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NOSTRA CULPA 
Każdego uważnego czytelnika pra- 

wosławnych czasopism w Polsce musi 

uderzyć zdecydowana ewolucja, którą 

odbywa ta prasa, coraz wyraźniej i co 

swe zasadnicze cechy, znajdujące wy- 

swe zasadnicze cechy, znajdująca wy- 

raz w nastawieniu ultra-państwowem 

i wyraźnie antykatolickiem. 

Niektóre artykuły, umieszczane w 

oficjalnym organie. metropolji prawo- 

sławnej, „Woskresnoje Cztienje” robią 

wręcz dziwne wrażenie pod względem 

stanowiska państwowego polskiego. 

Daleko nie szukając, — rozważania p. 

K. N. na temat stosunku kleru katolic- 

kiego do projektu zmian konstytucji. 

Z jaką troską pilnuje p. K. N. inte- 

resów państwa polskiego, jak energicz 

nie broni jego całkowitej niezależności 

wobec wpływów postronnych, jak jest 

przeczulony na punkcie 'tych wpły- 

wów, widząc na każdym kroku niemal 
zdradę stanu!.. 

Podkreślanie swej prawomyślności 

państwowej, energiczna, nieraz gwał- 

towna, obrona interesów państwa pol- 

skłego (niezawsze w porę i najczęściej 

w: formie bardzo niemiłej), jest stałym 

motywem w prasie prawosławnej. 

Niezawodnie, jest w tem wiele pu- 

blicystycznej obłudy, ale jest coś i rze 

telnego, co wypływa z odwiecznych 

tradycyj Cerkwi, która bardzó łatwo 

znajdowała formę ścisłego współżycia 

z państwem, gdyż nie znała i nie zna 

niezależnego autorytetu ponadpaństwo 

wego i ponadnarodowego, jaki m jest 

Stolica Apostolska > 
Lojalność państwowa Cerkwi pra- 

wosławnej w państwie katolickiem 

jest niezawodnie cechą bardzo dodat- 

nią, pozwalającą z wielką nadzieją spo 

głlądać w przyszłość bo tylko uświado 

mienie sobie, że interesy Cerkwi w 

Polsce w wielu wypadkach pokrywają 

się z interesami państwa, może stwo- 

rzyć trwałe warunki bytu i rozwoju 

Cerkwi. 

Ta cecha niewątpliwie ułatwi pracę 
odpowiedzialnym kierownikom polity- 
ki wyznaniowej w Polsce i będzie cie- 

szyła każdego obywatela polskiego, 

jeżeli tylko on nie żwróci uwagi na 

wciąż się dokonywającą degenerację 

zdrowej idei. 

Zaczyna się tropienie wszelakiej 

-Iid pod *'psoujgAuome.doru Apeupz 
ną obserwację został wzięty kler kato- 

licki (tak, jak za dawnych, dobrych 

czasów!) 

Memorjał biskupów, wizytacje pa- 

sterskie, przemówienia okolicznościo- 

we różnych dostojników Kościoła — 

wszystko to przejmuje grozą i obawą 

publicystów rosyjskich, którzy nie- 

zwłocznie uderzają na alarm. 

Narazie niema jezcze czerwoniako- 

wych tytułów w tygodnikach prawo- 

sławnych, ale już tak się proszą: „Za- 

mach kleru polskiego na konstytucję 

Państwa”, „Biskupi polscy przygoto- 

wują zdradę stanu”, „Citta del Vatica- 
no narusza suwerenność Rzeczypospo 

litej Polskiej” i t. p. 

Tak pojmowane przez niektórych 
publicystów rosyjskich stanowisko pań 
stwowe drażni i nasuwa złośiliwą 
myśl, że gdyby rząd polski wskrzesza 

iąc tradycje carskie mianował  jakie- 
goś radcę, czy generała ober-prokura- 

iorem Synodu i pozwolił na zawiąza- 

nie stowarzyszenia „„Archangieła-Mi 

Chaita“, powstałby jednocześnie „,sojuz 

istinno polskich ludiej*. 

Ten „sojuz* zamiast dawnego ha- 
sła bojowego: „Biej żydow, studientow 
i Palakow*, miałby hasło inne, krót- 
Sze: „Biej ksiendzow!* 

Bo oto coraz wyraźniej, coraz bru- 
talniej i bezwzględniej zarysowuje się 

w prasie prawosławnej, doprawdy 
obłędną nienawiść: do katolicyzmu. 

