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" rzy przyczyny katastrofy. 
CESARZ 

„Przypadkowa rozmowa w pociągu zu- 

pełnie przypadkowo też znalazła się w cyklu 

moich spostrzeżeń o Bolsžewji. Narusza 

ona charakter publicystyczny tych studjów, 

jest kartką wyrwaną z reporterki. Niech jed- 

nak zostanie jako klamra pomiędzy uwa- 

gami o Bolszewji, a temi kilkoma słowami 

uwag, które chcę powiedzieć o „zatopionej 

" Rosji'*. Jak do tego doszło? Rewolucja luto- 
wa przygotowana aktem  įerorystycznym 

z udziałem jednego z Wielkich Książąt 

(morderstwo Rasputina) złączyła wszystkie 

- warstwy społeczeństwa rosyjskiego prze- 

siwko jednemu człowiekowi, a raczej jednej 

parze małżeńskiej. Wywracając ten słup, 

który stał na drodze normalnego rozwoju 

Rosji, wszyscy tak się naprężyli, że razem 

ze słupem wywróconym polecieli w prze- 
- paść. 

Na czyta ©  Cesarzu 

tem, co  człowie- 
ka, z opowiadań ludzi, którzy go znali, 
dochodzi, ciąży straszna klątwa. Człowiek 

"ten był samodzierżcą jednej szóstej części 

globu. Każde jego słowo było czynem, mo- 
gącym mieć gigantyczne znaczenie dla ży- 
cia tysięcy ludzi. Każdy jego błąd, nieuwa- 
ga, niedopatrzenie, strasznie się mściło na 

tem, co się 

„ ludziach. Dlatego tak dużo jest wyzwisk, 
rzucanych na osobę Mikołaja II nie ze stro- 
ny rewolucjonistów, lecz przez byłych mini- 
strów. Lecz będziemy względniejsi, niż 

_ przedstawiciele najwyższej, rosyjskiej biu- 
rokracji. 

„ Mikołaj II był gentlemanem w pełnem 
«ego słowa znaczeniu. jego „partja” — je- 
śli można tego określenia użyć — przed- 
stawiciele. skrajnej reakcji, wśród której nie 
brakło ludzi niesłychanie iriteligentnych, pa- 
trzyli na wojnę z Nienicami jako na głupią 
 awanturę.« On sam będąc do szpiku i ko- 

( ści reakcjonistą, rozumiał doskonale, co 
znaczy wojna pomiędzy. ostatniemi konser- 

, watywnemi monarchjami w Europie. W 
miarę postępów wojny musiał to rozumieć 
ceraz dobitniej. Ale jak zdecydowanie, z ja- 
kim wstrętem odrzucał podczas wojny 

_._ wszelkie propozycję pokoju, uważając, że nie 
"może zdradzić sojuszników. Było coś z Pa- 

ы 

  

wła I, z jego pojęć o honorze maltańskim, 
w tęm obłąkaniu, z: którem Mikołaj II pro- 
Wadził wojnę, gubiąc Rosję, tron i siebie. 
Pochylimy tu głowę przed jego pojęciem o 
słowie cesarskiem, lecz nie przed przenikli- 
wością polityki. Na. obronę polityczności 
jego stanowiska, można jednak dodać, że 

_ cała inteligencja rosyjska uważała idjotycz- 
, 114, — jak słusznie ją z rosyjskiego punktu 
widzenia, nazywał hr. Witte — wojnę 
z Niemcami za zbawienną dla Rosji. 
, Wszystko, co pisałem o Bolszewji, pi- 

sałem metodą wyłapywania grubych linij, 
- podkreślenia cech istotnych, dominujących, 

rządzących psychologją Sowietów. Przyta- 
czałem szczegóły jedynie jako ilustrację do 
tego, cobym nazwał „ideami panującemi“. 

_ W krótkiej charakferystyce ostatniego" Ce- 
| Sacza, chciałbym zastosować tę samą me- 

_ lodę, poprzestać na enumeracji cech istot- 
- nych 'w psychoiogji Mikołaja II. 

__ Był to więc człowiek, miłujący życie ro- 
 dzinne, który gdyby nie był Cesarzem, ni- 

- Adyby się życiem publicznem nie zajmował, 
A Od wszystkich naokoio żądałby tylko, aby 
jego i jego rodzinę pozostawiono. w całko- 

„ witem odosobnieniu. Los, wypadki, ludzie, 
naród rosyjski postąpili zupełnie inaczej 
prześwietlili jego życie osobiste, wszystko, 

  

— 60 każdy człowiek ma prawo zachować dla 
p 
„siebie, każdą rzecz najintymniejszą ogłosili, 
_ Pokazali, wydrwili przed światem całym. 

Drugą cechą zasadniczą Mikołaja II był 
Ake mistycyzm. Jest to cecha dzłedziczna w ro- 

-  dzinie Romtanowowów. Ale Mikołaj II był 
„ mistykiem największym, większym niż Alek- 
Sander I. 
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   __ Opowiada Izwolski, jak za pierwszej re- 
Wolucji rosyjskiej, forty zbuntowanego 

* Krónsztadtu ostrzeliwały flotę i jak on, jako 
; minister spraw zagr. składał w Peterhofie 
Cesarzowi raport o sprawach konsularnych 

  

Redakcja rękopisów 

w Persji. Cesarz słuchał bardzo. uważnie, 

a armaty Kronsztadtu groziły nietylko ko- 
ronie Mikołaja Il-go, ale jego życiu i życiu 
rodziny, gdyż w razie zwycięstwa rewolty, 

droga do stolicy byłaby odciętą. Dopiero, 
gdy po ukończeniu raportu Cesarz przez 
dużą taflę okienną spojrzał na morze i dy- 
my wystrzałów — zapytał się go Izwolski, 
czemu jest tak spokojny. — Otrzymał od- 
powiedź, która zabrzmiała wyjątkowo po- 
ważnie, że cesarz rosyjski jest przekonany, 
że los jego teraz, tak samo jak zawsze, leży 
w ręku Boga. 

Mikołaj II żywił głębokie przekonanie, 
że czeka go los tragiczny. To też wybuch 
rewolucji i detronizację, powitała jego ro- 
dzina z uczuciem ulgi: „Już się stało”. 

Pochodnemi od mistycyzmu były dwie 
sechy. Jedna dobra, druga zła. Dobrą było 
wielkie poczucie cesarskiej odpowiedzialno- 
ści. Ta niewrażliwość, spokój niewzruszo- 
ny, godność, z którą Mikołaj II przyjmował 
najgorsze wiadomości, ten głos spokojny, 
którym, zasiadając do Śniadania powie- 
dział: „ciekaw jestem, jak długo bronić się 
będzie jeszcze Port Artur“, gdy jednocześ- 
nie kładł pod serwetę depeszę o zdobyciu 
Portu Artura przez Japończyków, ten spokój, 
z którym przyjmował wszystkie obelgi 
i szykany po detronizacji, — wszystko to 
płynęło z przekonania, że nie jest zwykłym 
człowiekiem, lecz istotą, któremu Pan Bóg 
wyznaczył posłannictwo nadzwyczajńe. Wia- 
"a w to żyła z dziecinną naiwnością, czy też 
z podziwu godnem mistycznem przekona- 
niem w psychice Mikołaja II. 

Obok poczucia odpowiedzialności mi- 
stycyzm Cesarza stworzył w nim wiarę w 
lid rosyjski. Cesarza Mikołaja Il można na- 
zwać swego rodzaju demokratą, chłopóma- 
nem. Nikt nie może być zupełnie wyzwo- 
lony z pod wpływów swego wieku, swej 
epoki. Mistycyzm Mikołaja i jego żony był 
średniowieczny. Cesarzowa całowała ręce 
jakichś pustelniczek, które od stu lat się nie 
myły. Ale tą średniowieczność trochę była 
pomalowana Tołstojem. Mikołaj II reakcjo- 

nista, średniowieczny mistyk, na wiele rze- 
czy miał pogląd podobny do Tołstoja. Nie 
nawidził ochotników jednorocznych w woj- 
sku, bo to inteligencja. Kochał szeregowca! 
Kochał i wierzył w lud rosyjski. Widział 
w nim ostoję swojego pochodzącego od Pa- 
na Boga posłannictwa. 

Mieliśmy w niepodległej Polsce premjera, 
który się zajmował puszczaniem spodeczków 
na seansach spirytystycznych. Stosunek Mi- 
kołaja II do Rasputina był stosunkiem głęb- 
szym. W głowie, wypełnionej średniowiecz- 
ną mistyką, podejrzliwošcią do własnego oto- 
czenia, tak zrozumiałego u samodzierżcy, 
wreszcie ową literacką „wiarą w lud', bę- 
dącą chorobliwą cechą, będącą zabobonem 
przedwojennego pokolenia — ulokował się 
kult Rasputina, jako nadczłowieka, jako 
bezpośredniego _ wyobraziciela' religij- 
nych i wszelkich innych poglądów całego 
rosyjskiego ludu. “ 

Teraz przejdźmy już bezpośrednio do 
katastrofalnej roli, którą odegrał Mikołaj II 
w życiu państwa rosyjskiego. Oczywiście, 
że temi wszystkiemi cechami, które poprzed- 
nio wyłuszczyłem, Mikołaj II był bardzo da- 
leki od przekonań, poglądów wyznawanych 
za czasów jego panowania przez całe spo- 
łeczeństwo rosyjskie. Kąt odchylenia wyo- 
brażeń Mikołaja, był niesłychanie wielki 
w stosunku do świata wyobrażeń inteligen- 
cji rosyjskiej. Była to przepaść, której 
przeskoczyć się nie dało. Z jakimkol- 
wiek innym członkiem tej dynastji na 
tronie, Rosja miałaby więcej szans 
uniknięcia katastrofy, która ja  spot- 

kała. Mikołaj Il nie miał zupełnie zmysłu 
realizmu, był to umysł fantastyczny, goto- 
wy w każdej chwili uwierzyć w każdą poli- 
tyczną bajkę. Tacy ludzie zdarzają się nie- 
tylko na tronach, lecz w życiu codziennem, 
a nawet bardzo czesto w życiu politycznem, 
tylko oczywiście nie przynoszą tyle szkody. 
W naturze Mikołaja II, w jego naturalnem, 
chłopięcem ugrzecźnieniu _ wobec wszyst- 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

do miejsca. Terminy 

kich, tkwił takżłe strach wyjątkowy przed 

zrobieniem komuś przykrości. Gotów był 

wszystkim ustąpić, wszystkim dogodzić. Są 

to cechy natury słabej, a natury słabe mają 

iównież skłonność do wpadania w drugą 

ostateczność, w upór, ślepy, bezmyślny, 

bezwzględny. To właśnie stało się z Miko- 

łajem II. Słabość, bjezwolność, niemoc w za- 
kresie właściwego rozkazodawstwa, połą- 
czyła się u niego z paroksyzmami bez- 
względnego uporu. 

Wszystkie te jego cechy charakteru do- 
prowadziły do tego, że istotnie za czasów 

Stiirmera i Protopopowa, Rosja znalazła się 
w ślepym zaułku. 

Z chwilą detronizacji Mikołaj Il stał sie 
cdkupicielem swoich win i monarchji. Te ce- 
chy charakteru, które: gdy był władcą 
powodowały katastrofę, teraz  przeciw- 
nie, wychodziły na dobre. Z godno- 
ścią, że spokojem Mikołaj II czekał na 
śmierć. |Jak kwiaty podane artystce, tak 
krew przelana w związku ż jakąś ideologją 
-— zachęca i pobudza. Te biedne panienki, 
którym kule przebiły ciepłe od snu koszule 
i flanelowe kaftaniki — swą śmiercią wię- 
sej się monarchizmowi zasłużyły, niż Alfons 
XIII swojemi wywiadami po gazetach i obja- 
śnieniami, Jako dziennikarz emocjonalnie 
związany z ideą monarchiczną, chciałem to 
jaskrawie na tych szpaltach podkreślić. 

INTELIGENCJA ROSYJSKA 
Powiedziałem ostrożnie, że z innym ce- 

sarzem miałaby Rosja więcej szans uniknie- 
cia rewoliicji, Gdyby nim był Mikołaj Miko- 
łajewicz, byłby rządził jako samodzierżca, 
ale samodzierżca utalentowany i popularny, 
zdyby był Michał Aleksandrowicz — brat 
Cesarza, mieliby Rosjanie Cesarza konsty- 
tucyjnego, podobnego w swem zachowaniu 
się do Króla |erzego V-go, gdyby miał być 
tim Konstanty Konstantynowicz — Europa 
miałaby monarchę mecenasa sztuki, kogoś 
w rodzaju słynnego w historji literatury 
Wielkiego Księcia Wejmaru. Ale czy te 
"wszystkie „gdyby* odwróciłyby koło histo- 
zji. Inteligencja rosyjska miała taki brak 
zmysłu państwowego, a raczej tak antypań- 
stwowje instynkty! Wyrazem inteligencja 
określają różne narody różne grupy osób. 
W Rosji termin ten miał znaczenie najszer- 
sze. Obejmował on wszystkich, kto nie był 
wyraźnie „ludem”, aż po najwyższe szczy- 
ty biurokracji, żiesztą wyłącznie. To znaczy, 
że do inteligencji nie należeli chłop, robot- 
nik i rzemieślnik, oraz minister, dyrektor de- 
partamentu policji, generał głównodowodzą- 
cy. Ale kupiec czytający Dostojewskiego, 
ale oficer chodzący do teatru — wszystko 
to była inteligencja. Otóż na usprawiedli- 
wienie całej tej inteligencji można chyba to 
powiedzieć, że ona — jak sam Mikołaj Il 
— przeceniała znaczenie i siłę samodzier- 
żawia. Dlatego każdy, kto jej w walce i je- 
dynowładztwem pomagał, stawał się jej 
„Poputczikiem“ — mówiąc dzisiejszym ję- 
zykiem rosyjskim. 

Każda antypaństwowa organizacja znaj- 
cywała sympatje wśród inteligencji rosyj- 
skiej. Polski ruch strzelecki nie miał wcale 

pieniędzy. Polska miała dużo ludzi boga- 
tych, dużo ludzi ofiarnych, lecz nikt nic nie 
chciał. dać, bo ruch strzelecki w tych cza- 
sach, był zbliżony do socjalistów. Piłsudski 

w swojej robocie niepodległościowej musiał 

się liczyć « każdym ' dosłownie głosem. 
Z historji stronnictw socjalistycznych ro- 
svjskich, wiemy, że partje te rozporządzały 
tysiącami. Nietylko z policji tajnej płynęły 
te tysiące złotych rubli, któremi obracali 

socjal-rewolucjoniści, organizując swe za- 
machy terorystyczne. Szły one z kieszeni 
bogatych fabrykantów,, właścicieli ziem- 
skich, zamożnych adwokatów, lekarzy, 

wszystkich tych, którym się rewolucja tak 

odwdzięczyła. Szczegłowitow, cesarski mi- 

nister sprawiedliwości więziony przez bol- 

szewików w fortecy św. Piotra i Pawła spot- 

kał na spacerze więziennym p. Tereszczen- 

kę, ininistra rządu ks. Lwowa, bogacza, 

który uprzednio znany był z subsydjowania 
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iuchu rewolucyjnego. Szczegłowitow mu 

powiedział: „powiadają, że Pan zapłacił 
pięć miljonów rubli, aby trafić tutaj. jaka 

szkoda, że o tem wcześniej nie wiedziałem. 

Osadziłbym tu Pana Чагто“. 

Anegdota ta ma symboliczny charakter. 

