserwacją. 

Pierwszy tom „Bibljoteki Medyc- 
kiej" — to figiel: „Jagnieszka 1). Kar 
nawałowa maskarada w szacie graficz- 
nej. Klejnot to bibljofilów. 600 egzemp- 
larzy na papierze czerpanym, wyszu* 
kane czcionki Łazarskiego, duże margir 

nesy, znaki wodne, pyszne kolorowe 

ilustracje. Autorem tekstu — Michał 
Pawlikowski, autorką ilustracyj i inicja 

łów — jego żona, Aniela. Okładka imi: 
tuje druk z XVI w. Wybornie. To samo 
robią dalsze ilustracje. Znakomite 
wczucie się ii zimitowanie stylu graficz- 

nego wczesnych minjaturzystów fran- 
cuskich, podszyte wielką wiedzą о- 
nograficzną. Tylko bez porównania 

| więcej niż u dawnych mistrzów chara” 
kterystyk figur i twarzy, nieprzebrane 

" bogactwo świeżych podpatrzeń i akcen 

jw komicznych. Praca wykonana 7 
ietyzmem z jednej strony, a z urwi- 

sowskim humorem z drugiej. I niespo- 
tykana już dziś w Polsce subtelność 
i różnorodność charakterystyki figur 
ludzkich. Tak dyskretnie dziś nikt w 

Polsce — a przynajmniej nikt z mło- 

dych — chyba Rosen — nie lubi po- 
staci ludzkich charakteryzować i od- 

mikniać. Tak rysują Niemcy, mieliczni” 

Francuzi, Anglicy — w Polsce to wysz- 

ło z mody — obecnie nawet nie ucho- 

dzi, żeby szanujący się formista umiał 
tyle spostrzec i tak od ręki odtwarzał 

  

1) Jagnieszka przeż A i M. Mediceusów, 
a to iest pseudonimów, malowana y pisana. 
Bibliotheki Medyckiey opus primum. Lwów, 
(1925); str. 48 i tabl. 6. 
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akto-wygląd tego, co widzi i miał odwagę 

  

ONIKA 
KOMUNIKATY. 

— Nadzwyczajne wałne zebranie związku 
Literatów. Zarząd ZZLP zaprasza wszystkich 
wszystkich członków na nadzwyczajne Wal- 
ne Zebranie, które odbędzie się w środę 2 
bm: o godz. 19 w dawnym lokalu Śród Li- 
terackich, w Bibljotece Wydziału Sztuk Pię 
knych USB, ul. św. Anny 4. Na porządku 
obrad zasadnicze i doniosłe sprawy, w zwią- 
zku z objęciem przez Związek nowego loka- 
lu w murach bazyljańskich m. in. 1) projekt 
zmiany statutu, 2) budżet stały, 3) program 
uroczystości poświęcenia nowej siedziby 
i otwarcia Celi Konrada w dniu 9 bm. 4) 
sprawa darów i organizacji zbiorów muzeal- 
nych, 5) projekty na najbliższy sezon. Ze 
względu na doniosłość powyższych spraw 
prosi się wszystkich członków o punktualne 
przybycie. W razie braku quorum Walne Ze 
branie odbędzie się w drugim terminie tegoż 
dnia o godz. 19.30 i będzie prawomocne bez 
względu na ilość obecnych. * 

— Uroczystość otwarcia celi Kon- 
rada i poświęcenia nowej sieedziby wi- 
leńskiego Związku Literatów w murach 
Lazyljańskich przy ulicy  Ostrobram- 
skiej 9 ustalona została na środę 9 bm. 
o godz. 17.30. Będzie to 75 ta środa li- 
teracka o charakterze szczególnie uro” 
czystym. Delegaci Związku na audjen- 
cji w dniu 27 września zaprosili na tę 
uroczystość Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej który obecnie będzie w Wilnie 
na uroczystościach jubileuszowych U- 
niwersytetu. Akt otwarcia transmitowa 
ny będzie przez radjo na całą Polskę. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatry miejskie. Teatr miejski a Po- 

hulance. Gra dziś po raz 6 ty doskonałą sztu- 
kę J.A. Kisielewskiego „W sieci*. W rolach 
głównych występują L. Eychlerówna, H. Du- 
nin - Rychłowska i M. Wyrzykowski. Reży- 
serował K. Wyrwicz - Wichrowski. Gra ca 

SES RAGE 

bawić i interesować tem, ca narysuje. 
Malarstwo przestaje powoli być za” 
bawną sztuką. Nie śmie współzawod* 
niczyć z aparatem fotograficznym, mi- 
mo że fotograf artysta właśnie robi co 
może, byleby zatrzeć ślady ślepego, tę 

pego mechanizmu, którym się posłu- 

guje, a nadaje swemu dziełu pozory 

śladów żywej ręki ludzkiej i ludzkiega 
oka. W kościele „czystej formy* wy- 
klęte są Ślady dowcipu i zmysłu spo* 
strzegawczego, chociaż to nie są czyn- 
niki godne tego, żeby z niemi zrywać. 

Tekst ,„Jagnieszki* — to figle i 
czyny żakowskie w szacie języka usil- 
nie 'archaizowanego. Archaizacja wol 
na — i w polskich i w łacińskich ustę- 
pach tekstu. 