Walka na dusze i o dusze pomię- 

dzy Kościołem zachodnim a wschodnim 
na terenach Rzeczypospolitej jest ze- 
wszechmiąr pożądana; pewne roz- 

dźwięki i nieporozumienia są nieunik 

nione, przykre starcia są możliwe — 

ale wszystko musi mieć swe granice 

+ być na wysokim poziomie. 

Otóż stwierdzić stanowczo można 
że oficjalna prasa prawosławna, już 

dawno przekroczyła wszelkie granice 

przyzwoitości i tak. obniżyła poziom 

„dyskusji“ (czyli ordynarnych polaja- 
nek), że każdego beznamiętnego obser 

watora opanowuje smutek i niepokój!.. 

Wiele artykułów, drukowanych w 

tygodniku „Woskresnoje Cztienje* na 

tematsKošciola katolickiego mogłoby 

bez przeróbek ukazać się na łamach 

„rewolwerowej“ prasy protestanckiej, 

lub nawet na szpaltach gazet bolsze- 

wickich. 

Ujęcie spraw wybitnie deistyczne 

nie jest rzadkością. Duch anarchji za- 

znacza się nieraz wyraźnie. 

Popisują się intelekty, wyhodowa 

ne na „Poczajowskich listkach... 

Co 'to wszystko ma znaczyć?.. Czy 

społeczeństwo prawosławne nie rozpo 

rządza ludźmi inteligentnymi? 'Czy 
wewnętrzne walki i kłótnie wyjałowiły 

grunt? Czy też jest w tem świadoma 

tendencja dążąca do otumanienia szer 

szych mas i wywołania nienawiści do 

katolicyzmu, która ma zastąpić prze- 

konania religijne”. 

Niebezpieczna to gral. 
Jak łatwo się przekracza wszelkie 

dopuszczalne granice, może dowieść 

drobny, ale charakterystyczny fakt 

„polemiki“ na: tle dziejów Ostrej Bra- 

my. 

Niejaki Benefaktow, opierając się 

na pseudo-historycznych źródłach czar 

nosetinnej „nauki* ogłosił w -,„Woskr. 

Czt.* że Obraz Ostrobramski pochodzi 

z XIV wieku (!), że jest grecki i ro- 

syjski, przywłaszczony przez Polaków. 

Na ten upiorny wypad odpowie- 

działem spokojnie odpierając głupią 

plotkę. 

l oto — nie do uwierzenia! — w 

obronie p. Beneiaktowa stanął ni 

mniej, ni więcej sam p. Vox. (Tajem- 

nicą Poliszynela jest, kto się kryje pod 

tym pseudonimem). 

Twierdzi, że Obraz Ostrobramski 

był „niewątpliwie unickim, że „może 

być pochodzenia greckiego", że p. Be- 
nefaktow „powoływał się na źródła” 

(?) i że wogóle miał rację. 

Czy p. Vox pisał to z przekonania?.. 

Czy rzeczywiście może uwierzyć, iż 

Madonnę Ostrobramską malowano w 

Grecji, w wieku XIV?.. Napewno nie!.. 

Nie trzeba być znawcą sztuki dru- 

karskiej i bibljofilem, żeby odróżnić 

inkunabuł od współczesnej książki, nie 

trzeba być historykiem malarstwa, że- 

by z uśmiechem odrzucić hipotezę, o 
przeszło  pięciowiekowem istnieniu 

Obrazu Ostrobramskiego. 

A więc pocóż cały ten hałas?.. > 
Tylko po to, aby zapomocą potwor 

nego kłamstwa, które się zrodziło w 

okresie upadku Cerkwi w Rosji, choć 

trochę zamącić wodę!.. 

To, co się dzieje w łonie Cerkwi 

prawosławnej w Polsce i co znajduje 

odzwierciadlenie na łamach cerkiewnej 

prasy, nie jest jednak przypadkowe — 

wypływa z całego szeregu przyczyn, 

zą które odpowiedzialność ponosić mu 

si nietylko społeczeństwo prawosławne. 

Uderzmy się w piersi: i my nie je- 
steśmy bez winy!.. 