Pamiętain artykuł w „Rieczi* organie 

partji kadetów, w stulecie bitwy pod Mo- 

żajskiem, zwycięstwa nad Napoleonem. Ka- 

detów należy uważać za przeciętną in- 

ieligencji rosyjskiej. W artykule tym 

„Riecz“ nie umiała nic Rinnego napisać, jak 

to, że żołnierz francuski czuł się tak w Ro- 

sji, jak żołnierze rosyjscy w Mandżurii. Da- 

leko mu było od Ojczyzny, więc dał się po- 
bić. Oto wszystko, co potrafił w stulecie 

wielkiej swej państwowej chwały pomyśleć 

obie inteligent rosyjski. Tylko tyle umiał 
powiedzieć o najważniejszym dla Rosji pro- 

biemie azjatyckim. * 

Inteligentowi rosyjskiemu zdawało się 
tylko, że myślał antyrządowo, naprawdę my- 
ślał antypaństwowo. Kulminacyjnym obja- 
wem atrofji zmysłu państwowego jest dla 
manie chwila, kiedy po rozwiązaniu |-szej 
Dumy Stołypin zwrócił się do stronnictw 
Dumy, a przedewszystkiem do kadetów z 
propozycją utworzenia gabinetu o cechach 
nawpół parlamentarnego rządu. Cesarz Mi- 
kołaj Il był.dla tej myśli pozyskany przez 
Trepowa. Już ten jeden iakt zdejmuje 
z ostatniego Cesarza dużą dozę odpowie- 
dzialności i przerzuca ją na kadetów, któ- 
izy tę propozycję odrzucili! Doprawdy. raz 
jeszcze powiem, że na ich wytłumaczenie 
tylko ten można podnieść motyw, że przece- 
niali oni znączenie i siłę jedynowładztwa, 
że uważali to jedynowładztwo za jedynego 
swego wroga, że byli pewni, iż po upadku 
jedynowładztwa, rządy kraju przejdą w ręce 
inteligencji, że nie śniło się im , jakie siły 
bestjalskie tkwią w. warjackich głowach 
rosyjskich wywrotowców. Dla nas Polaków 
oczywiście najlepiej, iż ten sojusz genjusza 
Stołypina z parlamentem nie doszedł do 
skutku, ale doprawdy pomimo całej litości, 
na którą dziś zasługuje ten inteligent, czy to 
jako łachmaniarz — liszeniec w Bolszewji, 
czy jako szofer, wożący w Paryżu Amery- 
kan do nocnych lokali — chce się powie- 
dzieć pod jego adresem: „Ta Tas voulu 
Georges Dandin“, 

Wyobraźmy sobie, żeby Mikołaj II, gdy 
został Cesarzem, zamiast przybijać z żoną 
obrazki na ścianach w swoich pokoikach, 
pojechał do politechniki petersburskiej i wy- 
giosił mowę do młodzieży: „Zbyt długo kłó- 
ciliśmy się. Mamy tyle w Rosji do roboty. 
Wszyscy wyprzedzili nas. A mamy kraje 
olbrzymie, które czekają na pracę, pracę 
i jeszcze raz prace. Mamy Azję, z której 
zrobić musimy Amerykę", — Oczywiście, 
gdyby miał nerwy i wolę Piotrą 1-go, mógł- 
hy jeszcze w 1894 r. zrobić w Rosji wszyst. 
ko. Ale tego od nikogo nie można wymagać. , 
Najlepsze jednak intencje i najrozumniejsze 
posunięcia przeciętnie inteligentnego wład- 
cy rozbiłyby się o antypaństwowe instynk- 
ty inteligencji rosyjskiej. 

UNE STUPIDE AVENTURE 
Tak nazwał wielki mąż stanu, Sergjusz 

Witte, wojnę rosyjsko-niemiecką. Dla nas 
jest ona błogosławiona, bo nam dała nie- 
podległość. Z punktu widzenia rosyjskiego 
była ona szaleństwem „awanturą idjotycz- 
ną” Europę wprowadziła w niewolę атегу- 
kańska. 

Ekspansja państwa powinna się rozwi- 
jać w kierunku, który dla państwa może być 
najbardziej korzystny i tam, gdzie opór jest 
uajmniejszy. Zwrócenie sie Rosji przeciwko 
Niemcom, nie mogło nawet w razie zwycię- 
Stwa nic dać Rosji, natomiast Rosja naty- 
kała się tu na opór największy. 

Tłómaczenie, że Rosji chodziło o Bał- 
kany, że z Niemcami walczyła Rosja tylko 
jako z sojusznikiem Austrji nie zwalnia Sa- 
zonowa Od zarzutu polityki błędnej. Nale- 
zało, pierwiej Niemcy od Austrji odciągnąć 
drogą różnych koncesyj, jeśli się chciało 
vorawiać plany bałkańskie. 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — 
N SWIĘGANY Rz St 
N. ŚWIĘCIANY — Kusięgaruła 
OSZMIANA — Księgwnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgaroiz Polska — St. Pednarski. 
POSTAWY -— Księgumia Polskiej macieiy Szkolnzj, 

e SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Micłdewicza 1% 
STOŁPCE — Księgarnie T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY 
WILEJKA POWIATOWĄ —. ul. Mickiewicza 24, P. Juczew «ss 
WARSZAWA — T-wo Kaięg. Kol „Ruch“. \ 

Jaźwińskiego. 

T-wa „Rach”. 

— ul Rynek 9 — N, Tarasiejski. 

. Komunikaty oraz 

o Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 60 
ae numery dcwodowego 20 gr. 

ROKOWANIA W SPRAWIE 
ZARZĄDZEŃ HOOVERA 

Oś polityki światowej obraca się 
dziś dokoła rokowań w Paryżu opo- 
rozumienie Francusko-Amerykańskie 
co do zawieszenia spłat niemieckich 
przewidzianych w planie Yónga. Op- 
tymistyczne przewidywania naszej 
Agencji Telegraficznej w niczem nie 
zostały potwierdzone przez rzeczy- 
wistość. 

  

W dniu 5 lipca t.j. onegdaj prezy-- 
dent Hoower raz jeszcze odrzucił w 
ay kategoryczny wnioski francu- 
skle, przyczem kwestją sporną są 

tz.  olekzónia w naturze, które po- 
między 1 lipca r.b.a30 czerwca 1932r. 
mają wynoślć 20 milj. dolarów. 
to dla Francji sprawa doniosła gdyż 
przemysł francuski zakontraktoewał 
poważne ilości węgla, drzewa, wyro- 
bów chemicznych, maszyn | różnych 
narzędzi w Niemczech. › 

Z drugiej strony kancierz Rzeszy 
Niemieckiej wysłał do rządu Stanów 
Zjedn. notę treści następującej. 

Wobec obaw, Jakle ujawniają pewne 
koła, że sumy, które zaoszczędzone Dada. ‚ 

е- budżecie niemieckim dzięki pomocy w 
dzinie odszkodowań, mogłyby być użyte na 
owiększenie zbrojeń, oświadczam, iż jakie- 

kolwiek zwiększenie funduszów przeznaczo- 
nych na cele armji I marynarki w okresie 
rocznego moratorjum, nie było nigdy brane 
pod uwagę i nigdy nie nastąpi. Sumy uzy- 
skane naskutek udzielonych Niemcom ulg w 

Jest 

następstwie planu Hoowera, są przeznaczo- 
ne w całości na pokrycie deficytu budżeto- 
wego, na konsolidację warunków gospodar- 
czych oraz na ocalenie niemieckiego życia 
ekonomicznego. 

Jednak w sprawie tej noty otrzy- 
mujemy wiadomości sprzeczne. Biu- 
ro Conti, z powołaniem się na nie- - 
mieckie czynniki miarodajne odna- 
wia nawet jej charakteru noty dypio- 
matycznej. Inne Informacje głoszą, 
że powyższe oświadczenie Bruenin- 
ga uczynione było przed kiikoma 
dniami i nie może być w obecnej 
chwili dyskontowane. Niewiadomo 
także czy Niemcy zechcą zrezygno- 
wać z budowy dalszych pancerników 
i projektu unji celnej z Austrją — 
czyli, czy zechcą się zgodzić na po- 
sunięcia, któreby ułatwiły odpręże- 
nie polityczne. 

W dn. 6 b. m. t. j. wczoraj se- 
kretarz skarbu Mellon przedstawił 
rządowi francuskiemu nową formułę. 

Przewiduje ona poprostu, że 
Francja i Stany Zjednoczone godzą 
się w zasadzie, aby wszystkie nie- 
rozwiązane dotychczas sprawy, jak 
również wszelkie kwestje techniczne, 
n. p. dotyczące świadczeń w naturze, 
były przekazane komitetowi rzeczo- 
znawców ministerstw skarbu 
gólnych państw, który ustaliłby for- 
mułę rozwiązania wszystkich tych 
spornych spraw w duchu zasadniczej 
propozycji Hoovera. Sekretarz skarbu 
Melion wyraził się, że Stany Zjedno- 
czone nie mogą przyjąć stanowiska 
francuskiego jako podstawy do układu. - 

oszcze- 

Rada ministrów francuska obrado-- 
wała wczoraj nad nową formułą | : 
amerykańską od godz. 5 wieczór. 
Następnie o godz. 7.30 wieczór za- 
częło się posiedzenie francusko-ame- 
rykańskie, przerwano o 8 wieczór ce- 
lem skomunikowania się delegatów 
amerykańskich z Waszyngtonem. 
Amerykanie spodziewali się dostać 
tą odpowiedź w czasie półgodziny. 

Na tem urywają się nasze wia- 
domości. 

-_ Ale co dawała Rosji polityka bałkańska? 
Czy można porównać te korzyści, któńe Ro-- 
sja mogła znaleźć dla siebie na Bałkanach, 

z tem, co mogłaby dać jej Azja, przy rozum- | 

nej polityce. Mojem zdaniem już polityka 

Aleksandra II-go jest tylko spóźnionem wy- 

konanien planu naszego Króla Władysława 

iV-go. Władysław IV-ty gdyby zrealizował | 

swe plany, stworzyłby z Polski wielkie im- 

perjum. Za czasów Sazonowa Bałkany po- - 
siadają już zupełnie inną wartość. ) 

Dowodem słuszności tezy, iż jedynym 

racjonalnym kierunkiem ekspansji Moskwy, 

jest Azja, służy współczesna polityka bol- - 

szewików i jej sukcesy, ' L 

Porėwnajmy teraz przyczyny katastroty 

Rosji z naszem położeniem. Zamiast wład- 

cy w rodzaju Mikołaja II, posiadamy na cze-- 

le narodu człowieka genjuszu. Zamiast an- 

typaństwowych, anarchicznych instynktów 

inteligencji rosyjskiej, dzieki Piłsudskiemu, . 
krzepnie u nas idea „wszystko dla pań- 
stwa”. To są nasze plusy. Natomiast oba- | 
wiam się porównywać metody polityki za- * 
granicznej obu państw. Wydaje mi siė, % 

że podobnie jednomyślnie prowadzimy po- - * 

dobnie błędną politykę zagraniczną. cat, | at 

   



ECHA KOLEJOWE 
  

Z KINA KOLEJOWEGO W WILNIE 
W ubiegłym tygodniu znajdując się w 

pobliżu dworca postanowiłem dla zabicia 
czasu zajrzeć do kina kolejowego, spo- 
dziewałem się jak zwiykle zastać tam przy- 
grywające do obrazu rozklekotane piani- 
no i do niemożliwości fałszywie  jęczące 
skrzypce, jakież jednak było moje 
zdziwienie, gdy usłyszałem zupełnie przy- 
zwoitą orkiestrę, doskonale dobraną do 
cbrazu. Zainteresowany tem zjawiskiem 
podczas przerwy  odszukałem kierownika 
kina 9. Sobiepana, wdając się w maleńką 
dysputę. * 

P. Sobiepan wyjaśnił mi wszystko, od- 
powiadając, że przed kilkoma właśnie dnia- 
mi zainstalowano najnowszej konstrukcji 
aparat dźwiękowo - synchronizacyjny, pro- 
ponując mi obejrzenie go. 

Udaliśmy się do kabiny, gdzie ujrzałem 
sporych rozmiarów skrzynię mahoniową z 
całym szeregiem przyrządów i połączeń do 
stojącego obok wzmacniacza i głośników na 
widownię. Dzięki uprzejmości p.  Sobie- 
pana uruchomiono na próbę aparat i 
usłyszałem nadzwyczaj czyste dźwięki bez 
najmniejszych bodaj szmerów, zdumiony 
tem zapytałem, dlaczego w kinach „Heljos* 
i „Hollywood“, džwiekūwce przeważnie są 
chrapiące szumiące : niewyraźne? 

—- Widzi pan, oni nabyli aparaty ie- 
szcze w ubiegłym roku, dzisiaj już mamy 
najnowsze zdobycze techniki, nasz. aparat 
naprzykład w obecnej chwili jeszcze nie 
może służyć do dźwiękowców, albowiem 
tek zwana przystawka do powyższegc apa- 
ratu, która uniemożliwia wyświetlanie 
dzwiękawców, kosztuje 1200 dolarów, na 
co my teraz jeszcze gotówki nie posiada- 
my, na jesień jednak najpóźniej mamy 
nadzieję wspomnianą przystawkę nabyć, 
obecnie synchronizujemy filmv t. i. dosto- 
sowujemy odpowiednie dźwięki i muzykę 
do obrazu. 

— A jakże zapowiada się frekwencja? 

— Otóż z tem, proszę pana jest gorzej! 
obecnie wyświetlamy filmy 5 dni w tygod- 
niu, począwszy od każdej środy, gdyż 
wogóle latem  pub!iczność rzadziej chodzi 
do kina, pomimo mawet tego, że ceny za 
bilety są dość niskie a jak panu wiadomo 
najdroższy bilet u nas kosztuje 60 groszy 
i staramy się dawać obrazy bardziej warto- 
ściowie, naukowe lub krajoznawcze, w 
rzadkich jednak wypadkach zdarza się 
że wyświetlać musimy coś salonowego lub 
208 z tak zwanych „przebojów*, a to dzięki 
temu, że publiczność lubi nowości, a my 

się musimy z tem liczyć, gdyż trzeba 
panu wiedzieć, że kino kolejowe, jest mat- 

ką i żywicielką Ogniska, które ma kolo- 

salne zadanie, utrzymując cały szereg pla- 

cówek kutturaino - oświatowych jak: sek- 

cję muzyczną. chóralną, teatralną, wycho- 

wania fizycznego, odczytową, towarzyską 
bibliotekę i przedszkole. 

Dostarczamy więc dla Ogniska środ- 
ków co prawda, czasami bardzo skrom- 
nych, ate niezbędnych do prowadzenia 
tej wzniostej i szlachetnej pracy. 

Na tem skończyliśmy naszą pogawędkę, 
podziękowałem serdecznić p. Sohiepanowi 
za miłą gościnę, obiecując zostać stałym 
bywalcem kina kolejowego. 

To też pożądaneby było, by społeczeń- 
stwo wileńskie zainteresowało się nieco po- 
wyższą placówką, odwiedzając kino kolejo- we jak najczęściej, gdzie może zobaczyć 
wartościowy i ładny film, mając przy tem 
to przeświadczenie, że pieniądz, wydany na bilet, nie powędruje do kieszeni przedsię- 
biorcy, lecz zostanie użyty na cele oświa- 
towe, przynosząc dla. tegoż społeczeństwa 
nieobliczalne korzyści, a w jaki sposób Og- 
nisko Kolejowe przychodzi z pomocą  in- 
stytucjom humanitarnym i społecznym do- 
wiemy się wkrótce z najbliższych numerów 
„Stowa“. L-wicz 

  

BARANOWICZE I STOLPCE 
— Z žycia kolejarzy. W tych dniach ze- 

spół teatr. Ogniska Kol. w Baranowiczach 
odegrał „Gwiazdę Syberji* dramat patrjo- 
tyczny w 4-ch aktach hr. Starzyńskiego. 

Podczas przedstawień w Baranowiczach 
i Stołpcach rozentuzjazmowana publiczność 
zgotowała gorącą owację zespołowi, wrę- 
czając p. Nowickiej duży bukiet kwiatów 
i wynosząc na długo w pamięci otrzymane 

„ wrażenie. 
Sztuka wyreżyserowana bardzo dobrze 

jednak były drobne niedociągnięcia „niedo- 
strzegalne dla oka widza, powstały jedynie 
z powodu zaszłej obsady w chwili ostat- 

niej. ` 
Udział w odegraniu 

osoby następujące: 
P. p. Nowicka, Zarembowa, Meński, Wi- 

śniewski, Michałowski, Kasperski, Jaroc- 
ki, Okołowicz, Lebe'nsztein, Sienkiewicz, 
Zaremba, Nowicki,  Ściepuk, Ogrejko, 

Wojnach, Bakłażec i Witkowski. 