Tom drugi „Bibljoteki* — to gita- 
ra i tamci* Beaty z Wolskich  Ober: 
tyńskiej, z ilustracjami Anieli Pawli- 
kowskiejį). Na zewnątrz książeczka w 
kolorowe płótno oprawna robi wraże- 
nie tomiku chyba 'angielskiego. Płasko 
ułożone gałązki krzaku różanego wy” 
pełniają równomiernie dekoracyjny 
prostokąt u góry okładki i służą za bo” 
gate tło płynnemu konturowi gitary. 
Czcionki napisu utworzyły wyokrąglo- 
ną majuskułę w stylu połowy w. XIX. 
Ilustracje są reprodukcjami barwnemi 
akwarel. Wklejone na osobnych  kre- 
dowych kartonikach, nie próbują do- 
stosowywać się pazoranii wykonania 
do tormy liter. Nie stanowią urozmai- 
cenia ani uzupełnienia kolumny druku, 
jak się to dziś najczęściej robi, tylko 
są osobnemi „prezentami“ dła czytel- 
nika, jak to je lubią dzieci znajdować. 
Migdały w babce. Każda ujęta w owal 
jednakiego kształtu i wielkości, a każ- 
da ozdobiona sylwetową srebrnawą 
ramką innej rośliny. Każda znakomicie 
wpada w styl innej epoki w. XIX. Ko- 
stjumami osób, meblami, układem 
grup oświetleniem, kolorem, nastrojem. 
Autorka umie nietylko grać minjaturzy- 

' stów z XVI w. Z równą łatwością 
przywdziewa kostjum każdej innej epo- 
ki, ma niewyczerpany repertuar ról 
historycznych. Transtormistka; potrafi 
występować jako Norblin, Stachowicz, 

**) Boata z Wolskich Obertyńska. Gita- 
ra i tamci. (Ilustracje L. P.). Bibljoteka Me- 

skiej 

licyjny. (c) 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Jej pieprzyk. 
Lux — Pieniądze, 
„Hollywood — Kapitan gwardji królew- 

j 
Piccadilly — Golgota uczciwej kobiety. 
Kino Miejskie — Awanturnica arabska. 
Światowid — Dom upiorów. 
Ognisko Kol. — Przedpiekle. 
"Wanda — Przedwiośnie. 
Eden — „Pan Tadeusz“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— (c) Zgon samobójczyni z ulicy Orzesz 

kowej. Wczoraj w nocy w Szpitalu św. Ja- 
kóba zmarła po kilku dniowych męczarniach 
Marja Eoczenko, która jak donosiliśmy tar- 
gnęła się na życie po sprzeczce Z inž. Sza- 
inaglem (Orzeszkowej 11). 

(c) Kradzież garderoby. Z mieszka- 
nia Frumy Postawskiej (Raduńska 26) skra 
dziono futro fokowe wartości 800 zł. 

Sierżantawi Edwardowi Skibie  (Sapie- 
żyńska 5) skradziono ubrania na 600 zł. 

Janowi Lewickiemu (Sołtańska 12) ze 
składu przy ulicy 3 Maja 7 skradziono bekie- 
szę i kożuch, 

— (c) Mąż zabija żonę. Przy ul. 
Mostowej 21 od paru lat zamieszkuje 
małżeństwo Koleśnikowie. 

Zajmując skromne frontowe miesz* 
kanko tuż przy bramie. Koleśnikowie 
swem niespokojnem zachowaniem się 
nierąz dawali powód do interwencji po 
licji i byłi zmorą innych lokatorów te- 
go domu. 

Koleśnik nie mając określonego zaję 
cia trudnił się potajemnym wyszynkiem 
wódki spraszając do swego mieszkania 
różnych podejrzanych ludzi. Małżeń- 
stwo nie było zgodne i stale wywoły- 
wało awantury, Często kończące się 
bójką. 

Zdarzało się ta najczęściej, kiedy 
Koleśnik się upijał. Podobnie było i 
ubegłej niedzieli. 

Koleśnik wrócił:z miasta bardzo 
czegoś podniecony i bez żadnych po- 
wodów wszczął kłótnię w trakcie 
której złapał stojącą: na' stole butelkę 
od piwa i zadał kilka. ciosów w głowę. 

Uderzenia wywołały wstrząs mózgu 
i poważne poranienie (czaszki. Koleśni: 
kowa padła na ziemię bez zmysłów. 
Zaalarmowani walką i krzykami są- 
siedzi powiadomili policję, która w 
chwili przybycia znalazła ranną w a 
gonji. Po odwiezieniu do szpitala Ko* 
leśnikawa nie odzyskawszy przytomno- 
ści zmarła. Żonobójca został aresztowa 
ny i wczoraj z polecenia władz sądo- 
wych osadzony na Łukiszkach. Koło 
mieszkania Koleśników którzy byli bez 
dzietni, w celu zabezpieczenia ich nie 
ruchomości wystawiono posterunek po” 

       UAI 

Gavarni, Deveria, Reznicek a nawet— 
jeżeli zechce — uda styl fotografji kor 
lorowanej z końca w. XIX. Jej tlustracje 
to nie hafty ani dywaniki graficzne, 
tylko dioramy pewnego rodzaju. Otwar 
te okienka, przez które widać ludzi i 
rzeczy w charakterze i nastroju epoki, 
podpatrzonym i odczutym świetnie, To 
nie znaczy, że autorka nie posiada 
własnego stylu, czy własnej indywir 
dualności. Przeciwnie. To znaczy, że 
posiada niezmiernie bogatą skalę od- 
czuwań i wielki repertuar. ! 