: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. NIESWIEŻ — ul. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
BARANOWICZE —— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksi T-wa „Ruch“, : 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC -— Sklep tytoniowy — 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Įždnošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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Katastrofa finansowa Niemiec 
Świat polityczny da się dziś po- 

dzielić na tych, którzy chcą zbliżenia 

trancusko-niemieckiego i 'tych, którzy 

są temu zbliżeniu przeciwni. Ameryka 

należy do pierwszych, bo.chce umy- 

wać ręce od europejskich kłopotów, 

ograniczając swój stosunek do nasze- 

go kontynentu do wydawania perjo- 

dycznych rozkazów. Anglja jest za zbli 

żeniem  francusko-niemieckiem. Rząd 

partji pracy buduje na tem zbliżeniu 

swój system pacyfizmu. Inny rząd an- 

gielski na tem zbliżeniu budować 

będzie swój system rywaliza- 

cji z Ameryką.  Wgeszcie i Fran- 

cja z Niemcami za wyjątkiem pew- 

nych części swego społeczeństwa są 

również za tem zbliżeniem. Pisałem 

kiedyś, że Francja i Niemcy, to są dwaj 

wspólnicy, którzy się często kłócą 

przy rachunkach. Byłoby ryzykowne 

bardzo, powtórzyć to porównanie w 

takim momencie, jak dzisiejszy. A jed- 

nak rząd Brueninga, jest to rząd opar- 

ty na stronnictwach, chcących koope- 

racji pacyfistycznej z Francją, a rezer- 

wujących sobie odwet jedynie na Pol- 

sce. A jednak we Francji gabinet La- 

vala, dopóki będzie miał p. Briandą 

jako min. spraw zagr. w swem łonie, 

będzie oznaczał chęć dojścia z Niemca 

mi do pokojowego porozumienia. 

Jest jednak część społeczeństwa 

irancuskiego, która nie życzy sobie 

współpracy z Niemcami. Jest to część 

prawicy, rojaliści,„p. Pertinaux. już ka 

tolicy ortodoksyjni są za porozumie- 

niem, nie mówiąc o jakichś projektach 

„nowej prawicy”, ultra - niemieckim 

kierunku, które istniały przez pewien 

czas jako próba o charakterze literac- 

ko-publicystycznym, — jak również 

nie wspominając o tych ludziach pra- 

wicy, którzy słusznie doceniając nie- 

bezpieczeństwo bolszewickie ze wzglę 

du na to niebezpieczeństwo, chciałoby 
porozumienia z Niemcami. Olbrzymia, 

przygniatająca część społeczeństwa 

francuskiego mimo całej antypatji zew- 

nętrznej do Niemców, życzy sobie z 

uimi pokojowej współpracy. 

W Niemczech przeciwnikami poli- 

tyki pacyfistycznej jest skrajna prawi- 

ca. Przez: długie lata straszył nią p. 

Stresemann dostojne zgromadzenie ge- 

newskie. Udawało mu się to Świetnie. 

Jaką politykę zastosuje p. Hitler, gdy 

dojdzie do władzy, to jeszcze nie wia 

domo. Dziś żąda zwołania parlamentu, 

razem z prawicą nacjonalistyczną, oraz 

komunistami. Ci ostatni są również 

przeciwnikami porozumienia z Fran- 

cją, Locarno, Ligi Narodów. Zwołanie 

parlamentu, to obalenie Brueninga. Czy 

gotów jest dziś Hitler do zamachu sta 
nu? Oto jest pytanie kapitalne. Cat. 

PRZEDŁUŻENIE KREDYTU REDY- 
SKONTOWEGO DLA BANKU RZESZY 

NIEMIECKIEJ 
„BERLIN. PAT. — „Deutsche Allge- 

meine Ztg.* donosi, że do Berlina na- 
deszło oficjalne zawiadomienie między 
narodowego konsorcjum banków emi- 
syjnych wraz z Bankiem Wypłat mię 
dzynarodowych, donosząc o przedłu- 
żeniu kredytu redyskontowego dla Ban 
ku Rzeszy w wysokości 100 miljonów 
mk. do połowy października r. b. 