Reżyserem i duszą teatru iw Baranow.- 
czach jest Gabryel Michałowski, pracow- 
mik służby ruchu st. Baranowicz, który naj- 
więcej pracy kładzie przy wystawianiu 
sztuk, to też cały zespół rozumiejąc za- 
danie wywiązuje się bez zarzutu. 

Protektorem wystawiania sztuki w 
Stołpcach był Zawiadowca st. Stołpce p. 
Paszkiewicz, któremu słuszne należy się 
uznanie jako jedynemu organizatorowi Ko- 
lejowego Przysposobienia Wojskowego, a*- 
bowiem w ciągu miesiąca zorganizował 
orkiestrę K. P. W. w Stołpcach, która robi 
dobre postępy. 

Czysty dochód z przedstawienia przezna- 
<zony został *'na Kolejowe Przysposobienie 
"Wojskowe w Stołpcach. 

". To też należy życzyć całemu zespołowi 
długiej i owocnej pracy. 

i objeździe brały 

wy 
BIAŁYSTOK 

— Akademja przeciwłotnicza w Ognisku 
Kolejowem. Z okazji odbywającego się ty- 
godnia, poświęconego sprawom rozbudowy 
lotnictwa, i przygotowań do obrony przeciw 
gazowej, staraniem miejscowego komitetu 
zorganizowano zbiórkę pośród rodzin kole- 
jarzy i propagandową akademię. Olbrzy- 
mia sala Ogniska Kolejowego wypełniona 
została po brzegi pubłicznością, ilość któ- 
rej przekraczała 1000 osób. Świadczy to 
chlubnie o zainteresowaniu mieszkańców 
sprawami, związanemi z obronnością pań- 
stwa. 

Przemawiali na akademii p.p.: Dudycz z 
ramienia Zarządu Wojewódzkiego Komitetu 
Kolejarzy w Wilnie, Szyperko, Szczytt, któ- 
ry wygłosił ciekawy odczyt o technicznych 
moż!iwościach przemysłu chemicznego. Ze- 
brani żywo reagowali na wywody przemów 
ców i prelegenta. 

ŁAPY 
Prace nad lotnictwem. Nasze 

miasto zamieszkują przeważnie kolejarze, 
przeto wszystko, co się robi ma charakter 
i piętno kolejowe. Praca społeczna na na- 
szym terenie płynie pomimo trudności, dość 
wartkim potokiem, a zawdzięczać to należy 
czynnemu poparciu miejscowych władz ko- 

  

lejowych, oraz zespołów 'iwyrobionvych pra- 
cowników: na niwie społecznej. 

Sprawy lotnictwa traktowane są tutaj 
nader przychylnie, to też starania miejscowe- 
go Komitetu Kolejowego L.O.P.P. z inżynie- 
rem Blumem i p. Hryniewieckim na czele 
przynoszą efektywne wyniki. Zauważyć to 
można w nader chętnem nabywaniu znacz- 
ków i nalepek L.O.P.P., oraz doraźnych 
datkach. Akademja urządzona z okazji ty- 
godnia lotniczego, wypełniona była po brze- 
gi mieszkańcami Łap, przysłuchującymi się 
przemówieniom panów. Niedziółki i Szczytta. 
Czynną i owocną pracę rozwijają dr. Orze- 
chowski i p. Szydłowski. 

BRZEŚĆ N/B 
— Kolejarze węzła brzeskiego na lotni- 

ctwo narodowe. Najbardziej zwartą masa o 
podkładzie społecznym na terenie naszego 
miasta są bezsprzecznie kołejarze. Uwydat- 
nia sie tę bardzo wyraźnie w szeregu im- 
prez  , inicjowanych sporadycznie przez 
rzesze kolejowe, zaś szczególnie w momen- 
tach większego napięcia społecznego, jak np. 
tydzień LOPP, swięta narodowe i t. p. M 
tym roku jeżeli chodzi o wydatne poparcie 
prac nad rozwojem lotnictwa, to pomimo 
bardzo niepomyślnych koapunktur, miejsco- 
wy komitet kolejowy uczynił wszystko, aby 
efekt zarówno moralny, jak i materjalny wy- 
padł jak najpoimyślniej. Akademia poświęco- 
na sprawom obrony przeciwgazowej i prze- 
ciwlotniczej zgromadziła w sali Ogniska 
Kolejowego tłumy ciekawych i żądnych no- 
wych wiadomości. 

Zorganizowaniu  akademji poświęcono 
wiele starań i pracy. Przygrywały dwie or- 
kiestry dęte, co wpływało dodatnio na wy- 
wołanie odpowiedniego nastroju. Przema- 
wiali na tematy, związane z akcją obrony 
państwa p.p. Dubug Józef, Niedziołka Antc- 
ni, ciekawy i rzeczowy referat wygłosił p. 
Zawadzki Stefan. Zainicjowana doraźna 
zbiórka wśród publiczności dała, jak na te 
ciężkie czasy pokaźny efekt, bo przeszło 500 
złotych. Ciekawą i sympatyczną akademje 
zakończyło odegranie aktualnej sztuki dra- 
matycznej. Wieże starań i zabiegów poło- 
żyli p..: inż. Tyszko, Iwanicki Mieczysław, 
Fiedorowicz, inż.  Gojżewski, Dzięcioł i 
Czarnocki. Zainteresowanie sprawami łotni- 
ctwa i obrony  przeciwgazowej zarówno 
wśród warstw kolejowych, jak ludności 
miasta, jest znaczne, co świadczy — о (wyro- 
bieniu społecznem pomimo nader trudnych 
warunków bytowania. 

i Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 

życie i twórczość . —. zł. 10— 
Bez steru I busoll (Sylwetka 

x prof. Michała Bobrowskiego) 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

plesklego w Wilnie . 
„Żyrowice—łask krynice |. 
Plerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy o. . 0.80 
ЕБалШч WOTWIEPANYZNK 
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Fale, niebo, meduzy i słońce 
„Zaczynając od wysp Kanaryjskich, 

niech pan włoży kask na głowę i nie 
zdejmuje go od rana do wieczora. O 

_ ile pan tego robić nie będzie, to mo- 
żna dostać porażenia słonecznego, 
czego nie życzę panu”, radzono mi 
przed wyjazdem. 

Lecz na Florydzie nie było to groź- 
źnem. Kpiono sobie z kasków i mało 
kto je nosił. Nasz towarzysz przy 
obiedzie — Francuz wprost dowodził, 
że nie rozumie, poco się nosi kask, 
że to jest przesąd i t. d. Rzeczywi- 
Ście, nie było to koniecznem, gdyż 
zaraz po przepłynięciu Gibraltaru za- 
wieszono grube bilezenty, które osła- 
niały całkowicie pokład. 

Ч Lenistwo owładnęło wszystkimi. 
Niektórzy z pasażerów zaczęli narze- 
kać na gorąco, inni dowodzili, iż 
jeszcze jest za chłodno, „a co to jest 
gorąco, to dopiero później zobaczycie". 
Większość podróżnych opuszczała 

leżaki w ciągu dnia tylko na śniada- 
nie i obiad. Niektórzy czytali książki, 
inni rozmawiali, jeszcze inni patrzyli w 
morze. Morze ma tę własność, że 

im dłużej się w nie patrzy, 'tem wię- 

cej się widzi. Nic dziwnego, że 
stare wilki morskie nudzą się na zie- 
mi i tęsknią do morza, o ile dłuższy 
czas pozostają na lądzie. 

Siadywałem i ja również na fotelu 
i przyglądałem się falom, mewom, meż 
duzom i dalekiemu horyzontowi. Pró- 

  

bowałem też zajrzeć w głąb wody. 
Nik łatwa to jest sprawa, gdyż można 
znaleźć powierzchnię wody nie śpie- 
nioną tylko koło dziobu statku. Wi- 
dać wówczas ciemno zieloną toń. czy- 

- z wody..Na przepływający statek, re- 

a L U w U 

Depesza Pana Prezydenta Mościckiego 
do Ignacego Paderewskiego 

WARSZAWA, PAT. W dniu 4 lipca Pan Prezydent wysłał z Pozna- 
nia do p. Ignacego Paderewskiego depeszę treści następującej: 

Przeżywamy prześliczną uroczystość, ktorą zawdzięczamy naszemu 
Kochanemu i Wielkiemu Mistrzowi. Uroczystość ta jednak nie była wolna 
od uczucia smutku z powodu jego nieobecności. Proszę przyjąć najgłębsze 
współczucie wobec pańskiej wielkiej troski rodzinnej, która uniemożliwia 
Mu przyjazd do Polski. 

(-) I. Mościcki 

Na powyższą depeszę w dniu 6 bież. m. nadeszła następująca 
odpowiedź: 

Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. Warszawa. Wielka to dla mnie radość, że Pan Prezydent obecnością 
swoją zechciał uświetnić uroczystość poznańską, radość tem większa, że 
mnie o tem osobiście zawiadomić raczył. Za łaskawe ku mnie skierowane 
słowa, za wyrazy współczucia serdecznie wdzięczny Śmiem prosić Pana 
Prezydenta o przyjęcie zapewnienia mej czci głębokiej. | 

(—) Paderewski 

Konflikt duńsko-norweski 
KOPENHAGA. Pat. Konflikt duńsko-norweski o wschodnią Grenlandję, zaostrzony 

w ostatnich dniach przez samowolną aneksję wybrzeża wschodniej Grenlandji przez że- 
glarzy norweskich, wywołał w Danji odruch żywego protestu. Wprawdzie de tej pory 
rząd norweski formalnie nie aprobował aneksji, jednakowoż w nocie swej z dnia 20 czerw- 
ca kwestjonuje prawa suwerenne Danji do tej części Grenlandji i domaga się od rządn 
duńskiego wyraźnego wypowiedzenia się, że Danja nie będzie wykonywała funkcyj suwe- 
rennych na wschodniej Grenlandji, dopóki trwa traktat duńsko-norweski, zawarty w roku 
1924 i obowiązujący do roku 1944, 

Do tego czasu miałaby być rozwiązana drogą bezpośrednich rokowań, czy też przez 
komisję rozjemczą kwestja wzmiankowanych praw suwerennych. Biuro telegraficzne Ritzau 
ogłasza odmowną odpowiedź rządu duńskiego na notę Norwegji, O ile w dalszym ciągu 
rokowania bezpośrednie nie doprowadzą do pomyślnego wyniku, pozostaje jedynie odda- 
nie sporu do Trybunału Haskiego. 

Represje przeciw Hitlerowcom 
BERLIN. Pat. Żandarmerja wykryła I rozwiązała główną szkołę przywód- 

ców bojówek hitlerowskich, której członkowie odbywali w Monachjum zabro- 
nione ćwiczenia w umundurowaniu. 

Przygnębienie na giełdzie w Berlinie 
BERLIN, Pat. Na giełdzie tutejszej panował w poniedziałek 

nastrój pesymistyczny. Poszczególne kursy zniżkowały o kilka 
punktów. Równocześnie zaznaczyło się niezwykle silne zapotrze- 
bowanie na dewizy. Odpływ dewiz w dniu 6. b. m. obliczają tu 
na 70 miljonów mk. 

  

  

Pani Woldemarasowa wyjechała do Francji 
KOWNO, Pat. Wbrew doniesieniom prasy litewskiej, że po- 

wodem wyjazdu żony Woldemarasa z Litwy był brak środków 
utrzymania, „Rytas* twierdzi, że przyczyną jej nagłego wyjazdu 
do Francji są kroki rozwodowe, wszczęte przez Woldemarasa. 

B. premier Sleżewiczius zrzekł się 
obrony Woldemarasa 

KOWNO, Pat. Były premier. litewski i minister spraw zagranicznych 
Sleżewiczius, który miał pełnić funkcje obrońcy w procesie przeciwko Wol- 
demarasowi i jego 23 zwolennikom, zrzekł się mandatu. 

Polak wiceburmistrzem Wiłkomierza 
KOWNO, Pat. W Wiłkomierzu na wiceburmistrza obrano Po- 

iaka Turczyńskiego, 

Przypadkowe otwarcie Się | spadochronu 
PRZYCZYNĄ KATASTROFY SAMOLOTOWEJ 

WARSZAWA. Pat, W dniu 6 b. m. przed południem szybował nad lotni- 
sklem wojskowem w pobliżu stacji filtrów samolot wojskowyj , pilotowany 
przez plut. Podwysockiego. W samołocie znajdował się pozatem por.-obser- 
wator Dydziul. W pewnej chwili samolot zawirował | począł gwałtownie opa- 
dać. Obaj lotnicy zaopatrzeni w spadochrony, wyskoczyli z samolotu. Por. y- 
dziul, wylądowawszy na dachu domu przy ul. Radomskiej, uległ lekklemu po- 
tłuczeniu I złamaniu nogl. Plutonowy Podwysocki opadł na parterowy budy- 
nek, znajdujący się na terenie filtrów I doznał lekklego wstrząsu. 

W związku z tym wypadkiem departament lotnictwa wyjaśnia, że przy- 
czyną wysedku było przypadkowe otwarcie się spadochronu, który wyciąg- 
nął obserwatora z kabiny, ten zaś, spadając, zaczepił się o ster pozlomy, obry- 
wając kawałek steru. Dalszy przebleg katastrofy był już tylko konsekwencją 
oberwania się części steru. 

Wypadek trądu w Królewcu 
KRÓLEWIEC, Pat. W miejskim szpitalu w Królewcu lekarze skon- 

statowali u pewnego robotnika wypadek trądu. Szpital został. natychmiast 
izolowany. Ludność Królewca jest bardzo zaniepokojona z powodu tego 
wypadku tem bardziej, źe dotąd nie udało się ustalić, jak długo chory 
nosi w sobie zarodki tej choroby, 

Obawa przed rozpostrzenieniem trądu jest tem większa, że robotnik 
ów był przez dłuższy czas bezrobotny, wskutek czego zmieniał często 
miejsce zamieszkania. Biuro prasowe nadprezydenta prowincji wschodnio- 
pruskiej wydało oficjalny komunikat, maiący na celu uspokojenie opinji 
publicznej. 

    

W WIRZE STOLICY 
W JEDNEJ KAMIENICY NA CZWAR- 

TEM PIĘRZE 

— Litościwa pani! Kawałeczek chleba, 

od trzech dni nic w ustach nie miałam... 

— Taka zdrowa, tęga dziewczyna i nie 
wstydzi się żebrać. Do roboty się brać — 
nie łapę wyciągać! 

— A już, do roboty! Łatwo to mówić, 

ale gdzie znaleźć tę pracę. Przecie nikt od 
pracy się nie wymiyuje, nie leni — lecz na 
Boga! co robić? 

Tak rozmyślając Aniela  Migdałówna 

usiadła na oknie schodowem. Kiepsko się 

wiodło w rodzimej Łosośnie. Podatki gnębią, 
kartofle choć darmo oddawaj, krowa zdech- 
ła ze zmartwienia po wizycie sekwestratora, 
który komodę zlicytował za 3 zł. 75 gr... 

-- Anielciu, rzekła matka, może spróbu- 
jesz do Warszawy pojechać. Tam łatwo o 
pracę, — zarobisz, siebie wyżywisz, nam 
przyśłesz. Bo my tu jak widzisz z głodu 
pomrzemy... 

Racja. Nic tu po niej. Tęga dziewucha 
może przecie dużo zarabiać, Trochę ma- 

natków w węzełek i do autobusu. Nazajutrz 
stanęła na bruku stołecznym. 

Była wi jednem biurze pośrednictwa, w 
drugiem; śmieją się — pracy! Sa takie, co 

pół roku czekają i nic, a ta gęś prowincjo- 

nalna chce odrazu. Służących nadmiar, dużo 

urzędniczych rodzin napędza swoje Magdy, 
kucht nie potrzeba, na wycieruchów niema 
popytu. 