Treść książki — to niby wewuętrz- 
ne dzieje 
który ma duszę kobiety, przechodzi z 

rąk do rąk, z pokolenia w pokolenie, 
od r. 1800 począwszy, patrzy, znako” 

micie widzi, pa mistrzowsku oddaje 
swoje spostrzeżenia, czuje za drugich 
i za siebie, świetnie to wypowiada i 
oczywiście nic nie robi. Odbrzmiewa. 
tylko. Na tej nitce osnute dzeje ludzi, 
którzy się w różnych epokach XIX w. 
i w różnych warunkach kochają, cier- 
pią, odnajdują, gubią, tęsknią, zawo- 
dzą, umierają i rodzą. Jak ludzie. Ale 
nie o to chodzi. Nieocenione i zupełnie 
oryginalne są w tej książce opisy rze- 
czy, osób, momentów, sytuacyj. Pla* 
styka i barwność obrazów rzadko spo” 
tykana, a zdobyta zwrotami prostemi, 
nie pachną ani trochę drukiem, ale też 
i nie mają w sobie nic sztucznego, pre- 
tensjonalnego, nie są mozolnie wyszur 
kane, nie świecą aroganckim nonsen- 
sem, któryby maskował luki w pamię- 
ci. I to nie powieść — tylko raczej 
wielki utwór lirycznych w postaci, sze” 
regu nowel powiązanych dziejami gita- 
ry. W całym utworze rozsnuta cic 
tęsknota i jakiś nastrój dziecięcych lat, 
przetykany uśmiechniętemi spojrzenia” 
mi, osłonięty dyskretnym dowcipem. 

Trzeci tomik — to wiersze Beaty 
Obertyńskiej p. t. „„Pszezoły w słonecz* 
niku“3). Okładka znowu Anieli Pawli- 
kowskiej. 

Mało jest wierszy tak melodyjnych, 
jak te. Przypominają się niekiedy pieš- 
ni Schuberta do słów Heinego, jeden 
wiersz brzmi jak uroczysty ustęp mar- 
sza pogrzebowego, są inne jak śpiew- 
ki ludowe; są jak preludja na fortepian. 
  

3) Beata Obertyūska. Pszczoły w sło- 

wu 

  

Stanisław SIENKIEWICZ 

O czem zawiadamiają krewnych i znajomych 

Agronom, obywatel ziemski. 
zmarł nagłe dnia 30 września 1929 roku w majątku Czerwony Dwór gminy Rzeszańskie j 

  

polskich zgodnie z zapowiedzią zakoń” 
czył się w niedzielę — w Sali Miejskiej 
przy udziale szerszej publiczności, re- 
krutującej się 'ze ster inteligencji wileń- 
skiej. Publiczność wileńska nąrówni z 
uczestnikami zjazdu z powagą wysłu* 
chała wykładu prof. Adama Wrzoska z 
Poznania, poświęconego działalności, 
pamięci i czci Józefa Mianowskiego, 
którego imię zbyt rozgłośne jest w całej 
Polsce a szczególnie drogie  Wilnu, 
gdzie stawiał pierwsze kroki na niwie 
pracy społecznej. Stosownie do ustalo 
nego programu postanowiono nowy t.j. 
XIV zjazd zwołać za cztery lata do Po- 
znania; dalej wysłuchano treści zna- 
nych już czytelnikom „Słowa wnios- 
ków delegacji stałej zjazdu, które zo- 
stały przyjęte bez zmian. Ponadto wy- 
słuchano i przyjęto cały szereg wnio* 
sków 6 specjalnem znaczeniu, przedło” 
żonych przez poszczególne sekcje. 

alej prof. dr. Witold Nowicki ze 
Lwowa miał wykład na temat „Zagad- 
nienie choroby raka w nauce i życiu spo 
łecznem”. 

Zjazd zamknął przemówieniem prze 
wodniczący prof. dr. A. Gluziński, któ- 
ry złożył hołd Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej za uczestniczenie w pierwszych 
dniach obrad zjazdu, oraz dziękował 
wszystkim tym, ca pracą i pomocą swą 
przyczynili się że Zjazd w Wilnie nie 
zawiódł przywiązanych doń nadziei. 

Publiczność wileńska, hucznemi 0- 
klaskami żegnała ten doniosły i pamięt- 
ny dła miasta zjazd uczonych polskich. 

(w) 
APA WAS DRWEZ ZORRO ITA 

RADJO 

Wtorek, dnia 1 października 1929 r. 

11,55 -12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. 
12,05—13,00: Poranek "muzyki popularnej. 
13,00—13 10: Transm: 'z Warsz. Komunikat 
meteorologiczny: 17,15 — 17,35: Program 
łzienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
litewska. 17,35—18,00: Audycja dla dzieci — 
opowiadania ciekawe wygł. C'ocia Hala. 
18.00 - 19,00: Transm. z Warszawy. Koncert. 
"900 (9,20: „O Pani dla pani* prowadzi 
Zula Minkiewiczówna. 19,20 - 19,40: Wolna 
trybuna. Aktualne dyskusje radjosłuchaczy 
przed mikrofonem. 19 40—20,05: Program, 
svenałi rozmaitości. 20,05— 20,30: Gramoton 
20,30—22,00: Transmisja z Warszawy, Kon- 
cert międzynarodowy z Wiednia. 22,00 
— 22,45: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne, 
2,45 — 23,45: „„Spacer“ detektorowy po 

Europie", Retransmisje stacyj zagranicznych. 

     
Pogodny humor wtóruje serdecz- 

nym tęsknotom, a nawet modlitwom. 
„Bibljoteki Medyckiej* opus 4 — 

to wielkie dzieło p. t. „Arthur i Wanda. 
Dzieje miłości Arthura Grottgera i 
Wandy Monnć**). Jest to dzieło pod- 
stawowe dla badań nad Grottgerem, 
bo prócz ogromnej ilości pierwszorzęd- 
nych dokumentów psychologicznych i 
biograficznych w listach i pamiętnikach 
obojga artystów, zawiera znakomite 
objaśnienia w aneksach i. świetne cha- 
rakterystyki, ltdzi i czasów, pióra Ma- 
ryli Wolskiej. Dla niespecjalistow 

instrumentu muzycznego. książka również niezmiernie zajmująw 
ca, bo pozwala życie wewnętrzne, wy- 
gląd zewnętrzny, stosunki osobiste 
dwojga sławnych kochanków i stosun- 
ki towarzyskie kół, na których tle żyli, 
oglądać zupełnie zbliska, jak na dłoni. 