BANK WYPŁAT MIĘDZYNARODOWYCH POSTANAWIA 

BAZYLEA. PAT. — Podjęte w poniedziałek o godzinie 10 w nocy 

obrady rady zawiadowczej Banku Wypłat Międzynarodowych, zakończyły 

się o godzinie 11 w nocy. Zarząd Banku ogłosił komunikat następującej 

treści: $ Ś 

Rada Zawiadowcza Banku Wypłat Międzynarodowych przyjęta do wia- 

domošci memorjai, jaki złożył prezes Banku Rzeszy dr. Luther o sytuacji: 

niemieckiej, o stanie niemieckiej gospodarki i finansów. Jest ona, mimo kry- 

zysu, wywołanego przez wycotanie kapitałów krótkoterminowych, zado- 

e M е : . 
Wobec tego, iż rząd niemiecki zwrócił się do rozmaitych rządów w 

sprawie pomocy finansowej na. ich rynkach pieniężnych, Rada Zawiadowcza 

oświadcza, iż jest przekonana o konieczności odpowiedniej interwencji i go- 

towa w warunkach obecnych brać udział przy udzieleniu pomocy i wzmocnić 

ja zapomocą środków, stojących do dyspozycji banków emisyjnych. 

W międzyczasie Rada Zawiadowcza upoważnia prezesa Banku, aby 

Bank w porozumieniu z innemi zainteresowanemi instytucjami, które brały 

udział w udzieleniu niedawno Bankowi Rzeszy kredytu redyskontowego, 

odnowił ten kredyt. 

ŚWIĘTĄ PRZYMUSOWE BANKÓW W NIEMCZECH 

Oczekuje się przez 14 i 15 lipca. 

BERLIN. PAT. — Na krótko przed północą ogłoszony został nowy dekret prezy 

denta Rzeszy na zasadzie art. 48, datowany i wchodzący w życie z dniem 13 b. m. De- 

kret upoważnia rząd Rzeszy do ogłoszenia dni, w których banki są nieczynne. (Bank- 

iayertag). Rząd Rzeszy postanowi wobec jakich instytucyj kredytowych, publicznych i 

prywatnych, święta bankowe mają zastosowanie. 

Równocześnie ogłoszone zostało rozporządzenie wykonawcze do dekretu o 

świętach bankowych. Art. 1 wymienia rodzaj banków, do których zalicza się banki: 

państwowe i krajów związkowych, publiczne i prywatne zakłady kredytowe, kasy 

osczędnościowe, banki komunalne, spółdzielcze, hipoteczne, rolne, miejskie, kantory wy- 

miany į t.p. 

Instytucje te pozostaną w dniach 14 i 15 b. m. zamknięte. 

Uskutecznianiejakichkolwiek spłat, wypłat, przekazy krajowe i na zagranicę jaką- 

kolwiek drogą są niedozwolone. To samo odnosi się do obrotów P.K.O. Tranzakcje gieł- 

dowe są zakazane: Handel papierami giełdowemi jest niedozwolony. Dla obliczania ter! 

minów i t.p. czynności bankowych w stosunku do wymienionych instytucyj bankowych 

dni 14 i 15 b. m. uważane być mają jako uznane przez państwo dni świąteczne. 

PRAWICA I KOMUNIŚCI ZA ZWOŁANIEM PARLAMENTU 

BERLIN. PAT. Prócz listu frakcji komunistycznej i listu frakcji hitlerow 

skiej, na ręce prezydenta Loebego nadszedł również list partji niemiecko-na- 

rodowej, domagający się zwołania konwentu senjorów dla powzięcia uchwa- 

ły w sprawie zwołania Reichstagu. 

DR. LUTHER NIEZADOWOLONY Z BANKU WYPŁAT MIĘDZYNAR. 

BERLIN. PAT. — W depeszy z Bazylei, biuro Conti donosi, że prezes Banku Rze 

szy dr. Lutherpoopuszczeniu gmachu Banku Wypłat Międzynarodowych, kategorycznie 

odmówił udzielenia jakichkolwiek bliższych informacyj o sytuacji obecnej przedstawi- 

cielom prasy krajowej i zagranicznej, Na podstawie tego oświadczenia należy domyślać 

się groźnej sytuacji. 

Dalej komunikat stwierdza, że położenie jest nadal bardzo poważne i zdaniem dr. 