Całe trzy dni szwendała się Anielcia; co 
sie napytala, naprosita, naplakala — nigdzie 
jej nie chciano. Teraz siedzi na oknie i ści- 
ska ją w dołku: jeść, och, jeść! Dobre za- 
paszki dolatują zewsząd — schody kuchen 
ne, pora obiadowa — ale już nie ma odwa- 

g', sił żebrać — znowu szturchną za drzwi, 
znowu poradzą pracować. 

Niech to wszystko djabli. Nie wróci do 
"domu —- tam też jest zbędna. Wyciąga skra- 
wek ołówka, wielkiemi literami — jak ją 
uczono w' 3-cim oddziale szkoły, pisze na 
iramudze okiennej: 

Że nie mogę znaleźć pracy, 

Że nie mam co jeść, 

Że jestem na świecie niepotrzebna, 

Kończę ze sobą. 

Aniela Migdałówna z Łosośny. 
Przeżegnała się, spojrzała w dół — Boże 

jak wysoko, jak straszno! Wychyliła się cała 
— jeszcze chwilkę, może ktoś zawola, pow- 
strzyma, może jednak ktoś, coś, jakoś.... 

Nic... nikt.., 

Rozluźniła dłonie, jak kamień runęła na 
bruk — łomot, mlask. Lekarz pogotowia 
stwierdził śmierć na miejscu. 

NA PIERWSZEM PIĘTRZE 

— Salciu, kochanie moje! znowu nic nie 
jesz! 

—. Nie mam apetytu Mieteczku! 

— Kartofle 70 gr. kylo, ogórek 45  gr., 

masła ćwierć kylo za 90 gr., śmietany kubek 
za pół złoty, truskawki po 60 gr. kylo — 
to ta cholera nie chce jeść! nie ma apetytu! 
A jak wszystko było drogie, jak za  kylo 
masła brali 8 zł. a za jedną truskawkę 30 

gr. to wtedy żarła i żarła, — upasła się, że.. 
— Właśnie chcę schudnąć  bałwanie i 

dlatego nie jem. 
Nastrój w domu państwa Cymersziwanc 

nie był pogodny. Mimo perswazji troskliwe- 
go męża, pani Salcia stosowała z całą kon- 

sekwencją metodę dr. Wołfa: szklanka wody 
a 7-ej rano, w południe parę listków sałaty, 
wieczorem talerzyk sałaty... 

— Czego tobie sałaty, kiedy ona półtora 
złotych kosztuje, za te pieniądze, iłe ty 
by mogła groszku, kalaficrów, kartofli zjeść 
-— złościł się Mieteczek. е 

— Taki jest przepis doktora. jedź 

— Cholerę mu w bokl © W 
Co za pech z tą otyłością. Oglądając się 

w lustrze pani Sakcia aż zgrzytała złotemi 
zębami. Tu policzek musi się kończyć, biust 
się zmniejszy o tyle, albo szlak go trafi, 
biodro — o cztery centymetry, brzuch się 
wciągnie... ona musi być jak ta lelija, jak 

ta topola na tem polu, jak ta gazella w 
zoologu. Postanowiła i tak będzie. 

Oczywiście humor nie dopisywał. Kraśne 
słówka padały jak z procy. „Polak, jak głod- 

ny, tośzły' — mówiła pani Salcia z pewną 

satysfakcją — szkoda, že juž nie ma intere; 

sów z tą chamską Xrawcową, która jej raz 
od parciatych żydów nawymyślała. Terazby 
się przekonała, kto tu szczerym Polakiem. 

Po pewnym czasie pani Salcia już nie 
mogła się gniewać. Męczyło ją to zanadto. 

stą i przezroczystą, a w nieją *** ży nież się przyglądać, co raz to znajdu- morze jest ciemno zielone, czasami aż 
meduzy. Z początku tych meduz by- jąc coś nowego i ciekawego. 
ło niewiele, później zaś w miarę poru- ma coś 

Woda 
magnetyzującego oczy, 

Kołyszą się poważnie i spokojnie 
morzu w oczekiwaniu na ofiarę. Flo- 

rida, prując fale z szybkością około 
15 mil morskich na godzinę, przerywa- 
ła tę spokojną wegetację meduz, któ- 
re w śpienionej wodzie przewracały 
się mackami ku górze, zdawałoby się 

z oburzeniem, że znalazł się ktoś, 
kto ośmielił się pływać po ich pod- 
wórku. 

Czasami widać było płetwy re- 
kina. Również spokojnie przekręcał 
się to brzuchem do góry, to pokazy- 
wał swój róg, arogancko  sterczący 

w 

- = 

kin wcale uwagi nie zwracał. 
mewy często dużemi stadkami  le- 
ciały za okrętem, rzucając się do 
wody nieraz z dużej wysokości i wy- 
ławiając wszelkie odpadki, które wy- 
rzucono z kuchni. Czasami widać 
było ryby latające, chociaż to byt 
czas, kiedy ryby tfe niechętnie wy- 
fruwają z pod zielonej powierzchni 
morza. Wszystkiemu temu można go- 
dzinami przyglądać się bez nudy. 

lecz i samej wodzie można rów- 

Za to 

ną noc jesienną. jest jakaś siła przy- 
kuwająca wzrok do fali. 

W dzień, gdy słońce jest wysoko, 

jak?łemi 
szania się na południe coraz więcej. ogień z ogniska iub kominka w ciem- grzbietu fali. 

   
czarne, gdzieniegdzie upstrzone bia- 

barankami przelewającego się 
Ciemna powierzchnia 

x 
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Išni się w słońcu, jakby byla 
szkła świeżo wylanego w hucie. 

Czasami ma się wrażenie, 

ze 

że 

Przeszkody. 
Kto niema przeszkód na swej drodze, ko- 

mu zawsze wszystko się udaje, kto posiada. 
talizman łatwego życia? 

Czy jest taki? 
Jeżełi nawet jest, to nie pokaże nam 

swego sposobu. Ludowa mądrość każe SZCZę- 
ście chować przed oczyma zawistnych, a sym-- 
bole jego na dnie tobołków trzymać. 

Każdy idzie swoją drogą i naj swojej dro-- 
dze inne, swoje własne, znajduje przeszkody. 
O jedne się potyka, drugie omija, przed 
jeszcze innemi potrafi się nawet zabezpie- 
czyć. Są takie, które umie przewidzieć, ale 
bywają i nieoczekiwane. 

Może, gdyby życie było łatwe, a uprag-- 
nione rzeczy same do nas przychodziły, nie 
byłyby takie upragnione. Właśnie trudności 
mają w sobie tę sól życiową, która smaku 
dodaje wrażeniom. 

Stokroć milsza jest rzecz zdobyta cieżko 
od tej, która sama do nas przyszła, Piękna. 
wycieczka po równej drodze nie pociąga tak,. 
jak uciążliwe do wejścia górskie szczyty. Ale to dobrze jest w młodym wieku. Młodość lu- 

bi trudności, lubi je przezwyciężać, ale z bie- 
giem lat przychodzi umiar i zamiłowanie do 
wygody. Kamienie na drodze już przeszka- 
dzają i męczą. Odrzuca się je niecierpliwą 
nogą. Aż przyjdzie wreszcie tak, że człowiek 
zapragnie równej, gładkiej jezdni i wygodnej 
lokomocji. 

Dobrze jest wtedy posiadać Środki do 
wygodnego życia, w postaci własnej ksią- 
żeczki oszczędnościowej PKO. To jest praw- 
dziwy talizman usuwający przeszkody na sta= 
re lata i to jest dobra niezależna droga 
przyszłości, 

Jednocześnie to jest droga dobrej przy- szłości dla naszego kraju. Im więcej ludzi 
umieszcza swoje pieniądze w PKO., tem wię- 
cej kraj się wzbogaca. PKO. obraca bowiem 
złożone kapitały na podniesienie dobrobytu 
i gospodarności naszych. miast i wsi, jedno- cześnie dając klijentom pewność i gwarancję 
wkładów. 

Dlatego, kto składa swój pieniądz do P. 
K. O. jest mądrym i przewidującym  obywa- 
telem. Wkłady na książeczkę PKO. przyjmu- 
ją wszystkle urzędy pocztowe w całym kraju. 

CZASOPISMA 
Pamiętnik warszawski—czerwiec, W 

zeszycie tym znajdajemy 1-szą część rozpra- 
wy Marji Rakowskiej o zbuntowanym poecie 
i tajemniczym podróżniku Arturze Rimbaud, 
oraz dalszy ciąg studjum Tadeusza  Zieliń- 
skiego o Antyku Nietzschego. Adam Podko- 
wiński zestawia w zwięzłym artykule cha- 
rakterystyki twórczych indywidualności Con- 
rada i Prousta, zaś Adam Dembowski szuka 
nogsca dróg, mających służyć popularyzacji 
nauki. 

W dziale poezyj mamy utwory Jabłoń- 
skiej, Karpińskiego i Rychlińskiego, oraz dwa 
wiersze Tytusa Czyżewskiego. 

Nowela Gustawa Morcinka „Chleb na ka- 
mieniu* przenosi nas w podziemia górnoślą- 
skich kopalń. R, M.Bluth przeprowadza pa- 
ralelę pomiędzy Legendą Młodej Polski St. 
Brzozowskiego, a szkicem Stefana Kołacz- 
kowskiego, dopełniającym Literaturę Feldma- 
na, Ryszard Ordyński zaznajamia nas z te- 
atrem amerykańskim. 

Przegląd czasopism oraz dział krytyki 
uzupełniają treść zeszytu. 

    

BILANS BANKU POLSKIEGO 
Bilans Banku Polskiego na trzecią deka- 

de czerwca r. b. wykazuje zapas złota 
557.750 tys. zł., j. t. o 48 tys. złotych więcej 
niż w poprzedniej dekadzie. Pieniądze i na- 
leżności zagraniczne zaliczone do _ pokrycia 
zwiększyły się o 2.309 tys. zł. do sumy 
230,489 tys. 2i., również i niezaliczone do 
pokrycia wzrosły o 14.557 tys. zł. do sumy 
119.136 tys. zł. Portfel wekslowy wykazuje 
zwiększenie o 17.882 tys. zł. i wynosi 
553.927 tys. zł. Pożyczki zastawowe wzro- 
sły o 7.723 tys. zł. i wynoszą 83.293 tys. 
zł. inne aktywa zmniejszyły się o 5.145 tys. 
zł. i wynoszą 142,889 tys. zł. 

W pasywach pozycja natychmiast płat- 
nych zobowiązań zmniejszyła się o 64.112 
tys. zł. do sumy 269.954 tys. zł. Obieg bile- 
tów bankowych wzrósł o 102.596 tys. zł. do“ 
sumy 1.230.44 tys. zł. 

Stosunek procentowy pokrycia obiegu 
biletów : natychmiast płatnych zobowiązań 
Banku, wyłącznie złotem wynosi 37,85 proc. 
t. j. o 7,85 proc. ponad pokrycie statutowe, 
pokrycie kruszcowo-wialutowe — 53,22 proc. 
tj. o 13.22 proc. ponad pokrycie statutowe, 
wreszcie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bankowych wynosi 46.16 
proc.. Stopa dyskontowa Banku 7 i pół proc. 
lombardowa 8 i pół proc. 

EDASTRA TT ESI 
Leżała cały dzień na kanapie, jeść się nawet 
nie chciało, otępiaia na wszystko. 

Mieteczek przestraszył się jej  bładości. 

-- „Zwarjowałaś z tą sałatą, wrzasnął, w 

te chwyle masz mi połknąć talerz fasoli z 
sosem pomiderowym albo — rozwód!” 

Omdłałym ruchem pani Salcia podniosła 
łyżke do ust, przełkneęła parę fasolek i — 

straciła przytomność. A oe 
Wezwany doktór pokiwał głową: „wy- 

cieńczenie zupełne, gwałtowna djeta, wąt- 

pliwe czy organizm wytrzyma”. 
Odniesiono panią Salcię na cmentarz — 

metoda dr. Wolfa nie zawiodła: w ciagu 
ostatnich 2 tygodni straciła 16 kilo. Karol. 

ZOT LLS T Ža 
ruchu fal nie widać. Wówczas morze 
wydaje się olbrzymią ilością lawy za- 
stygłej przed chwilą. Mimowoli pod- 

nosi się oczy wyżej, w poszukiwaniu 
tego wulkanu, który wylał to morze 
lawy. Daleko na horyzoncie widać 
rzeczywiście pasmo czarnego dymu. 
Od czasu do czasu wynurza się rów- 
nież czarny okręt, chwilami zdawa- 
łoby się, tonący w wodzie. „Jak da- 

leko do tego statku?*, pyta ktoś prze- 
chodzącego oficera marynarki. „Jak 
daleko? -* powtarza zagadnięty, mru- 
żąc oczy i starając się ocenić odle- 
głość. „Może będzie pietnaście, a mo- 
że trzydzieście kilometrów, a może je- 
szcze więcej. Na pełnem morzu  tru- 
dno to określić bez  dalekomierza*, 
brzmi odpowiedź. 

Po pewnym czasie ginie gdzieś za 
falą statek, trochę później już nie 
widać wcale nawet dymu. Znowu nas 
otacza bezmiar oceanu i znowu mo- 

żna patrzeć się bez końca w wodę. 
Pod wieczór, gdy słońce zaczyna 

rzucać promienie ukośnie, zmienia 
się również kolor morza. Morze robi 
się iaśniejsze, błękit nieba odbiją się 
w wodzie, zjawiają się na falach ja- 
kieś cienie. Zdawałoby się, że fale 
kąpią się w słońcu.



  

udział W-wa Wileńskiego w świadczeniach 
na rzecz 

Według obliczeń Izby Przemysło- 

wo-Handlowej w Wilnie (vide „Spra- 

wozdanie o sytuacji gospodarczej w 

roku 1929*) wymiar państwowych po- 

datków bezpośrednich na naszym te- 

renie wzrósł w porównaniu do cza- 

sów przedwojennych przeszło cztero- 

krotnie w odniesieniu do ludności i 

prawie trzykrotnie w odniesieniu do 
powierzchni. Do tego dochodzą po- 
datki samorządowe, Świadczenia So- 

cjałne i t. p. 

Z faktem tak znacznego wzrostu 

obciążenia podatkowego musimy po- 

godzić się. Utrwalenie bytu państwo- 

wego wymagało i wymaga nadal nad- 

zwyczajnych wysiłków i ofiar ze stro- 

ny społeczeństwa. W naszem nieza- 

ieżnem życiu państwowem była zbyt 

długa przerwa i zbyt szczupłemi środ- 

kami rozporządzaliśmy w chwili odzy- 

skania niepodległości, —by mogła być 

mowa © nawrocie do dawnych cza- 

sów i warunków. 

Musimy wychodzić z innego zało- 

żenia. Pewne ciężary są nieodzowną 

koniecznością. Zachodzi natomiast py- 

tanie, czy przy rozkładzie ciężarów na 

poszczególne dzielnice zachowana zo- 

stała współmierność, nie tylko arytme- 

tyczna ale i celowa, między wysokoś- 

cią świadczeń a zdolńością płatniczą 

ludności, czy uwzględnione zostały i 

w jakim stopniu specyficzne warunki 

stosunki życia gospodarczego tu i 

tam. 

W tym celu należy przedewszyst- 

Skarbu. 
kiem wyjaśnić wysokość faktycznego 

udziału w świadczeniach na rzecz 

Skarbu. Jest to właśnie naszem obec- 

nem zadaniem w odniesieniu specjal- 

nie do Ziemi Wileńskiej. Korzystamy 
przytem z materjałów ogłoszonych 

drukiem przez Ministerstwo Skarbu 

(„Rocznik Ministerstwa Skarbu 1927— 

1930*, Warszawa 1931). Zestawienie 

porównawcze za ostatnie trzechlecie 

1927-28 — 1929-30 zdaniem naszem 

jest całkiem wystarczające dla zobra- 

zowania udziału Wileńszczyzny w 

świadczeniach na rzecz Skarbu. Za- 

znaczamy jednakże, że przytoczone 

poniżej cyfry dotyczą okręgu lzby 

Skarbowej w Wilnie, a więc terenu 

w-wa Wileńskiego. 