Jest to wielką zasługą wydawców, 
że otworzyli dla badaczy dostęp do 
najskrytszych tajników życia i duszy 
dwojga wielkich zmarłych. 

W ciepłem oświetleniu Arthura i 
Wandy poznajemy naprzód inne, niż 
dziś, środowisko. Po mistrzowsku szki* 
cuje Maryla Wolska dwory i dworki 
bogatych i ubogich właścicieli ziem- 
skich i dzierżawców z połowy w. XIX 
w Galicji. Tam żyją ci ludzie, którzy 
jeszcze w „Wyzwoleniu* Wyspiańskie- 
go mówią: „Rzeczpospolita znaczy 
My'. Tak też było naprawdę w cza* 
sach Grottgera. Postać „Polski* two- 
rzyli wtedy, dla wielkiej i drobnej 
szlachty narazie, trzej wieszcze, Ujej- 
ski, Matejko i Grottger między nimi. 
Znane dziś postacie ojczyzn powstały 
wogóle dopiero w czasach wielkiej re- 
wolucji i w czasach napoleońskich. Po- 
stacie alegoryczne matek  tryumfują* 
cych i zbolałych, za których potege i 
wolność iłudzie powinni z radością i z 
chwałą ginąć i zabijać drugich, — te 
postacie alegoryczne są wytworem ar 
tystów, mistrzów słowa i pendzla. 

Te postacie alegoryczne, dla któ: 
rych żyją nieliczni ludzie a w imię ich 

  

**) Arthin i Wanda. Dzieje miłości Ar- 
thura Grottgera i Wandy Monnė. Listy — 
pamiętniki, ilustrowane licznemi, przeważnie 
nieznanemi dziełami artvsty. podali do dru- 
ku Maryla Wolska i Michał Pawlikowski. Bi- 
bljoteka Medycka. onus 4. Tamże, 1928; 

dycka, opus 2. Tamże, 1926; str. Snl. i 491 neczniku. Biblioteka Medycka, opus 3. Tam- str. 4nl. i 484 i tabl. 6 (T), 4 nl. i 367 i nl. 
i 5nl. i tabl. 6. że 1927; str. 77 i 3nl. 

  

i ta bl. 5. (II). 

  

ŻONA i RODZINA. 

Takoiczenie XIII Zjazda Lekarzy | Przy- ' 
rodników Polskich & 

XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Ś., B. 

  

jtanisław Sienkiewicz 
właściciel maj. Czerwony Dwór 

„ jeden z założycieli Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego i długo 

letni członek Rady tegoż Towarzystwa 

Zasnął w Bogu dnia 30 września 1929 r. 

O tej bolesnej i nieodżałowanej stracie zawiadamia 

Rada Wileńskiego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych 

  

  

APR 
Z LUBAŃSKICH 

Eliza baronowa HARTINGH 
zmarła dnia 27 września 1929 r. w maj. Nakryszki, ziemi Nowogródzkiej, 

przeżywszy lat 75. 

Przyjaciół i życzliwych zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

słostrzenica i rodzina. 

  

PR 
z GOTTOWT-WOJSZWIŁŁOW 

° в m2 m r 

Halina Wierzynska 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 27-go 'wrzešnia, 

przeżywszy lat 28. 

Pogrzeb odbył się w Łodzi dnia 29-go września 

  

O czem zawiadamiają - 

MĄŻ i CÓRKA. | 

łobne za spokój 
Brochockiej Katarzyny, 
stytuta. O czem POPresna 

  

ЕЕ ВНОр УРОЫЛ SAS УО аЛ НЕа 

giną miljony, są doniosłym wytworem 
artystów. 

Do tworców „Polski'* nałeży prze- 
dewszystkiem Grottger. On chyba pier, 
wszy wyrysował Matkę Polskę w dra- 
perji z rękoma okutemi w dyby. On też 
tym, którzy w r. 1863 ginęłi w imię 
Matki Polski, nadawał z natury swego 
talentu rysy twarzy urocze, ubrania 
piękne, układał ich postacie w eiekto- 
wne, zajmujące grupy. Tak, że się ich 
poniewierka wydawała czemś nawet 
zewnętrznie pięknem, ponętnem;  tra- 
gicznem widowiskiem w wyborowej ob 
sadzie i w malowniczem tle. 

lież to żywych obrazów wykonała 
młodzież w ciągu pół wieku przed woj: 
ną podług kartonów Grottgera, ile razy 
te rzeczy chłopcy kopjowali i uczyli 
się ich oczami na pamięć, jak pacie- 
rza, tak że ich potem obrażały i gor: 
szyły opisy Żeromskiego i obrazy M. 
Gierymskiego, Chełmońskiego i St. Wi- 
tkiewicza, poświęcone tym samym te- 
matom, ale chyba bliższe rzeczywistoś* 
ci. Rzeczy Grottgera miały więc olbrzy 
mie znaczenie propagandowe. 

Człowiek an _ielskiego serca, figlarz 
i pieszczoch, dobry kompan i gaduła, 
nie posiadający wykształcenia poza 
swoim fachem, tkliwy nad wyraz na 
wdzięki kobiet i dzieci, obdarzony zdu- 
miew ającym talentem rysunkowym 
czuł zrazu i był naprawdę doskonałym i 
lustratorem, bez aspiracyj do roli wie* 
szcza w ojczyźnie. 