Luthera oprócz dotychczasowych mogą jeszcze zajść nowe wydarzenia. Byłoby rzeczą 
nie do pomyślenia, domagać się od Niemiec spłat i równocześnie osiągać się z energiczi 

ną i skuteczną pomocą 

HENDERSON ZADOWOLONY Z BANKU WYPŁAT MIĘDZYNAROD. 

Wyjazd Hendersona do Paryża i Mac Donalda do Berlina 

LONDYN. PAT. — Przed wyjazdem do Paryża Henderson powiedział między in. 

Wyjeżdżamy w okolicznościach wyjątkowych i zdajemy sobie z tego dobrze sprawę. 

Jednakże wczorajsza decyzja Banku Wypłat Międzynarodowych powinna była przyczy. 

nić się do odprężenia w każdym kierunku. Istotnym celem podróży premjera i mojej do 
Berlina, jest uczynienie wszystkiego, co jest w naszej możności, w celu zapoczątkowaj 

nia przyjaznych stosunków nietylko między Niemcami, a innemi narodami europejskiemi, 

lecz również między Francją a Niemcami. 
Co do wizyty paryskiej, Henderson zaznaczył, że ma ona na celu zwiedzenie wy- 

stawy kolonjalnej, jednakże dodał, że chce również odbyć rozmowy z Briandem i o ile 
możności również z innymi ministrami. 

Do Paryża wyjechał sam Henderson, podczas gdy Mac Donald ma drogą po- 
wietrzną udać się do Berlina, według wszelkiego prawdopodobieństwa w najbliższy 
piątek i tam spotka się z Hendersonem. 

AMERYKANIE ZA ZBLIŻENIEM FRANCUSKO-NIEMIECKIEM 

NOWY YORK. Według iniormacyj tutejszej prasy, stojącej blisko sier handlo 
wych, posiedzenie dyrektorów Federal Reserwe Bank ot New York trwało przez całą noc, 
przyczem nie zdołano osiągnąć jednomyślności co do propozycji odnowienia i zwiększe- 
nia kredytów banku, udzielanych dla Niemiec. 

' Opozycja przeciwko odnawianiu, lub powiększaniu, opiera się na przeświadczeniu 

że przed udzieleniem dalszych kredytów należy uzyskać pewność co do skuteczności 
ewentualnego ich udzielenia. Głównym i niezbędnym warunkiem uzyskania takiej pew 

ności musiałoby być polityczne zbliżenie francusko-niemieckie. 

KRYZYS NIEMIECKI ODBIJA SIĘ NĄ WĘGRZECH I W AUSTRIJI 

BUDAPESZT. PAT. Wczoraj odbyło się o godzinie I w nocy posiedze 
nie rady ministrów, w którem brał również udział prezes węgierskiego Banku 
Narodowego. Posiedzenie trwało do godziny 3 nad ranem. 

Rząd węgierski postanowił wydać zarządzenie, ażeby instytucje finan- 
Sowe, zajmującie się sprawami kredytowemi, zawiesiły operacje w dniach 14 
15 i 16 lipca. 

WIEDEŃ PAT. Zarząd giełdy wiedeńskiej postanowił w dniu 14 b. m., 
że wobec zamknięcia giełdy budapesztańskiej zawiesza się wszelkie tran- 
zakcje papierami wegierskiemi, jak również i akcjami Merkurbanku 

— księgarnia Jaźwióskićge. Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK -- Kiosk St. Michałskiego. 3 

N. SWIECIANY — Księgarnia T-w4 „Ruci“. Е 
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POSTAWY — Księgarnia 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Niickiewicza 13. 

STOŁPCE — Księgarsia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejeki, 

WILEJKA POWIATOWA — «i. Mickiewicza 24, F. fuczewyka 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Rsei”. 

Spółdz. Natcz. 
Poiska — St. Bednarski. 

Polskiej Macierzy Szkolnej. 

40. Ba tekstem 15 gr. drei оаа 

reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątesznych oraz z prowincji © proc drożej. 

; < 5 wę ew air aj 
dostarczenie 

nie przyjmuje zastrzeżeń 60 
odowego 20 gr.     

   
          numeru 

Czy nastąpi odprężenie 

gospodarcze? 
Kryzys gospodarczy jest nietylko 

wyjątkowo ciężki, ale i wyjątkowo 

skomplikowany i przeto niedający Się 

sprowadzić do jednego, lub kilku czyn 

ników gospodarczych. 