Podatki bezpośrednie. 

Licząc się z możliwościami tech- 

nicznemi prasy codziennej, zmuszeni 

jesteśmy— używając mądrego dziś wy- 

razu—do kompresji materjału cyfro- 

wego. Cyfry absolutne podawać bę- 

dziemy zatem prawie wyłącznie w od- 

niesieniu do okręgu lzby Skarbowej 

w Wilnie, — ograniczając się do sto- 

sunku procentowego, obliczonego na 

podstawie „Rocznika Ministerstwa 

Skarbu*, jeżeli chodzi o całą Polskę 

i pozostałe okręgi. 
Wpływy z podatków bezpośred- 

nich z okręgu lzby Skarbowej w Wil- 

nie w latach 1927-28—1929-30, w po- 

równaniu do wszystkich z tego tytułu 

dochodów Państwa, przedstawiały się 

następująco. 

S a a a kl i i 

  

  

    

            

Rok 1927-28 | Rok 1928-29 | Rok 1929-30 

Wyszczegėlnienie podatkow 
Zł. |ргос Zi. |proc ZŁ  |proc 

1. Podatki gruntowe.. . 2157462] 3.4| 1569538) 2.4] 1544004; 8.0 

2. Podatek od nieruchomości miejskich i nie- 
których wiejskich . . к . .. i 1736698] 3.7] 1612503] 3.4] 1734868] 3.8 

3. Podatek przemysłowy . . . - 6270946| 2.2! 7194159| 20| 7534719| 2.2 

w tem: a) świadectwa przemysł. i karty 
rejestracyjne . . t ZR, . 966393| 3,3)  929555| 3.0)  897755| 3.0 

b) podatek obrotowy . . 5304553] 2.1| 6264604] 1.9] 6636964] 2.1 

4. Podatek dochodowy . 32052922] 1,9] 4024097] 1.7] 4688438] 1.8 

w tem a) od dochodów fundowanych. 2067001 2584982] 2900079) 

* b) od dochodów niefundowanych |. 11138291 1439115 1788359) 

5. Podatek wojskowy . . 293201 4.7] 39431] 3.8]  49527| 3.6 

6. Podatek od kapitałów i rent . . . . . 2504301 1.8] 252396! 1.7) 202161| 1.2 

7. Zaległości podatków zniesionych . . . 16975| 7.5) 7578] 7.4) 1305] 2.4 

8. Odsetki za zwłokę, kary, należności egze- 
kucyjne i grzywny. . « . « . RE 1088219] 2.8] 934003] 2.1| 997729] 2.2 

Razem podatki bezpośrednie zwy- ` 
czajne. . . * . . . . . . . | 14755342) 2.4] 15633705) 2.0) 16752751) 2.1 

9. Podatek majątkowy. . - . . . . . > 1325139] 2.0| 707759] 1.5] 702946] 1.8 

3 aka .. atek do PO | 100762) 24| 1362457| 1e| 1433716] 1.8 

Razem podatki bezpośrednie nad- 
mA OF. „ 4 10 «50» ./| 2616001]. 20| 2870216] Т: 2126662| 1.8 

Ogółem podatki bezpośrednie . 17311243] 2.34! 17703921! 1.98| 18889413] 2.09 

Wpływy z podatków bezpośrednich 

z okręgu Izby skarbowej w Wilnie, 
porównywując do roku 1927-28 wzros- 
ły w roku 1928-29 o 1.9 proc., zaś 

aaa AAA e r UA 

Žniwiarki szwedzkie 
„VIKING“ 

na dobrycb warunkach poleca 

CENTRALA SPOLDZIELNI 
ROLNICZO - HANDLOWYCH 

Wilno, ul. Mickiewicza 19. 
    

  

Same słońce im niżej się opuszcza, 
tem jego tarcza robi się większa. 

Fale zaczynają grać to żółtym od- 
cieniem to czerwonym. Tarcza Sło: - 
neczna nad samym horyzontem, choć 
Świeci jeszcze i uśmiecha się, ale 
iakimś zawstydzonym wyrazem czło- 
wieka, który idzie w przestrzeń ciem 

ną i daleką i nie wie, Co go tam czeka. 
Przyglądałem się uważnie zacho- 

dzącemu słońcu. Było tuż nad ho- 
ryzontem. W pewnej chwili słońce 
utonęło w morzu. Miałem wrażenie, 
że urwał się sznurek, na którym wi- 
siało, ł słońce wpadło do morza. 

Ciemność zapanowała nad oceanem, i 
tylko świeciły lampy elektryczne, za- 
palone na Floridzie, jako sygnały 
ostrzegawcze na masztach i z boków 
Stątku. Mrok zapadł prawie mo- 
mentalnie. 

Przeraźliwy głos dzwonka zwia- 
Stowął godzinę obiadową. 

Po obiedzie znowu wyszedłem na 
Pokłąq. Akurat księżyc w pełni wy- 
glądał z za horyzontu. Okrągły, żół- 
ty, z zaciekawieniem wysunął | sie 
i starał się obejrzeć dokładnie wszy- 
stko to co sie znalazło tu po ostatniej 
1680 bytności. Widocznie nic cieka- 
wego nie znalazł, bo zaczął szybko 

w r. 1929-30 o 8.7 proc., pomimo po- 

gorszenia się sytuacji i niepomyślnej 

konjunktury gospodarczej. Zaznaczyć 

jednak należy, że wzrost wpływów z 

terenu całej Polski wyrażał się dla 

omawianych dwuch ostatnich lat cyfrą 

20 i 22 proc. 

Z przytoczonej tabeli wpływów z 

podatków bezpośrednich wynika, że 

udział płatników okręgu Izby Skar- 

bowej w Wilnie pod rozważanym 
względem jest stosunkowo nieduży, 

co potwierdza zestawienie udziału pro- 
centowego i innych okręgów: 

podnosić się w góre, lustrując dal- 
sze okolice. 

Ja zaś w dalszym ciągu patrzałem 
na niorze. Teraz było czarne, po- 

srebrzane Światłem księżyca. Hory- 
zont znikł, morze zlało się z nie- 
bem. Czasami miałem wrażenie, że 
jakaś olbrzymia tala spiętrzona wy- 
soko za chwilę zwali się na Floridę 
która płynęła w dole i wydawała się 
malutką, jak łupina orzechu. Ciągle 
wydawało mi się, że morze naokoło 
jest znacznie wyżej i za chwilę wszy- 
stko zostanie zalane z wyjątkiem księ- 
życa. 

„Tuby miał raj malarz* myślałem. 
Tyle odcieni, takie kolory i to morze, 
i ten księżyc. Malowałby chyba ca- 
łą noc, żeby nie stracić chwili te- 
go widoku*. Szkoda, że nie jestem 
malarzem”. 

„Dobranoc panu'', usłyszałem na- 
gle głos pana Prószyńskiego. „Trzeba 
iść spać, bo jutro rano przypływamy 
do Dakaru". 

To właśnie był malarz, który uda- 
wał się na spoczynek! 

A. Brochocki 

SŁO Ww O 

Karjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Okręgi Wpływy z podatków 

bezpośrednich w proc. 

Białystok . . . . . 27 2.8 29 

Brześć n-B. . . 2.3 2.3 2.4 

Grudziądzi« . © « 41 43 42 
Kele 0. 55600. 4 7.0 7.0 73 

Kraków. «+ ; > 2 7.1 7.1 7.5 

SID PORE A 38:- 42.41 
BWÓW 00 120. 0195 12.1 
LO Adas Las at 1414 2137 120 

GR R ARROWORE 23 22 23 

POZA a 117,,M% 11.7 
Warszawa grodzka . . 22.4 238 244 

Warszawa okręgowa 56155 51 
Wilno A с 2.3 2.0 21 
Śląski Urząd Wojew. . 2604647 11.9 

  

Razem. . „100.0 100.0 100.0 

Pod względem globalnej sumy о- 
podatkowania znajdujemy się zatem 

w analogicznej sytuacji ćo okręg Po- 

leski (Brześć n-B) i Wołyński (Łuck), 

płacąc zaledwie dziesiątą część tego 

co Warszawa grodzka. Okręg Poznań 

jak również Lwów płacą podatków 

bezpośrednich czterokrotnie więcej. 

Wpływy z okręgów Lwów, Łódź, Po- 

znań i Warszawa grodzka stanowią 

łącznie 60 proc. wszystkich wpływów. 

Nasz stosunkowo nieznaczny u- 

dział w świadczeniach na rzecz Skar- 

bu z tytułu państwowych podatków 

bezpośrednich zaleźny jest przede- 

wszystkiem od stanu handlu, prze- 

mysłu i i rolnictwa, od ilości przed- 

siębiorstw, ich rozmiarów i wogóle na- 

szej zasobności gospodarczej. Sama 

przez się wysokość udziału nie świad- 

czy jeszcze o zachowaniu współmier- 

ności między opodatkowaniem a zdol- 

nością płatniczą. By sprawę tę wy- 

jaśnić należy sprzęgnąć razem dwie 

rzeczy: wartość objektu podlegające- 

go opodatkowaniu i wysokość opo- 

datkowania, biorąc jednocześnie pod 

uwagę lokalne możliwości rozwoju. 

Itu zachodzi potrzeba rozpoznania 

każdego podatku zosobna. 

Z. Harski. 
Ed). 

Tanio Najlepsze łaiby, pokost 
pędzle i szczotki 

poleca skład farb 

F. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 35. 

  

  
  

DRUGI DZIEŃ WIELKIEGO 

KONGRESU PEDAGOGICZNEGO 
W WILNIE 

(5 lipca 1931 r.) 

Drugi dzień obrad Kongresu Peda- 

gogicznego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, rozpoczął przewodniczący 

p. Karol Makuch, powitaniem dr. Ba- 

lickiego naczelnika Wydziału Progra- 

mowo-Organizacyjnego M. W. R. i 
O. P. Zkolei p. Kauffman omówił na- 
czelne zasady dydaktyczne i organiza- 
cję nauczania w szkole ogólnokształ- 
cącej. Drugim reierentem byt p. Stani- 
sław Somorowski (Łódź), który przed- 
stawił rolę poszczególnych przedmio- 
tów nauczania, jako środków  osiąg- 
nięcia celów wychowawczych. Tre-- 
ścią zasadniczą referatu p. Somorow- 
skiego było wołanie o znaczną reduk- 
cję obecnego materjału naukowego w 
szkołach, w celu stworzenia nauczy- 
cielstwu możliwości zastosowania no- 
woczesnych metod nauczania i wycho- 
wania. 

Szkoła musi doprowadzić uczniów 
do należytego rozwoju  umysłowłkego, 
dać im zadowolenie z wykonywanej 
pracy, wzbudzać chęć do nauki i cie- 
kawość do świata i ludzi. Pozatem re- 
ferent omówił specjalne zadania wy- 
chowawcze i dydaktyczne poszczegól- 
nych przedmiotów nauczania. : 

Po krėtkiej przerwie nastąpit rete- 
rat p. Hanny Rohoskiej z Warszawy o 
społeczno państwowem zadaniu wy- 
chowawczem nauki o Polsce współ- 
czesnej. Stan i potrzeby w dziedzinie 
czytelnictwa młodzieży omówiła p. 
Helena Radlińska. 

Niezależnie od ściśle fachowej pra 
cy uczestników Kongresu w czasie 

obrad plenarnych i w poszczególnych 
komisjach, wileński komitet organiza- 
cyjny Kongresu przygotował piękne 
przedstawienie teatralne, urozmaicone 
produkcjami doskonale ześpiewanego 
mieszanego chóru nauczycielskiego ze 
Lwowa pod umiejętnem  kierowni- 
ctwem p. Martyniaka. 

wolny czas od obrad poświęca 

nauczycjelstwo zwiedzaniu wspania- 
łych 7.bytków Wiln:: i wycieczkom 
do mutowniczych Were< i czarujących 
rok. W . -4ch 6 i 7 lipc- będzie obra- 
dowało *1 komisyj, zas we środę 8 
lipca w czasie obrad plenarnyct na- 
stąpi przyję:'e uchwał i zarikunięcie 

Kongresu. 
  

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

Nieco o celniejszych dziełach rzeźby 
polskiej w Wilnie 

Inteligencja wileńska aczkolwiek 

kontyngens światłych,  poważniej- 

szych jednostek ustawicznie wśród 
niej się zwiększa, niedość żywo in- 

teresuje się przepięknemi zbiorami Wi- 

leńskiego T-wa Przyjaciół Nauk, i 

niestety, nawet w niedzłelę nie Stara 

się przypomnieć istnienia w Wilnie 

domu T-wa przy ul. Lelewela. Dla- 

czego za przykładem innych więk- 

szych miast polskich wileńscy miło- 

śnicy pamiątek kultury narodowej nie 

zapragną systematycznie, ot np. w 

dni świąteczne, po wczesnem nabo- 

żeństwie w kościołach poświęcić pa- 

rę godzin przedobiednich na ogląda- 

nie wystaw i muzeów naszych? Prze- 

cież niedawno odnowionemu  lokalo- 
wi T-wa Przyjacół Nauk przybyła 
świeżo wspaniała ozdoba artystycz- 
na do działu retrospektywnego, sztu- 

ki, w postaci mianowicie wielkiej 
rzeźby Wiktora  Brodzkiego p. t. 
„Szept miłości”. Wykonana w białym 
marmurze włoskim, praca naprawdę 
mistrzowskiego dłuta _ przedstawia 

uroczą Psychę z amorem, wykonana 
mianowicie przed 4-ma dziesiątkami 

lat w Rzymie należy do przedniejszych 
dzieł Brodzkiego i godną jest obej- 
rzenia przez lubowników 

szej rzeźbiarskiej, która w Wilnie 

posiada bardzo mało rzeczy podobnie 
cennych. 
; Rzežbę Brodzkiego zawdzięcza 

I-wo P. N. uprzejmości Dyrekcji 
Wileńskiej Bibljoteki uniwersyteckiej, 
która zezwoliła przetranslokować ją 
do muzeum T. P. N. na długie lata, 
w charakterze atoli depozytu,  albo- 
wiem owa kompozycia Brodzkiego 
jest własnością rodziny p. Meysztowi- 
czów. Przy tej sposobności nadmień- 
my, że sprawą historji rzeźby  pol- 
skiej, zwłaszcza w naszem Wilnie, 
bardzo mało kto się interesuje, a np. 

prac znakomitego talentu prof. skul- 
ptury w dawnym Uniwersytecie Wi- 
leńskim Lebruna . nigdzie w mieście 
naszem odszukać się nie daje. Był 
on niegdyś rzeźbiarzem nadwornym 
Stanisława Augusta i gdzieś w skła- 
dzie uszkodzonych rzeźb przechowy- 
wanych przez Uniwersytet warszawski 
prof. Zygmunt Batowski odnalazł 
denne biusty i fragmenty paru rzeźb 
prof. Lebruna, o których to pracach 
ogłosił piękną rozprawę. Co prawda 
Wilno posiadało niedawno piękny 
biust bronzowy Stanisława Augusta 
odlany podług rzeźby tegoż Lebruna, 
a przechowywany on był od dosyć 
dawna w miejscowej Bibljotece, dziś 

     
sztuki na- * 

uniwersyteckiej, której atoli Zarząd 
zniewolony był owo dzieło prof. 

wileńskiego odesłać do Grodna, skąd 
cewo popiersie właśnie pochodziło; 

obecnie przechowywaną jest ona w 

tamecznem muzeum... Czyżby napraw- 

dę wileńscy badacze sztuki nie ze- 
chcieli dziś zakrzątnąć się sprawą 

zbadania alitorów rzeźb przechowy- 
wanych zarówno w świątyniach miej- 
scowych jak i w domach prywatnych 

zamożniejszych w Wilnie i na wsi? 
O działalności artystycznej Lebruna 
w Wilnie nic zgoła nie wiemy, jeno 

tylko ocalały jakieś ułamkowe wia- 

joemości o życiu jego w czasach gdy 

wykładał on skulpturę w Uniwersyte- 

cie, gdzie ukształcił on np. bardzo 
zdolnego artystę rzeźbiarza Kazimie- 

rza  jelskiego, późniejszego profe- 
sora wszechnicy naszej. Po Jelskim 
pozostało kilka dużych biustów profe- 
sorów uniwersytetu wileńskiego oraz 
nieco bareljefów i medaljonów  odla- 
nych w gipsie. a nadto i kilka figur 
świętych, oraz popiersie prof. Hie- 
ionima Strojnowskiego (to ostatnie 
znajduje się w kościele Św. Jana). 
Wiemy. że wiele pięknych odlewów 
gipsowych rodzina prof. Jelskiego nie- 

iadoma wartości onych dzieł sztu- 
ki, zniszczyła: miały być one nawet 
wprost zatopione w rzece  Wilence, 

być może że wśród tych rzeźb znajdo- 
wały się i wysokiej wartości prace 
prof. Lebruna. 