Wyższe samopoczucie wyrobił w 
nim dopiero stosunek do narzeczonej. 
Młodsza, 'ale znacznie bardziej inteli* 
gentna od niego, oczytana i obdarzona 
oprócz innych, wielkim talentem lite- 
rackim, imponowała mu i panowała nad 
nim w zupełności. Widać z ogłoszonych 
listów, że pośrednio i bezpośrednio 
wpływała na niego i kierowała nim 
przy tworzeniu. Krótka i tragicznie zła 
mana miłość opromieniła mu kilka o 
statnich, niezmiernie ciężkich lat; dla 
niej stała się osią długiego życia. 

Trudno się oprzeć poczuciu, że w 
roczysta powaga, dantejski ton, ro- 
snąca z czasem zwięzłość kompozycyj, 
współdźwięk motywów religijnych i e- 
rotycznych z narodowemi, postacie du- 
chowych mistrzów, często w szatach 
duchownych, wskazujące drogę dzie- 
ciom — że to są czynniki, któremi. 

   

W środę dn. 2 października o godz. 7 rano odbędzie się 
w kaplicy Wileńskiego T-wa Dobroczynności 

dusz zmarłych członków tegoż T-wa: 
Drozdowskiego Piotra i Sumoroka Re- 

  

nabożeństwo ža- 
ś. p. 

ZARZĄD. 

za — 4 + 

zapłodniła kobiecą i dziecięcą duszę Ar 
thura narzeczona. W każdym razie ona 
jest przewodniczką z cyklu „Wojna*. 

Ona też swe talenty plastyczne i 
literackie przekazała córce Maryli Wol: 
skiej, a przez nią wnuczkom: Obertyń* 
skiej i Pawlikowskiej. 

Ostatni tom „Bibljoteki Medyckiej* 
— to Jana Pawlikowskiego „Bajda o 
Niemrawcu“ z drzeworytami Skoczy- 
lasa*). Wykwintny papier tej ksiąžki 
nosi na sobie drzeworyty o bardzo lu* 
dowym charakterze. Wyglądają tak, 
jakby je z trudem wycinał z sośninie 
kozikiem chłop niebardzo w tej robocie 
wprawny, obdarzony małą pamięcią 
wzrokową, nieprzeczuwający nawet, ja 
ki wyraz może mieć rysowana twarz, 
ręka, forma człowieka, draperja, wnę- 
trze, pejzaż. W czasach Grottgera i w 
jego środowisku rysunek uprawiano 
więcej niż dziś i wymagano też od ry- 
sunku więcej. Uczono wtedy. czasem 
rysunku i chłopców z ludu ale się żaden 
malarz swojej bogatej sztuki nie odu: 
czał z pomocą zabytków folkloru. Inne 
czasy, inni ludzie. 

< ы 

® 

Nie można znaleźć dla. redaktora i 
wydawcy „Bibljoteki Medyckiej* dość 
słów pochwały za to, że zamiast trzy” 
mać konie wyścigowe i. grać w karty, 
wydaje piękne i dobre książki. Sobie 
samemu i swoim bliskim przysparza 
chwały dobrze zasłużonej i pomnaża 
polski majątek duchowy. 

Dziś niema w Polsce zbyt wiele lu- 
dzi, którzyby sobie mogli pozwolić na 
kupowanie książek nieco droższych. To 
my „Bibljoteki Medyckiej'* nie są wy- 
dawnictwem groszowym. Biorąc jed- 
nak pod uwagę wartości, które przyno: 
szą wraz ze swym wyglądem zewnę- 
trznym — nie można twierdzić, że są 

za drogie. Oby się rozchodziły a przy” 
kład ich wydawcy oby natchnął innych 
Polaków do naśladowania! 

FW= 
A EA) 5 

*) |. G. H. Pawlikowski. Bajda o Nie- 
mrawcu. Z drzeworytami Wł. Skoczylasa. 
Bibljoteki Medyckiej opus 5. Tamże, 1928; 
str. 4nl: į 149 į 3 2 Е     
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OE NARZ SKA i FARBIARNIA FUTER Ė OLWARK obsza” W" Oddnia 27 września do dnia 2 października 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 
. « s 7 2 м 

Dewizy | waluty: 8 „FUTROPO b” powi so BE |raniam z ioven-| | KutarsteoOświitowy Awa nfura Ara 66 

Dolary 830,5 RE z 8 przyjmuje do farbowania ŹREBAKI, WALLABY | | tarzem sprzedsmy я . 99 И Ss a 
Į A o R wszelkiego rodzaju inne futra, B | Wil. Biuro Komi- WE: Komedja w 10 aktach. V/ rolach głównych: MARY ASTOR, WILLIAM i LOU 

śelgja 124,19 12460, ; 123,98 P i tównież<do" f główny! : BOYD i LOUIS WOLHEIM: 
<openhaga 237,38, 23198, 236,78 5 rzyjmuje się również do farbowania В | sowo - Handlowe, ul. Ostrobramska 5. Kasa czynna od godj. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Nasiępny program: 

s GOpeszi 15555 15595 tss g Sfare kołnierze futrzane i fufra na różne kolory E ewa śMIAŻTO CHODÓW": 
yłolandja / 357,98 358,92 357,08 M Biuro: W. Pohulanka 23, m. 17. —— Dzis. Pikaatny f erotyczny przebój 3 gwi. kranu Czaroj ; 
Londyn 43,20, 4840, © 43,19 © . KINO-TEATR | HARVEY, ulubieniec kobiet WILLI PRITSCH „wytworny uwodziciel WARWICK WARD" w” swej mamona 

. Nowy-York 8,90 8,92 8,88 он УНЕ ОО ИЫ | Gandis Avidinidiniu « я * Miljon dowcipów. Ocean wesołości. Liljana Harve kąpieli. 