Olbrzymi wzrost produkcji zbożo- 

wej krajów zaoceanicznych przy od- 

radzaniu się rolnictwa Europy jest jed- 
czynników nym z podstawowych 

współczesnego kryzysu gospodarcze- 

\ go. Argentyna już od paru lai 

zmnieja swe zasiewy. W roku bieżą- 

cym według nadchodzących  iniorma- 

cyj zmniejszenie zasiewów w Argenty 

nie wynosi 10 proc., Kanada, która do- 

tychczas zwiększała zasiewy, obecnie 

również zredukowała je o 10 proc., 

najznaczniejsze jednak zmniejszenie za 

siewów nastąpiło w  Australji, gdzie 

wynosi około 30 proc. 

Urodzaje w roku bieżącym nie za 

powiadają się szczególnie. W  Kana- 

dzie, która jest głównym eksporterem 

pszenicy, urodzaj tegoroczny przewi- 

dywany jest poniżej przeciętnego. w 

Europie urodzaj zapowiada się lepiej, 

ale mimo to, ceny pszenicy będą się 

musiały podnieść i wytworzyć tenden- 
cję zwyżkową dla innych zbóż. 

W Polsce należy przewidywać 

zmniejszenie zbioru żyta wskutek 

zmniejszenia się obszaru zasiewów i 

zmniejszonego użycia nawozów sztucz 

nych. Dleficyt żyta przeto nie jest wy- 

kluczony, natomiast należy oczeki- 
wać zwiększonej lości pszenicy co da- 
je pewne możliwości eksportowe. Uro 
dzaj jęczmienia zapowiada się dobrze. 

Wobec ciężkiego położenia rolni- 
ków możliwem jest nadmierny wywóz 
żyta po zbiorach. Jakkolwiek nie jest 
to pożądany objaw dla gospodarki na- 
rodowej, jednak wszelkie zakazy, lub 
ograniczenia wywozu żyta byłyby nie- 
wskazane, gdyż pogorszyłyby i tak 
ciężką syutację naszego rolnictwa. Od 
polepszonej konjunktury rolniczej za- 
leży u nas przedewszystkiem  polep- 
szenie ogólnej konjunktury gospodar- 
czej. : 

Drugim ważnym czynnikiem kry- 
zysu współczesnego jest nieprawidło- 
wy podział złota. Z ogółu złota przy- 
„pada na Stany Zjednoczone 50 proc., 
na Francję 25, za inne zaś państwa 25 
proc. Złoto idzie do złota: w ciągu 15 
miesięcy od czerwca 1929 do września | 
1930 przybyło Stanom Zjednoczonym 

i Francji 665 miljonów dolarów, gdy 
produkcja złota w tym okresie czasu 
wyniosła 500 miljonów dolarów. 

Tylko rozwój kredytów międzyna- 
-rodowych może zapobiec fatalnemu 
dla życia gospodarczego Świata po- 
działowi złota. Kredytom tym przeciw 
działa jednak kryzys zaufania. Wadli- 
wa polityka międzynarodowa jest 
przeszkodą dla uzdrowienia gospodar- 
czego Świata. Nie jest to wina .gabi- 
netów, prowadzą One rozsądniejszą 
politykę od ulicy. Ulica jednak stwa- 
rza niejednokrotnie atmosferę obaw 
nowych wstrząśnień wojennych. Ten 
właśnie czynnik kryzysu gospodarcze- 
go nie da się w krótkim przeciągu cza- 
su przezwyciężyć. Wi. St. 

KURS DOLARA 
WARSZAWA, 14-VII (tel. wł. „Słowa*) 

Akcje Banku Polskiego notowane wczoraj 

jeszcze po kursie 120, dziś wykazywały 

kurs 114. Popytem cieszyły się natomiast 

banknoty dołarowe, których kurs oficjalny 

doszedł do zł. 9,07. W obrotach pozagiełdo- 

wych sprzedawały banki dolary po zł. 9,15. 

Na zakup dolarów po tym kursie brakło jed 

nak nabywców. 

Na najbliższe dni spodziewany jest szyb 

ki spadek kursu dolara gotówkowego. 

mających burzliwą przeszłość, 

prawdziwem szaleństwem! 