  

I 

Wczorajsze wystąpienia bezrobotnych 
W dniu wczorajszym w południe 

tak jak już niejednokrotnie bywało, 
zebrali się przed gmachem Urzędu 
Wojewódzkiego, bezrobotni. Podczas 
gdy poprzednio zachowywali spokój, 
tym razem dopuścili się ekscesów. 

Zebrawszy się przed Urzędem 
Wojewódzkim, bezrobotni wysłali zło- 
żoną z kilku osób delegację do p. 
Wojewody Beczkowicza, który przy- 
jąwszy osobiście delegatów, wysłuchał 
próśb o dostarczenie im pracy. Pan 
Wojewoda oznajmił delegacji, iż zna- 
jąc sytuację bezrobotnych, stara się 
o uzyskanie środków na roboty, 
przy których bezrobotni mieliby za- 
trudnienie i przypuszcza, że starania 
te w najbliższym już czasie dadzą 
rezultat. Wobec tego pan Wojewoda 
wydał polecenie ażeby kolejno, więk- 
szemi partjami zatrudniono bezrobot- 
nych przy robotach w mieście. W 
dalszym ciągu p. Wojewoda oświad- 
czył delegatom, iż przyjął ich i roz- 
mawia z nimi, aby tem dokładniej 
bezpośrednio poznać ich _ potrzeby, 
uprzedza jednak, że na przyszłość 
uważa podobne zebrania bezrobotnych 
przed Urzędem Wojewódzkim  poło- 
żonym w centrum miasta, za niepo- 
żądane, a to ze względu na porządek 
publiczny oraz na konieczny spokój 

prac Urzędu. Kończąc przyjęcie dele- 
gacji p. Wojewoda wydał obecnemu 
przy tem p. naczelnikowi Wydziału 
Pracy i Opieki Społecznej stosowne 
zarządzenia i zalecił delegatom, aby 
wezwali robotników zebranych przed 
urzędem wojewódzkim, do spokojnego 
rozejścia się. 

Zanim delegacja zdołała poinfor- 
mować bezrobotnych o przebiegu 
posłuchania u p. Wojewody, rozległy 
się wśród zebranych przed Urzędem 
Wojewódzkim różne okrzyki. Równo- 
cześnie, wśród wrzawy poczęto rzu- 
cać kamieniami w pieszych  policjan- 
tów. W tym momencie nadjechał plu- 
ton konnych policjantów, którzy tłum 
rozproszyli. Policja zatrzymała osob- 
ników, rzucających kamienie. 

Kilku policjantów zostało ugodzo- 
nych kamieniami. Nikt z tłumu, mimo 
zwykłego w takich wypadkach — ро- 
płochu, nie ucierpiał. 

Pan Wojewoda, poinformowany o 
powyższem zajściu, polecił starośćie 
grodzkiemu nie dopuszczać na przy- 
Szłość do tego rodzaju zebrań bezro- 
botnych przed gmachem urzędu wo- 
jewódzkiego, ze względu na centralne 
położenie jego, na porządek publiczny 
i zapewnienie normalnych funkcyj 
Urzędu. 

Likwidacja szajki szpiegowskiej | 
JEDENAŚCIE OSÓB OSIADŁO w WIĘZIENIU. 

W ostatnich dniach władze KOP'u działając w porozumieniu 
z policją zlikwidowały, działającą na terenie Wilna I sąsiednich 
powiatów, siiną organizację szpiegowską na rzecz jednego z państw 
ościennych. 

Szajka ta posiadała liczną i doskonale zorganizowaną sieć 
szpiegowską, prowadzoną za pieniądze tego państwa. 

Poza szpiegostwem niektórzy członkowie organizacji mieli 
zadania dywersyjne. 

W związku z tem aresztowano jedenaście osób. Przy re- 
wizjach znaleziono dostateczną ilość dowodów winy areszto- 
wanych. 

Nazwisk aresztowanych z uwagi na toczące się śledztwo nie 
podajemy. 

Skład granatów na dnie rzeki 
ODNALEZIONY PRZYPADKOWO W PODBRODZIU 

Jeden z mieszkańców Podbrodzia kąpiąc się w rzece Żej- 
mianka nastąpił w wodzie na jakiś twardy, okrągły przedmiot. 

Zaintrygowany tem dał nurka i wyciągnął go. Był to granat 
ręczny bez zapailnika. 

Powiadomione o tem władze bezpieczeństwa|nakazały prze- 
szukanie dna. Poszukiwania dały bogaty pion, gdyż wydobyto 
osiemdziesiąt sześć podobnych granatów. 

Sprawa ta, na tle ostatnich wypadków o charakterze demon- 
stracyjno sabotażowym wywołała zrozumiałe zainteresowanie I 
jest komentowana w następujący sposób. 

Sprawcy zamachów w Podbrodziu i w pobliżu Nowej Wiilej- 
ki czując, że organa prowadzące śledztwo 5а na ich tropie posta- 
nowili pozbyć się granatów, jako ewentualnych dowodów winy. 

Czynniki miarodajne, do których zwróciliśmy się o wyjaśnie- 
nia w tej sprawie poinformowały nas, że znalezione granaty są 
pochodzenia starego (zapewne z czasów wojny), i długo pozo- 
stawały w wodzie, a przez to samo nie można przypuszczać aby 
były one obecnie wrzucone do wody przez sabotażystów. 

Na miejsce wyjechał celem 
kurater wojskowy. 

przeprowadzenia śledztwa, pro- 

  

  

KRONI 
    

   

  

WTOREK 

pziś 7 
Cyryla 
jutro 

Elżbiety 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 

Z dnia . lipca 1031 r. 

Ciśnienie Średnie 760 
Temperatura średnia --22 

Temperatura najwyższa --25 

Temperatura najniższa -|- 12 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-wschodni 

Tendencja: stan stały, spadek, wzrost 

Liwagi: pogodnie. 

W. s. g. 2 m 48 

Z. s. £.7 m. 56 

URZĘDOWA 
— Wyjazd p. Wojewody. Pan 

Wojewoda Beczkowicz wyjechał w 
dniu wczorajszym na dwa dni do 
Warszawy aby wziąć udział w zjeź- 
dzie wojewodów. 

— Wprowadzenie cel wywozowych. Na 
ostatniem posiedzeniu Komisji Ekonomicznej 

S-k. Rady Ministrów zapadła uchwała w przed- 

WS T S IS TS TT TA 

Ks. Borodzicz wysiedlony z Łotwy 
Wczoraj nadeszła do Wilna wiadomość o tem, że władze łotewskie 

wysiedliły w rejonie Turmont trzy osoby. 
W liczbie wysiedlonych jest ks. Borodzicz proboszcz parafji. Witko- 

wicze (na Łotwie). Ks. Borodzicza wysłano pod eskortą dwóch policjantów 

aż do granicy. 
© 

Litwini znów 

* 

znieśli wiechy 
graniczne 

_ W rejonie Kołtynian litewskie straże graniczne zniosły znów dwie 
wiechy graniczne. Wypadek podobny miał miejsce. kilka dni temu w re- 
jonie Dukszt i mimo interwencji naszych władz powórzJ?ł Się Znowu. 

—— 

Omal, že nie katastrofa 
W niedzielę pociąg osobowy Nr. 411 jadący z Wlina do Mołodeczna 'na- 

jechał w odległości 2 km. od Mołodeczna na rezynę kolejową pustą, pozo- 
stawioną na torze przez nieuważnych robotników, którzy udall się do lasu 
po drzewo. Drezyna została rozbita, a parowóz uszkodzony nieznacznie, tak 
że uszkodzenie to na miejscu naprawiono. Wypadków z ludźmi nie było. 

KA 
miocie wprowadzenia ceł wywozowych od 
materjałów tartych i papierówki. Uchwała 
ustaliła stawki celne w następującej wysoko 
ści: 10 zł. od stu klg. materjałów tartych, 
3 zł. od stu klg. papierówki 

Zgodnie z zasadami, ustalonemi przez 
Kom. Ekonom., Min. Przemysłu i Handłu w 
porozumieniu z Min. Rolnictwa, opracowują 
projekt rozporządzenia 0 cłach wywozo- 
wych. 

Ro:porązdzenie to ukaże się prawdopo- 
dobnie w końcu 'ipca b. r. na łamach Dzien- 
nika Ustaw i wejdzie w życie z początkiem 
nowej kampanji drzewnej. 

— Okólnik w sprawie godzin pracy. In- 
spektorat Pracy powiadomiony został okól- 
nikiem Generalnego Inspektoratu o tem, że 
nie nażeży udzielać zezwoleń na przedłuża- 
nie godzin pracy (ponad 8), aby pracodaw- 
cy mogli dać pracę bezrobotnym. 

Przedłużenie godzin pracy, może mieć 
zastosowanie jedynie w wypzdku, kiedy 
chodz: o jakiegoś fachowca, którego niema 
kim zastąpić. 

MIEJSKA 
— Fałszywe wagi i miary. Kontrolerzy 

Urzędu Miar i Wag dokonali w ciągu ostat 
nich dni lustracji miar, odważników. i wag, 
na terenie wszystkich rynków, oraz w skle- 
pach na różnych ulicach miasta Wilna. 

W w wyniku tej kontroli, sporządzono 
około 25 protokułów za używanie  fałszy- 
wych wag i odważników. 

— Jaka ma być nowa elektrownia miej- 
ska. Obecnie prowadzone sa w Magistracie 
prace, mające na celu przygotowanie projek 
du budowy nowej e!ektrowni miejskiej, gdyż 
obecna, ze względu na duże zapotrzebowa- 
nie prądu, nie może nastarczyć z wytwarza- 
niem go. 

Prace, prowadzone są w kierunku zbada 
nia, jakiego typu elektrownia odpowiadała- 
by najbardziej miastu. 

Rozpatrywane są trzy typy elektrowni: 
taki, iak obecna, hydroelektrownia i elektrow 
nia, pracująca na torfie. 

Na mocy materjałów opracowywanych 
obecnie, zapadnie odnośna uchwała. 

— Zatwierdzona konfiskata. Sąd Okręgo 
wy w Wilnie, zatwierdził areszt, nałożony 
przez wileńskie Starostwo Grodzkie na num. 
137 „Gazety Wileńskiej". 

— Strajk w cegielniach. Od kilku. 
trwa strajk w cegielni Milejkowskiego. 

Jak dotychczas, sytuacja strajkowa 
uległa zmianie. 

Robotnicy nadal obstają przy swem żą- 
daniu, wypłacania im 4 zł. od tysiąca cegieł. 

GE 

niz 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

pokroR Zeldowiczowa 
powróciła 

chor. kobiece, weneryczne, narządów 
moczowych, od 12—2 i 4—6. 

Miciewicza 24 telef. 2-77. 
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| Klęska pożarów nie przestaje gnębić 
* PRZESZŁO STO BUDYNKÓW 

Ilość 
o Giększych możemy 

ożarów notowanych w przeciągu 

PADŁO PASTWĄ PŁOMIENI 
lata jest tak wielka, źe tylko 

odawać do ogólnej wiadomości. 
"Obecnie dowiadujemy się o dwu ogromnych pożarach we wsiach: Brussy 

pow. postawskiego I Kiewry gm. lipniskiej. 
° — W Brussach ogień strawił doszczętnie 76 domów mieszkalnych. Wyso- 

kość strat narazie trudno jest ustalić! We wsi Klewry ogleń powstał w zabu- 
dowaniach Jana Kiewry. Ludzi zbudzonych ze snu ogarnęła ogromna anika 
i zanim pomyślano o ratowaniu budynku, ogeń przeniósł się na sąsiednie. 
Ratunek był bardzo utrudniony z powodu silnego wiatru I braku odpowied- 
nich przyrządów oraz odpowiedniego ki 

Ludzie iatall we wszystkie st'ony, 
erownictwa. 
nie wiedząc jak się zebrać do akcji. 

W rezuitacie poszło z dymem 12-cie gospodarstw wraz z stodołami, oborami, 
, chiewami, wszelkim inwentarzem martwym | urządzeniami domowemi. Nieza- 
„łeżnie od tego spłonęło КИка sztuk bydła. Pożar powstał prawdopodobnie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 

W związku ze strajkiem w cegielni Mi 
"lejkowskiego, również rozpoczął się ferment 

‚ м cegielni Purto, gdzie robotnicy zažądali 
- podwyżki płacy, grożąc strajkiem. 

SZKOLNA 
— Przyjmowanie uczniów do szkół śred- 

' mich. Kuratorjum okręgu szkolnego załeci- 
ło dyrekciom, szkół średnich, abv przy przyj- 
„mowaniu nowych kandydatów do różnych 
klas ściśle badały ich przeszłość. Często 

"bowiem zdarza się, że uczeń, który nie 
"otrzymał promocji w jednej szkole, usiłuje 
zdawać egzamin wstępny w innej, szkole, do 
klasy, do której nie został promowany. 

Jak nam z kė! pedagogicznych komuni- 
° Ккща, wykonanie tego słusznego i peda- 
gogicznie uzasadnionego zarządzenia władz 

« szkolnych, jest z tego powodu utrudnione, 
że rodzice popierają często zabiegi uczniów, 
mające na celu ukrvcie faktu nieotrzymania 
promocji, celem dopuszczenia do egzaminu 
wstępnege w innej szkole. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Komitet „Chleb dzieciom”, dnia 16 

. czerwca r. b. w małej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego zwoływa Walne 
Zebranie. Ze sprawozdania kasowego wyni- 
kło, iż dochody Komitetu, pochodzące z Ofiar 
i składek, zbieranych co miesiąc 00 dcmach 
wyniosły za czas od 1-III 30 r. do 1.IV 31 r. 
— 13593 zł. 40 gr., rozdano schroniskom w 

„ tym okresie 11.199 zł. 20 gr. Na temże zebra 
niu został wybrany zarządu Komitetu wi 
składzie: prezes dr. F. Świeżyński, .icepre- 

' zes — p. H. Wankowiczowa i p. W. Woje- 
'wódzka, skarbnik p A. Głowiński, człónko- 
wie p.p. M. Tupalska, H. Nowicka J. Lu- 

"kowska i A. Uniechowska. 

RÓŻNE 
В — Osobiste. Dyrektor Oddziału Banku 

'_ Gospodarstwa Krajowego w Wilnie p. Lud- 
wik Szwykowski, rozpoczął z dniem 6 lipca 

„b. r. 5-tygodniowy urlop wypoczynkowy. — 
Zastępstwo objął p. „Barbaro Antoni. 

+ — W przyszłą niedzielę 12 b. m. o godz. 
10 min. 15 w ogrodzie Pałacu Reprezenta* 
cyjnego odbędzie się wspaniała i miła uro- 

„ czystość, zakończenia roku szkolnego w 
Korpusie Kadetów Nr. 1 ze Lwowa, stacjo- 
nowanym obecnie jak i w roku zeszłym, na 
„obozie letnin pod Nowemi Trolzami. Uroczy 
stość transmitowana zostanie na wszystkie 

' stacje Polskiego Radja. Mszę św. celebrować 
"będzie |]. E. ks. biskup dr. Bandurski. Nie 
ulega najniniejszej wątpliwości, że i w roku 
obecnym wilnianie tłumnie pośpieszą na tę 

uroczystość, gdyż lwowski Korpus Kadetów 
jako Korpus Kresowy i mający w swoich 

murach liczne grono młodzieży ż naszych 

iem, cieszy się w naszym grodzie niemałą 

sympatją. 