Oslo 237,52 238,12 _ 236,92 m NAJNOWSZE KREACJE a > ===" „„HIELIOS kreacji p. t. „JEJ PIEPIZYK”"_poszkiwscie sorka Šilo sukces na aa ice" 

Paryż 34,04,5  35,03,5 34,855 _ : OBWIESZCZENIE „6, 8 i 10.14. 

»raga 26,39, 26.45, 2 „33, T R Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, KINO-TEATR i i i * ; SC 

szwajcarja 172,00, 17243,  171,57* F U LŽ Tewiru 2g0, z siedzibą przy il. Jakoba 2: „HOLLYGOOD“ Dzis długooczekiwany film. C/zarujący RAMON NOVARRO i ulubienica MARCELINA DAY w przebojowym 
khol 2 sińskiego Nr. 1 m. 3. zgodnie z art. 1030 UPC m kraśle 6. t KAPITAŃ UWARDII KRÓLEWSKIEJ Wzruszająy dramat w 10 akt. w.ją. | 

„»tokholm 39,07, 239,67 238,47 |] NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- |] podaje do wiadomości publicznej że w dniu. Mickiewicza 22. |mużycznę wyb Ses ) powietci J. Conrada | Ilustrację 

w Jaś WALCA AL STOWNIEJSZE JESIONKI! 3 października 1929 roku o godzinie 10 rano : yczną wykona orkiestra koncertowa, Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10.25, 
włochy 46,68, 46,80, 46,56, * ъ w Wilnie przy ul. Wielkiej Nr. 47 odbędzie 
4arka niemiecka 212,51, Najmodniejsze ubrania! się sprzedaż z licytacji należącego do Sa- 
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muela Kupermana majątku ruchomego, skła 
dającego się z umeblowania i urządzenia te- 
atralnego oszacowanego: na sumę 1583 złote. 

Komornik Fr. Legiecki. 

Otrzymać można tylko w najwięk- 
szym i najeleganiszym magazynie 
konfekcj. męskiej i damskiej i 

składzie futer 

P. Lancman 

"Gdańsk 173,05. 
Papiery procentowe: 

. _ Pożyczka inwestycyjna 118,50 —. Prem- 
jowa dolarowa 62,50. 5 proc. konwersyjna 
9,75. 6 proc.dolarowa 82.50 10. proc. kole- 
jowa 102,50,5 proc. kolejowa 46,26. 8 proc. 

Na ogólne żądanie pozostaje jeszcze kilka dni 
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JSTEN SMOLL 
"4 w pogoni za widmem 

— Panienko, proszę zapomnieć o 

wszystkiem. Wkrótce dowie się pani 

o wszystkiem. Rzucam słuchawkę, już 

za długo rozmawiamy. 

— Ależ, pan musi odpowiedzieć! 

Ach, proszę nie przerywać. Pan 5Ц- 

cha? Mówię, że pan musi mi odpowie- 

dzieć, bo przysięgam, że opowiem 

wszystko policji. Zawsze i wszędzie 

poznam pana głos. Opowiem im wszy” 

stko”a oni znajdą pana! Co się stało? 

Pan chce coś ukryć przedemną. A mo: 

że pan boi się powiedzieć mnie? Co 

zą głupie tajemnice? * ; 

— Głupie, panienko? — skrzypią 
cy głos brziniał groźnie. — Zobaczy” 

my, czy to będzie „głupie”, kiedy się 

panienka dowie... Za godzinę dom 

wasz będzie pełen. szpiclów... wtedy 
dowie się pani wszystkiego. Oznajmiać 
/s 0 nieszczęściu młodym panienkom 
nie należy do mego fachu. Nie umiem 
tego... a zresztą to wszystko nic mnie 

nie obchodzi. Jedno tylko mogę po” 
wiedzieć: jeśli mr. Layle nie wrócił do 

domu z Hanton, to znaczy, że tamten 

człowiek zwyciężył... 
— Co.. co to znaczy? — szepnęła 

Nelly, czijąc że nogi uginają się pod 

nią, a krew odpłynęła od serca ! 
anton — fen człowiek powiedział 

Hanton!. Tam przecież mieszkał Val- 

mon Dan. Nelly była bliska utraty przy 

_tomności. 
Co to ma znaczyć? — błagała. 

— a nic nie rozumiem. Do kogo cho: 

dził mr. Layle tej nocy? as 

— Nie mogę powiedzieć nic więcej. 

Powiedziałem już więcej, niż było po" 

trzeba. Dowidzenia, proszę zapomnieć 

о naszej rozmowie! 
W telefonie rozległ się cichy trzask. 

Człowiek z Nosting Hool powiesił słu- 

chawkę. Nastała cisza. 

Nelly bez sił upadła na krzesło. W 
jej głowie kręciło się i myśli wirowały, 
jak szalone. Serce ściskało uczucie 
strachu. Nie mogła zrozumieć  dziw- 
nych słów nieznajomego. Ale jasnem 
było, że stało się coś okropnego, coś 
groziło jej ojcu, 'a człowiek z Nossing 
Hool wiedział lecz nie chciał powie: 
dzieć. 

— Kochana moja, co ci jest? 
Nelly podniosła oczy: przed riią sta- 

ła matka. 
— Słyszałam dzwonek telefonu, a 

potem twój głos. Z kim rozmawiałaś? 
co się stało? 4 

Nelly spojrzała na matkę, nieprzy- 
tomnemi prawie oczyma i zapytała: 

— Czy wiedziałaś, że ojciec 
nocował dziś w domu? 