"TEATR I MUZYKA 

|, — Teatr Miejski w „Lutni'. Dzisiejsza 
premiera. Dziś, o godz. 8 min. 15 wiecz. 
premiera arcydowcipnej krotochwili M. Hen- 

nequina p. t. „Szukam. dziecka”, w wyko- 

naniu' pierwszorzędnych | Sil zespołu z p.p. 

Kamińską, Sawicką, Balcerzakiem i Wyrwi- 

czem na czele, który . jednocześnie sztukę 

* wyreżyserował. 
"Dekoracje J. Hawryłkiewicza. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 

dyńskim. Dziś o godz. 8 min. 15 wiecz. cie- 

sząca się niesłabnącem powodzeniem, pełna 

dramatycznego napięcia sztuka Vicki Baum 
„Ludzie w Hotelu",'w doskonałem wykona- 

niu całego zespołu z p.p. Eichlerówną, Ni- 

-wińską, Rychłowską, Ciecierskim, Jaśkiewi- 

czem i Kreczmarem na czele. 
'Reżyserja 'R. Wasilewskiego. 

| — |Jutrzejsza „Rewja wileńska* w ogro- 
‚ — dzie po-Bernardyńskim. Jutro, we środę, dnia 
_.8 b. m. o godz. 8 m. 30 odbędzie się w 

ogrodzie po-Bernardyńskim  „Rewja wilen- 
„ ska* w wykonaniu zespołu wileńskiego. 

* — Koncert symfoniczny. W związku z 
' zakończeniem budowy muszli w Parku Spor 
towym im. gen. Żeligowskiego w dniu 7 
lipca r. b. o godz. 8 min. 30 odbędzie się 

' uroczyste otwarcie sezonu koncertów wileń- 
skiej orkiestry symfonicznej. Dyryguie p. 
dyrektor Adam Wyležynski. Soliści: prof. 

+ 

. 

- JOHN HUNTER : 

3 JENNY—DETEKTYW 
"Miss Matylda Brown, która zarzą- 

dzała domem, należącym do niej i do 
siostry Karoliny, wyniosła lampę naf- 

" tową i, trzymając ją nad głową, oświe 
ciła mały pokoik, dziwnie nieprzytul- 
ny, położony na górnem piętrze domu. 
| — O dziewiątej wieczorem, zamy- 
kam gaz, — zakomunikowała. Gdybym 
tegó nie czyniła, Mr. Travain, pod pią- 
tym numerem, paliłby Światło przez 

' całą noc. Ma on. zwyczaj pisania wier 
szy nocami, a dnie spędza w piwiarni 
„Czerwonego Lwa', podobno tam ukła 

- da te wiersze.... Cena tego pokoju wy- 
nosi dziesięć szyl ingów — za tydzień 
zgóry. 

„ Jenny podała 
banknot. || : 
$ — — Co za okropne morderstwo zda- 

„rzyto Się dzisiaj, — powiedziała. — 
_ Mówię o zabiciu Stantona. 

_ Miss Matylda pokiwała głową. 
— Tak, to okropne! Ale tu u nas 

mieszkają dziwni ludzie. Przeważnie 

- artyści. Ach, przepraszam! Zapomnia- 
łam, że pani także jest artystką! Ten. 
Stanton mieszkał również u mnie. 

| — Czy być może? — zdziwiła. się 
“Jenny. — Ależ to. wielka przykrość 

„ dla pani? | 
'— Tak, łajmował szósty numer, 

_ obok poety. Sama nie wiem, czy mam 
di dać znać o tem policji? Był to taki ci- 

| ly, spokojny. lokator, płacił bardzo 
_ regularnie! Myślę, że mogę to zrobić 
 "iutro rano; nie lubię wychodzić wie- 

_ czorami. A prawdę mówiąc to i-nie bar 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 
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Aleksander Kontorowicz (skrzypce) i Albert 
Katz (wiolonczela). 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Wróg kobiet. 
Heljos — Upior w operze. 
Hollywood — Kaprys m-me Pompadour. 
Casino — Jego Ekscelencja Posłaniec. 
Stylowy — Marsz Weselny 
Mimoza — Łzy matki. 
Lux — Samotni. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pogłoski o nadużyciach w „Men- 
sle Akademickiej". Od kilku dni kursuje 
po Wilnie uporczywie pogłoska o nadužy- 

ciach w zarządzie „Mensy Akademickiej". 

Zarzutem tym obciążony jest b, kierownik 

„Mensy*, akademik Zyblewski, właściciel re- 
stauracji p. t. „Kasyno Akademickie*. 

Dla wyświetlenia prawdy zarząd Bratniej 
Pomocy wyłonił specjalną komisję pod prze- 

wodnictwem p. H. Dembińskiego. 
Wysokość nadużyć, według posiadanych 

przez nas informacyj, dochodzi sumy 30 tys. 

złotych. 

— Wybuch w smolarni. W smo- 
larni Wejnsztejna we wsi Dąbrowo p. 
duniłowickiego miał miejsce okropny 
wypadek. 

Podczas pracy wybuchł kocioł z 
wrzącą smołą. Dwie robotnice: Mal- 
wina Kardziejonok i Felicja Mutaszo- 
nok zostały poparzone. 

Desperacki krok. We wsi 
Buchta przeciął sobie żyły na obu rękach 
Giedrys Witold. Pogotowie Ratunkowe od- 
wiozło desperata do szpitala żydowskiego 

w stanie ciężkim. 

— Wszędzie kradną... Z podwórza domu 
41 przy ul. Subocz skradziono na szkodę 

Szmidta Jana desck i ram okiennych na su- 

mę 300 zł. 

W piwiarni przy ul. Skopówka 6 na szko- 
dę Barylskiego Marjana skradziono rewol- 
wer i paczkę z drobnemi rzeczami na łącz- 
ną sumę 60 zł. Kradzieży dokonała Metjano- 
wicz ladwiga, którą ze skradzionemi przed- 
miotami zatrzymano. 

W. „Cielętniku' na szkodę Nawrockiej 
Weroniki (Gedyminowska 9) skradł beret i 
18 zi. w gotówce Jurewicz Józef (Mejsza- 
golska 3), który po dokonaniu kradzieży 
zbiegł 

Na szkodę Andrzejewiczowej Anny skra- 
dzionc szczotkę i kopaczkę z sieni domu 

Ni. 26*przy ul. Starej. Kradzieży. dokonał 
Lutkiewicz Józef (Stara 28), 
trzymano 

— Bójka na noże. Pomiędzy Da- 
nuszewiczem Kazimierzem (Lipowa 7) a Pa- 
raijanowiczem Zygmuntem (Pokój 10) na 
tle porachunków osobistych powstała bójka, 
w czasie której Parafjanowicz zadał cios no- 
żem Danuszewiczowi. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło Danuszewicza do szpitala św. Ja- 
kóba w stanie bardzo ciężkim. Parafjarowi- 
cza zatrzymano. 

— Kradzieże mieszkaniowe. Korzeniow- 
ska Helena (Sapieżyńska 3) zanotowała, że 
z jej mieszkania skradziono garderobę meską 
i damską, oraz kołnierz lis; ogólnej wzatości 
120 zł. Jocheles Leja (Bakszta 9) zameldo- 
wała o podobnej kradzieży na sumę 450 zł. 

— Podrzutek. Przy W. Pohulance 21 zna 
leziono podrzutki płci męskiej w wieku oko- 
Ic dwóch miesięcy, narodowości żydow- 
skiej, którego umieszczono w przytułku 
roz. 

GM A 
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dzo mam ochotę mieć do czynienia z 
policją! ' 

Miss Matylda podeszta do drzwi: 
— Obiadów zwykle nie dajemy, 

ale wobec tego, że pani przyjechała 
po długiej podróży zobaczę, czy nie- 
mą czego w kuchni. Może zrobię fili- 
żankę kakao. 

— Dziękuję bardzo, — odmówiła 
żywo Jenny — Zjadłam obiad na 
dworcu. Pani jest zbyt uprzejma. 

Miss Matylda ruszyła wolno kory- 
tarzem trzymając wysoko przed sobą 
lampę naftową i prowadząc za sobą 
nową lokatorkę, niby okręt w burzli- 
wy czas. 

Jenny wróciła do pokoju i usiadła 
na brzegu twardego łóżka. Nie czas 
było na spanie. W innym celu zjawiła 
się w: pensjonacie sióstr Brown. Z 
podręcznej walizki wyjęła nieduży, ale 
solidny rewolwer, parę cieńkich czar- 
nych gumowych rękawiczek i wiązkę 
stalowych wytrychów. Zdjęła z głowy 

. wspaniałą jasną perukę i ujęła swe 
ciemne włosy czarną wstążką, dooko- 
ła czoła, potem zrzuciła szybko suk- 
nię, zasłoniła twarz czarną jedwabną 

maską. Prócz rękawiczek maski i re- 
wolwera, w walizce było jeszcze mę- 
skie ubranie, kupione w magazynie 
gotowych ubrań, maleńkie czarne gu- 
mowe pantofelki i jedwabny szal. 

Jenny przebrała się i krytycznem 
okiem obejrzała się od stóp do głów. 
w krzywem lustrze wiszącem na ścia- 
nie nad tualetką. W mroku można było 
ją wzić za zgrabnego młodzieńca, a 
maska ukrywała zupełnie oczy, nos i 
usta, o których marzył nie jeden z 

którego za-' 

tycznie tak samo, „jak jej 

Šwieto sportu wodnego 
na jeziorach Trockich. 

Po raz pierwszy mieliśmy w Tro- 
kach wielką imprezę sportową to też 
rzadko kiedy można było widzieć 
tylu wilnian podążających ku wybu- 
aowanemu niedawno wspaniałemn 
schronisku Ligi Morskiej i Kolonjalnej, 

Nic dziwnego, że na niewielkiej 
wyspie panował tłok „nie do opisa- 
nia". Program zapowiadał moc miłych 
wrażeń, a neutralny grunt (o ile o 
wodzie można tak napisać) dawał 
gwarancje, że kłócące się wiecznie 
na swoich podwórkach wiošlarskie 
kluby wileńskie tu, będąc w charakte- 
rze gości, staną do walk o palmy 
pierwszeństwa spokojnie. 

Tak się też i stało. 

Regaty odbyły się dzięki spręży- 
stej organizacji, sprawnie, a inne 
części programu: jak defilada żagló- 
wek, mecz piłki wodnej (waterpolo), 
skoki, spacery żaglówkami i t. p. bu- 
dziły niemniejsze zainteresowanię." 

Przeszkadzało tylko słońce. Tyle 
jego było, tak niemiłosiernie dopie- 
kało, że wreszcie publiczność zaczęła 
się czuć zmęczoną i,.. nudzić. Wspo- 
minano wówczas nieśmiało o tem, 
że- mimo wszystko, w Wilnie jest 
weselej. Ostatnie biegi obserwowano 
już ze znacznie mniejszym  zaintere- 
sowaniem i gdyby nie zapowiedź tań- 
ców, to kto wie... 

Zresztą mowa tu o publiczności 
słabo usportowionej. 

Clou programu stanowiły regaty 
—o nich więc podajemy obszerniej. 

Rozpoczęto biegiem czwórek młod- 
szych na dystansie 2000 mtr. (dy- 
stans ten przewidziany był dla wszyst-- 
kich biegów panów — dla pań i mło- 
dzieży 1300 mtr.). 

Walczą dwie najlepsze i oddawna 
rywalizujące z sobą osady WKS (Po- 
goń) i AŻS. Wygrywa o dwie dłu- 
gości Pogoń w składzie: Wirszyłło— 
sternik, Hawryłkiewicz, Matwiejczyk, 
Korhow i Zawadzki. 

O biegu jedynek mistrz Wilna 
Witkowski 3 Sap. (dawniej Wil. Tow. 
W.) pokonał Kobyiińskiego z WKW. 
Grodno. Grodzianin prowadził lecz z 
racji zmylenia totu stracił prowadze- 
nie i przegrał. 

Uczniowie zrzeszeni w Wil. T. W. 
pobili swych kolegów z Grodna. Suk- 
ces to niemały, gdyż dotychczas 
czwórka grodzieńska zwyciężyła dwu- 
krotnie. 

W biegu czwórek pań walczyły 
oddawna konkurujące z sobą osady 
Wil. T. W.i AZS*u. 

Akademiczki p,p. Galinowska-Stan- 
kiewiczowa, . Mincerówna,  Misiewi- 
czówna, E. Starczewska i Stankiewi- 
czówna „zwyciężyły ku zadowoleniu 
licznych kibiców klubu i niemałej 
części publiczności. 

P. Kieśkiewiczówna WKS. Grodno 
mistrzyni Wilna i Grodna była pierw- 
sza w biegu pojedyńczym pań, a w 
chwilę potem p. Witkowski, też na 
jedynce, bez wielkiego trudn poko- 
nał doskonałego narciarza i Świetnie 
zapowiadającego się  wioślarza kpt. 
Łuckiego. 

Najciekawszą konkurencją był bieg 
czwórek nowicjuszy. Startuje cztery 
osady. Zwycięża o 5 dług. Wil. T.W. 
przed Pogonią i AZS'em i wreszcie 
w ostatnim biegu, będącym niejako 
powtórzeniem pierwszego osada Po- 
goni pokazała, że jest naprawdę do- 
skonałą. 

Suche sprawozdanie nie odda ani 
w setnej części emocyj przeżywanych 
przez zawodników, ich kolegów i ki- 
biców klubowych oraz nieznaczną 
część publiczności. Łatwo jest mó- 
wić... zwyciężył w doskonałej formie, 
albo... wykazali wyraźną przewagę, 
ale w skwarny dzień, z bijącem od 
emocji sercem, przebyć dwa kilo- 
metry... 

gentlemanów mieszkających po obu 
stronach oceanu. 

Jenny była zadowolona z maskara- 
dy. 

Cicho otworzyła drzwi, wyszła 
na korytarz |Idąc z miss Matylda na 
górę, starała się zapamiętać dobrze 
drogę Ale teraz nie była zupełnie 
pewna, czy uda się jej odnaleźć w 
ciemnościach schody, wiodące na 

górne piętro. 
Jemmy zdawała sobie doskonale spra 

wę z niebezpieczeństwa: losem Lisa 
Stantona, nie ona jedna intereso- 
wać się mogła. Kto inny mógł ją wy 
przedzić. Jeśli ona umiała odnaleźć 
mieszkanie zamordowanego i  po- 
stanowiła je zrewidować, to samo 
mogli uczynić jej wrogowie. Trzeba 
było uniknąć spotkania z nimi za 
wszelką cenę... Wiedziała, że oni 

nie zatrzymają się przed  niczem 
potrafią być bezlitośni i okrutni, jak 
zwierzęta, gdyż życie ludzkie mie 
miało dla nich wartości! 

Udało się jej szczęśliwie dotrzeć 
na dół. Błysnął na sekundę promień 
latarki elektrycznej wskazując / cyfrę 
„6“ na drzwiach. Cieńkie żądło stalo 
wego wytrychu weszło bez 'trudu do 
zamku, zgrzytnęła cicho sprężyna i 
Jenny znalazła się w pokoju Lisa 
Stautona. : 

Pokój ten był umeblowany  iden- 
8 pokoik: na 

piętrze —: takie żelazne łóżka w kącie, 
pomalowana szafa, którą miss Matyl- 
da nazywała szumnie | „garderobą“, 
umywalka i mała nocna szafka. Pod 
łóżkiem widać było dużą zniszczoną: 
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КО Od dnia 7 do 9 lipca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

MIEJSKIE Ww ė #& Bomba śmiechu w 10-ciu wielkich aktach. 
SALA MIEJSKA | PP R 6 KOBIET W roli głównej: Harold Lioyd. 
Ostrobramska 5 | Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Kariera Chaplina“. 
  