— Nie. Czyżby... 
— Tak, nie nócował w domu! Łóż: 

ko jest nietknięte. Niema go. A teraz 
jakiś straszny człowiek telefonował i 
mówił jakieś straszne, niezrozumiane 
rzeczy. Mówił, że za chwilę zjawi się 
tutaj policja. 

Mrs. Layle zbladła śmiertelnie, ale 
wysiłkiem woli, opanowała  wzrusze- 
nie. Od dnia * , niezrozumiałej depe- 
szy miała ciężkie i straszne przeczucia. 

Cicha rzekła do córki: 
— Chódźmy na górę, Nelly, do me- 

go pokoju. Służba może tu przyjść. 
Telefon zbudził pewnie wszystkich... 
słyszałam, że rozmawiali. Wiesz, jak 
służba lubi plotki, trzeba bardzo uwa 
żać, nie powinni nic słyszeć. Pomówi* 
my w moim pokoju. 

Obie kobiety udały się na górę. 
Czuły z trwogą, że los rozpostarł nad 
niemi czarne skrzydła nieszczęścia. 

W sypialni, gdy zamknęły drzwi za 
sobą, mrs. Leyle zażądała, by córka 
opowiedziała wszystko, co zaszło. 

Nelly śpiesząc, wzruszonym gło” 
sem powtórzyła matce całą rozmowę 
telefoniczną. 

Mrs. Layle słuchała z ciężkiem ser- 

nie 

ydawca Stanisław Mackiewicz, Odpowiedzialny redaktor Witoja Waydyłtto. 
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cem i pobladłą twarzą. Wiedziała od 
dawna, że wczesniej, czy później spad- 
nie na nią ten cios straszny, którego 
odwrócić nie mogła, ale nie spodzie: 
wała się go dzisiaj jeszcze. 

— (Czy rozumiesz, co znaczą te 
słowa, że wkrótce będzie tu pełno 
„szpicli*? — pytała matka. 

* — Ja.. ja nie śmiem domyślać się 
mamo. To takie straszne, że ja... Nie 
rozumiem co to wszystko znaczy. Na- 
wet nie rozumiem tego słowa... 

— Czy nie domyślasz się, co to 
znaczy? 

— Nie, nie wiem doprawdy. Wiem 
tyle tylko, że on telefonował od pią- 
tej rano. To znaczy, że musiał być 
rzeczywiście bardzo niespokojny i mó: 
wił prawdę. O ile mogłam zrozumieć 
to ci jego „szpicle* poszliby również 
gdyby ojciec był w domu. 

— Ale co się stać mogło? Ach, 
gdybym mogła się pozbyć tych okropr 
nych podejrzeń, które dręczą mnie od 
pewnego czasu! Może, może zatelefo” 
nować do Scotland Yardu? Może tam 
coś wiedzą?... Może udałoby się do* 
wiedzieć czegoś tak zręcznie, że nie 
zorjentują się. 

Nelly pokiwała głową przecząco. 

— Nie potrafimy nic ukryć, zdra- 
dzimy się odrazu. Obie nie umiemy 
roźmawiać z policją. A jeśli rzedzywie 
ście stało się coś strasznego, pomyšl 
jak byłoby strasznie, gdybyśmy same 
podały tę myśl policji!.. | 

— Więc... może... Mrs. Layle spoj- 
rzała pytająco na Nelly. 

— Myślałam o tem, — Nelly kiw- 
nęła głową i zarumieniła się, — ten 
człowiek wspominał o Hantor. Pewna 
jestem, że ojciec wyszedł do T)ana. 

— Zatelefonuj więc do riego.. On 
powie ci więcej niż mnie. Łatwiej mu 
będzie rozmawiać z tobą. Ale najpierw 
ubierz się, kochanie, nie powinnyśmy 
dawać służbie tematy do fplotek i cie- 

pia, słońce górskie, jęcie: Ja s 1 1 8—7. 
= R hę Wilao, 

СМС r 

Niekis aš ul, Wielka 21. 
WP, «3(telef. 921). 

kawości.,. Ach, ale co zrobimy z por 
kojem ojca? ° 

Na rnyśl o tem, że służba dowie 
się o ws;zystkiem i zacznie plotkować, 
mrs. Layle przestraszyła się więcej niż 
przy opowiadaniu córki. 

— Nie denerwuj się mamo, — uspa 
kajała ją serdecznie Nelly, — powiem 
służbie, że ojciec jest niezdrów i nie 
trzeba go niepokoić. Zresztą mamy 
jeszęze godzinę do pierwszego šniada- 
nia. Pobiegnę i rozrzucę łóżko, żeby 
nic nie zauważyli podejrzanego. 

Wkrótce Nelly czekała przy telefo- 
nię: odpowiedzi z inieszkania Valmona 
Diana. 

Wieki całe nie było odpowiedzi. 
Nelly kilka razy wieszała słuchawkę i 
znów wzywała telefonistkę do moc: 
iniejszego dzwonka, niecierpliwiąc się i 

' robiąc jej wymówki. Wreszcie odpo” 
wiedzał szorstki głos męski — Hallo! 

— Mr. Valmon Dan w domu? — 
zapytała niepewnym głosem. | 

— On... jego... tutaj.... eee... kto 
prosi? — brzmiała niezdecydowana 

odpowiedź i nagie, niewiadomo dla- 
czego powieszono słuchawkę. Nelly 
wydało się, że to był głos Mandersa— 
kamerdynera, jego dziwne zachowanie, 
zaniepokoiło ją. Nigdy nie ośmieliłby 
się ten wierny sługa Dana na taką nie- 
grzeczność. 

Znów zaczęła dzwonić uparcie. 

Miejska odpowiedziała, że abonent nie 
zgłasza się i zaproponowała, by Nelly 
zadzwoniła za godzinę. Ale Nelly oznaj 
miła, że już jej odpowiedziano raz i 
prosiła o gwałtowny: dzwonek, 

Znów minęła wieczność, zanim ode- 
zwano się. Rozległ się nieznajomy, 
ostry głos, pewny siebie i rozkazujący: 

— Hallo? 
— Czy.... proszę, czy mr. Dan jest 

w domu? — pytała Nelly,. gestem pro” 
sząc, wchodząca matkę, by usiadła i 
nie przeszkadzała w rozmowie. | 

— Kto prosi? 

Gabinet  Kosmetykirunkach — sprzedazy 
Leczniczej „CEDIB* dowiedzieć się: Mic- 

J. Hryni+wiczowej. kiewicza 22, Zarząd 
ielka 18 m. 9. Przyj. Debr p. Pimonowa, 

odg' 10—7. — od g. 9—10 i od 2 -3, 

— Miss Layle. 
Rozległ się w telefonie głuchy ka* 

szel, a potem zapadła cisza. Nelly kur- 
czowo przycisnęła słuchawkę do ucha, 
wsłuchując się w ciszę. 

— Proszę pani, niestety, narazie 
nie można rozmówić się z mr. Danem, 
— odrzekł wreszcie ten sam głos, po 
długiem milczeniu. 

— Więc może podejdzie do tele- 
fonu Manders. 

— Nie, proszę pani.. on też nie mo* 

że podejść. Czy mogę zapytać, czy to 

pani jest córką mr. Willarda Layle'a. 
— Tak, tak, proszę mi powiedzieć 

natychmiast co się stało. Czy ojciec 
mój jest tam? 

—- Hm!.. Tak, pani ojciec jest tu- 
taj.. on... hm!.. Czy ktoś był już u pani? 

— Nie, ale... 
— W takim razie, proszę mnie o 

«nic więcej nie pytać, dopóki nie nadej- 
dzie policja, Inspektor policji udał się 
już do państwa. Dowidzenia. | 

Nie słuchając protestów Nelly, po” 
licjant powiesił słuchawkę. 

ROZDZIAŁ IX. 

Straszna wiadomość. 

Delbury i Shofnesy wysiedli z auta 
na głównej ulicy Nossing Hool. Po kil- 
ku krótkich zapytaniach, znaleźli z łat- 
wością sklep jubilera. Uliczka była 
wąska i pusta. Nie było przechodniów, 
ani też żadnego ruchu kołowego, domy 
wydawały się nawpół wymarłe... 

— Nie bardzo stosowne miejsce na 
sklep. jubilerski! — uśmiechnął się 
Shofnes.y. —Gdybym mijał ten sklepik 
myślałbym raczej, że to ślusarz, który 

zarabia pensa za godzinę pracy, gnieź: 
dzi się w tej norze! 

— Wygląd zewnętrzny często myli, 
— odizekł sentencjonalnie Delbury.— 
Widmo twierdzi, że Tanci skupuje rze- 
czy kradzione, widocznie tak jest. 

Biuro Reklamowe 

ido innych psm 

pod pewne gwa- 

S. GrebaWskiūgo || 5 x. Ć zachęta, 
Garbarska I, mickiewicza 1 

telefon 82, tel, 9-05. —0 

Niech pam stanie przy drugich drzwiach. 
tacy ludzie mają* zawsze przygotowa- 
ne przejście na wszełki wypadek. Mam 
nadzieję, że zastaniemy go jeszcze w 
łóżku. Gdyby wybiegł, niech go pan 
łapie. 

Delbury dał pięć minut czasu swe- > 
mu pomocnikowi, by zdążył podkraść 
się do kuchennych drzwi, a potem za” 
pukał mocno do drzwi od ulicy. Puka- 
nie rozległo się głośnem echem po pu 
stym domku i znów zapadła cisza. Del- 
bury zmarszczył się. Był to zły znak. 
Zastukał po raz drugi i znów cisza. 

Inspektor zakłął głośno i soczyście. 
Ptaszek wyleciał z gniazdka! 

— Shofnesy, — zawołał, — jedź 
pan do Yardu i przynieś mi rozkaz te- 
wizji. Prędko. Ja zaczekam tutaj. 

Shofnesy wyjął notes i zapisał ad* 
res. 

— Zręczna robota? — mrugnął do 
szefa. — Stało się to o półnócy, trupa 
znaleziono o ósmej, a ptaszek już odle- 
ciał. Coś się nie klei! 

— Tak, tak, — mruknął Delbury, 
wyjmując z kieszeni wytrych i stalowy 
drut. — Wszystko to bardzo mi się nie 
podoba. Są trzy możliwości tylko: al- 
bo Tanci został uprzedzony przez te- 
lefon, przez kogoś z domu Dana, albo 
wiedział wcześniej o zamiarach Lay- 
le'a, albo coś się dzieje w domu Lay-;*. 
Je'a. Jakie jest pana zdanie © tem? któ” * 
ra z trzech hipotez jest prawdziwą? 

— Mojem zdaniem, Tanci wiedział 
o zamiarach Layle'a. Widmo wspomi- 
ma o tem, w swej kartce. Tanci' emu 
Layle polecił przygotowanie alibi. Gdy 
ten przekonał się, że Layle przegrał 
sprawę, zniknął. 

— Jedź pan prędzej i wracaj. z ro 
kązem zrewidowania domu. [eśli bę 
dziemy tu stali, to za kwadrans zbiorą 
się wszyscy sąsiedzi. Ja tymczasem 
zajrzę do sklepu. 
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