  

  

  

Dźwiękowy, Premjera! Nowe wydanie dźwiękowe! Przebój dźwiękowy; Cud techniki i sztukił 
KINO-TEATR UPIÓR GP OPERZE W rol. główn. Niezapomniany Mistrz Maski Leon Cha- . 
„HELIOS“ d ney, urocza Mary Philbin i Norman Kerry oraz 

* » 5000 statystėw, Bajeczne zdjęcie kolorowe.—Opera „Faust” Nad program: Atrakcje dźwiękowe. . 
uł. WILENSKA 38. Na l-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 żł, 

Tel. 926. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Wielki przebój dźwiękowy! t 
Dźwiękowe kino 

  

  

  

„aotywooo | BGAPRY$ 4ŃADARE POĄPABDBOUR 
Mickiewicza 22, Romantyczne dzieje na dworze Ludwików z udziałem Marceli Denya I Andre Beauge. 

tel. 15-28 | Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Paraimountu* Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Pm 

DZiS! Najdowcipniejszy film egzotyczny 
DŹWIĘKOWE KIMNO 

JEGO EKSCELENCJA POSŁANIEC 
W podwójnej roli arcyksięcia i posłańca ulubieniec publiczności Hans Junkermann ora: 

C prześliczna Mary Kid w roli księżniczki i Werner Pittschau w roli kochanka. Tysiące powi- 
WIELKA 43 tai. 55-41 kłanych sytuacji. Setki pikaninych nieporozumień. Nad program Wszechswiatowy dodatek 

jp ® dźwiękowy „Foxa*. Początek seansów o g.4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny žniža>> 

S P 0 R T R Wo po przuniku, 
к e 6 Za a . Starsza „osaba, 

loqrego towarzystwa, 
1 p.p. leg. > A RR leg. (rez.) że najmodniejsze pończochy sportowe, koszule, sweter, 1 Taa go” 

:10G: 1). czy pasek sportowy znajdę na składzie Póddka | kais B 

Dnia 5 b. m. odbył się na boisku 6 p.p. rządzającej || dom 
leg. mecz piłki nożnej mlędzy powyžszemi Franciszka Frliczki aa! lektorki, 
klubami. W 10 minucie pierwszej połowy Zamkowa 9 tel, 6—46. lub jakiejkolwiek pra- 
„jedynka* z zamieszania podbramkowego lcy wymagającej mie- 

W Szóstacy po i ke kilku ograniczon: zaufania 
adnie przeprowadzonych atakach wyrównują Tą Posiada poshiehue re- 

ze strzału saitas S tej žinių 6 anie PIANINA, FORTEPIANY ferencje o a 
przyjmuje inicjatywę ale pech prześladuje w Polsce. łerty do 
gospodarzy do tego stopnia, że „pewnego* Adm. | „Stowa“ 
nawet nie wykorzystali. ! „Jedynka“ nato- @ i FISHARMONJE H. K. "= 
miast zdobywa jeszcze dwie arnis R KRAJOWE I ZAGRANICZNE - 

Po przerwie udaje się „jedynce“ Z kilku rancuskiego, + mie- . 
przebojów powiększyć swój zdobyty plon do e Zał WO JAKOŚCI F mieckiego, angie! - 
5-ciu. Drużyna 1 pułku składająca się z gra- SPR NAJĘCIE skiego (teor. i prakt.), 
czy dawniejszej „Pogoni* i „Old-boy*owców oraz muzyki (tertepjan) 
1 pułku grała bardzo brutalnie, udziela _ mauczycielka 

Wspaniałe zwycięstwo Polsk! nad 
Łotwą 5:0 (4:0) 

W Rydze odbył się w niedzielę między- 
państwowy mecz Polska-Łotwa. Reprezenta- 
cja Polski odniosła wspaniałe zwycięstwo bi- 
jąc swego przeciwnika w wysokim stosunku 
5:0 (4:0). 

Jak wskazuje wynik przez cały czas za- 
znaczyła się miażdżąca przewaga drużyny 
polskiej, która górowała nad Łotyszami pod 
każdym względem. Zwłaszcza w pierwszej po- 
łowie Polacy nie schodzili z połowy boiska 
gospodarzy, Po zmianie pól, Polacy mając za- 
pewnione zwycięstwo nie wysilali się zbyt- 
nio. Bramki dla naszej drużyny padły ze 
strzałów: Kozoka (2), Kisielińskiego (2) i 
Reymana. (Pat). 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 7 LIPCA 

12.05: Muzyka baletowa i taneczna 
1645: Komunikat dla żeglugi z Warszawy 
16.50: „Wakacje w obozie" — odczyt 

z Krakowa wygłosi W. Mączka. i 
17.10: „Uroczystošci  Mickiewiczowskie 

м . Nowogrėdku“ — pogadanka, wyglosi 
Stan. Węsławski 

17.25: Utwory Beethovena (płyty) Fi- 
nale z symi. „Eroica“. 

17.39: „0 tajemniczych promieniach ul- 
tragamma“ — odczyt ze: Lwowa, wygłosi 
inż, Ł. Dorosz. 

1800 Koncert popularny z Warszawy. 
19.00: Komunikat Tow. Gimn. „Sokół”. 
1910: Koncert Lwowskiego. Chóru Nau- 

czycielskiego Ogniska Zjwiązku Nauczyciel- 
stwa Polskiego. r 

19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Koncert z Warszawy. 

srzm 22.00 „Poezje nociści* — feljeton z 
Warszawy wygłosi J. Szpakowski. | 

22.15: Komunikaty i mużyka taneczna z 
Warszawy 

23.00: „Kabaret (płyty) z konieransjer- 
ką Karola  Wyrwicza-Wichrowskiego, art. 
dramatycznego у 
BETECE TZ WW PRLOTENTTSYCIK: TRES WOOOETERC REA 

Tak samo nie starczy słów na 
podnoszenie zasług organizatorów. 
Napracowali się setnie, zorganizowali 
wszystko doskonale, a że nie wszyst- į 
kim wszystko się podobało — to 
nie ich wina. 

Wszystkim nie dogodzisz, zwła- 
Szcza, że regaty są imprezą, zaryzy- 
kujemy twierdzenie b. jednostajną, a 
więc nudnawą. 

W Trokach ratowało sytuację ma- 
lownicze położenie. 

M. T. 

walizkę. Jenny wyciągnęła ją i O- 
tworzyła. 
Wewnątrz walizy znalazła brudną bie- 
liznę, kilka kołnierzyków i nic więcej. 
Jenny obejrzała starannie zawartość 
szaty. Wisiała tam marynarka, ale kie 
szenie jej były zupełnie puste. Oka- 
zało się, że pokój zamordowanego nie 
ukrywał żadnej tajemnicy. 

Jenny raz jeszcze obejrzała wszy- 
stko, przy świetle swej latarki: wa- 
liza... koszule.. kołnierzyki.„ — mary- 
narka,.. Nic więcej! Nie warto było 
szukać dalej. Ani pod poduszką, ani 
pod materacem nic nie mogło być, bo 
codzień służba sprzątała i wywie- 
trzała pościel. 

Na wszelki wypadek Jenny odsu- 
nęła łóżko od ściany i zajrzała pod 
szafę. Nic.. 

Jenny chciała już wychodzić, gdy 
nagle posłyszała ciche kroki w koryta- 
rzu. Przytuliła się do ściany, latarkę 
wzięła w lewą rękę, a prawą Ścisnęła 
zimną rękojeść _ rewolweru. Za 
arzwiami szeptąno: 

— Zamknięte. Daj klucze! 
Jakie to szczęście, że wchodząc 

zamknęła drzwi! Przeczuwała że oni 
się zjawią. 

Cichutko zadźwięczała stal, sprę- 
żyna zamku nie chciała się poddać. 
Znów głośny zgrzyt: — Bandyci pró- 
bowali innego klucza. 

Z końca korytarza doleciało nagle, 
pijane śpiewanie, które wstrząsnęło 
gwałtownie ciszą nocy. 

— Mówi ci, kobieto, że wszelkie 
rozmowy o oszczędności są nie na 
miejscu! Śmierć zmiotła swem skrzy- 
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K. DĄBROWSK 
Wilno, ul. Niemiecka 
       

      

   (M. NIEMIŁĄ WOŃ 
„RĄK, NÓGIPACH 
M ysuwa 
u ZNANY i NIEZASTĄPIONY 

oo /2 WIEKU 
    

   

      
   FABRYKA (HEM-fARHACEUT.„AP KOWALSKI” WARSZAWA. 
UWAGA! WYSTRZEGAĆ 'SIĘ NAŚŁADOWNICTW 

0.PODOBNEM BRZWIENIU: OPAKOWANIU 

NAJTANIEJ 
kupuje się dobie towary u Głowiń- 
skiego. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztuczne, jedwabie bieliżnia- 
ne perkale w pięknych deseniach, mar- 
kizety deseniowe oraz jedwabie płasz- 
czowe, 
UWAGA — WILEŃSKA 27 

    

Fabryka | składa mebii 

W. Wilenkin i $-ka 
półka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska23, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypiainie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

_sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębó- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

З 
  

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 

i 
k 
   

  

  

    

        
    

          

Leczniczej 

RETTE TRIO T IRT TASTE EEE 

ĄBAJCIE 

  

  

  

Odlewnia „Metalowiec 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Śmigłego 30. 

wykonuje odlewy żeliwne I 
-_ mosiężne. 

Artykuły piecowe okucie budowlane. 
Prędko i akuratnie. Ceny konkurencyjne,   

  

dłem jednego z twoich lokatorów, 
a jako wierny i oddany przyjaciel 
mam wykonać jego wolę. Puść mnie 
kobieto! 

Rozgniewany, wzburzony 
uiiss Matyldy odpowiedział: 

— Ach, panie Travain, teraz za 
późno. Niech pan idzie spać. Pan 
jest zmęczony i ledwie sie trzyma na 
nogach! о 

— Kobieto, czy rozumiesz, czem 
jest przyjaźń ludzka? Przepraszam, 
mam czkawkę, proszę na to nie zwra- 
cać uwagi. Gdybym przypadkowo 
mie zabrnął do sąsiedniego baru i 
gdyby przyjaciel mój nie pokazał 
mi gagety, nie miałbym pojęcia 0 
tym tragiczzym wypadku. Pan Stan- 
ton powierzył mi na przechowanie 
zamkniętą kopertę. Dziś w nocy, du- 
szą iego spotyka się z Bogiem na 
wyżynach górskich, a my —robactwo 
ziemskie — jesteśmy obowiązani wy- 
konać jego wolę. Muszę odnieść ko. 
pertę do policji. Poświeć mi, kobie- 

głos 

Poręcze schodów trzeszczały, wi-. 
docznie Travain był już pijany i 

7 trudnością trzymał się na nogach. 
Razem z miss Matyldą podeszli. do 
Nr..5. : 

— Niech pani tu zaczeka — rzekł 

Travain. Nie przystoi abyśmy w tak 
późnej godzinie przestępowali próg 
mojej sypialni razem. Przepraszam... 
znów ta czkawka. Moje organy  tra- 
wienia są nieco roztrojone. Któż to 
otworżył drzwi mojego pokoju? 

Rozlległo się. głuche uderzenie i 
'Travain upadł na podłogę. Miss Ma- 
tylda krzyknęła przeraźliwie. Serce 

В 

  

rutynowana z Warsza- 
wy, liczne Świadectwa, . 
Warunki _ przystępne. 
Zgł. pod „Lingwistka— 
pianistka”, 

LEKARZE | Agronom | 
Ч z dłuższą praktyką ka- 

Dr.Ginsberg waler, kresowiec, znaw . 
ca spraw rcelacyj- 

Choroby skórne, we: nych i Uikwidacji z 
aeryczne i moczopłcio witutów, poszukuje za- 
we. Wileńska 8 odrządu lub admimistra- 
8 — 114 — & Tel.cji majątkiem, względ- 

567. nie posady w instytu- 
T cji. Zgłoszenia w adm. 

„Słowa* dla Agrenoma. 

KOSMETYKA 

GABINET kobieta może piinować 
mieszkanie. Informacje: 

Panny 

RACJONALNĘ Orzeszkowej 3—2 tel, 

3, m. 6. 

Solidna mienna 

KOSMETYKI 10—28. 

"i LOT MÓC в ееа ° JEWI | 
CZA M m. 4. Student a> 

kobiecą medyk (chrześć.)  po- 
Todos trzebny dia . przygato-. 

je, doskc- wania, na miejscu, do 
nali, odświeża, asnws wstepnego eg aminų na 
jej skazy i brzki, Masu: tenże wydział, Wiado- 
twarzy i ciała (panie, mość: Konarskiego 33 
Sztuczne opalanie cery; pensjonat pokój 9 od 

  

  

Wypadanie. włosów 3—6, ы 
tapież, Najnowsze zdo- kn НЫ я 
bycze AAA REA 

nalnej. : 
Codzienuie od, 10—8 R Ž M E Ы 

W. Z. P. 43. 

* Įangielski 
tti Zi Masaže a Rower mało u 
rzy: żywany do sprzedania. © 

styczne. Epilacje. ski. ‚ $ 
Gabinet ° у TTT + 

Cedió ZGUBY 
1. WIELKA A 18 m.9. Bt. 
Przyj. w @. 10 ,1 14 -7 

kościoła św. Jana 
— — ройтопеКе г реше- 

ręczne; wibracyjne i pla Zamkowa 4. L. Rakow- 

Kosmetyki 

J. Hryniewiczowej. 

nalezioną w pobli W. Z. P. 26, @ 2 SA 

dzmi odebrać ' można 
ul. Zarzecze 5—20.    

Mierniczy EO SJ 
( аее в оИО р ’ sce at). Ё 

Szukuje pracy z e POPIERAJCIE 
kresie przebudowy u- z 
stroju rolnego. Adres 9 p p + 
м redakcji. swo aš a | 

EERSTE EEE OWOCE WROJEOACYTKE. 
jenny drgnęło, ale usta zacisnęła z 
wyrazem stanowczości. .. ER 

Momentalnie zorjentowała się w. 
sytuacji: bezbronna stara panna i 
dwaj bandyci, którzy nie cofają się | 
przed niczem. Matylda Brown. nie © 
zdawała sobie sprawy, że stoi ua pra- 
gu śmierci. : 

WYSTRZAŁY W CIEMNOŚCI 
Jenny otworzyła ostrożnie drzwi. 

do pokoju Stautona i wyjrzała przez 
szparę. Miss Matylda postawiła łam- 
pe na stolik w korytarzu i stała przy - 
ścianie zakrywając twarz rękami i 
drżąc cała. Poza kołem światła, ota- - 
czającego „lampę, mrok wydawał się. 
Jeszcze gęstszy i ciemniejszy. Travain 
jęczał, usiłując powstać. Nagle przy 
lampie stanął wysoki, chudy  męż- 
czyzna w czarnym kapeluszu, wsu- 
niętym na oczy. Wyszedł on. z po- 
koju Nr. 5, trzymając w ręku zam- 

kniętą kopertę. 
m Jest, — rzekł spokojnie, zwra- 

cając się, do kogoś ukrytego. w ciem- 
ności. — Oto koperta! Ap 

— Daj no tu, — odrzekł drugi 
bandyta w czarnej masce, ukazując się 
nagle obok niego. — Prędzej. . 

Z przerażenia i zdumieńia miss | 
Matylda straciła dar słowa. Travain 
w stanie normalnym poddałby się bez. + 
sprzeciwu przemocy tych dwuch za-. 
maskowanych ludzi,. ale nocą, gdy: ser 

ice jego było.,pełne: odwagi; .., którą 
budzi większa ilość wypitego. spiry- *. 
tusu, nie chciał się. poddać,, , Zerwał | 
się, wyrwał koperte z rąk. bandy- 
ty i zaczął uciekać. į у 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyńsii. 
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