Jeżeli to, co o konwertytach wypi- 

jest 
ze swego zadania? Niech ktoś wezmie 

do ręki biuletyn KAP, Nr. 162, z dnia 

Czy KAP, wywiązuje się należycie piąc swą erudycję ze skarbnicy istin- 
no ruskiej wiedzy czarnej sotni. 

Z tymi panami, polemizować nikt 

suje prasa prawosławna, choć w po- 

łowie jest prawdziwe, pozostanie tylko 

rozpacznie załamać ręce! 

Nostra culpa, nostra maxima culpa!.. 

Zastanawiając się nad manowcami, 
na Które coraz częściej i chętniej wkra 
cza oficjalna publicystyka prawosław- 

|. a z. ROWIĘCZIEĆ Kūjis NY NO Basa prawosławna a szczególnie 
stra Culpa:.. ` . Prawosławna Informacja Prasowa, po- 

Przedewszystkiem: akcja obrządku gaje niezliczoną ilość plotek i sensa- 
wschodniego. cyjnych wiadomości na temat Kościo- 

Nie będę mówił o niestosownych łą. Nie można sprostowywać wszyst 
metodach, błędach i Śmiesznostkach kiego, ale trzeba temu przeciwdziałać, 
akcji. Jedno jednak wciąż trzeba pod- podając obszerne i rzeczowe iniorma- 
kreślać i na cały głos o tem krzyczeć: cje, dotyczące życia i pracy kościoła 
że nierozważne przyjmowanie na łono katolickiego w Polsce. Jest to zadanie 
Kościoła duchownych prawosławnych, Katolickiej Agencji Prasowej. 

13 b. m. i przeczyta takie wzmianki, 
jak: „Prasa niemiecka © zamknięciu 

seminarjum greko-katolickiego w Pol 
sce', lub „Zbyteczna kontrola" — a 

przekona się odrazu, iż redaktor KAP 

w sposób osobliwy pojmuje swe obo- 

wiązki... 

Nostra culpa! 

Wreszcie. trzecie i ostatnie uderze- 

nie się w piersi. + 

Rosyjscy publicyści bardzo chęt- 

nie występują w roli historyków, czer 

nie zechce, ale znowuż: ponieważ na- 

wet poważniejsze jednostki z pośród 

publicystów rosyjskich nie znają litera 

tury naukowej rosyjskiej, przeto łat- 

wo ich unieszkodliwić organizując ba- 

dania naukowe nad dziejami Cerkwi 

prawosławnej i Unji Kościelnej w Pol- 

sce 
Jest'to nasz główny obowiązek, któ 

regośmy dotychczas nie spełnili!... 

Jest to więc nasz największy grzech, 

który już się mści na nas samych 

i będzie się mścił nadal, gdyż 

tylko na beznamiętnym gruncie nauko 

wym, łatwo będzie znaleźć Prawdę 

historyczną, torującą drogę Prawdzie 

innej: — wiecznej W. Ch. 

Przypisek Redakcji. Zamieszczając ten 
artykuł, chcielibyśmy przypomnieć, że „Sło- 
wo* stało się miejscem wymiany zdań w 
sprawach religijnych. . Ciekawe jest, że па 
udzielenie miejsca na naszych szpaltach du- 
chownemu prawosławnemu, O. Želažniako- 
wiczowi, w ostrych słowach napadł na nas 
„Przegląd Wileński", przez niektórych uwa 
żany za organ międzynadorowej masonerii. 
Nie chcielibyśmy jednak, aby artykuł p. 
W. Ch. krytykujący „Woskresnoje Cztienje“ 
był fałszywie rozumiany i aby w czemkol- 
wiek się odbił na tem zaufaniu i oznakach 
sympatji, które dotychczas nas spotykało, 
ze strony społeczeństwa rosyjskego .w Pol 
sce i duchowieństwa prawosławnego. Słusz- 
ne żądania tych elementów zawsze znajdą* 
u nas stanowczą obronę. 

    
i
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+ are 
ы NIESTANISZKI 

" — Rozwój pracy społecznej. Nie jedne- 
"mu, przypuszczam, odechce się odwiedzić 
Niestaniszki w miejscu gdzie one są poło- 
żone, kto znajdzie je na mapie. Dostać się 

‚ — coprawda moża, lecz trzeba na to mieć 
'wiele odwagi i przedsiębiorczości. Do naj- 
bliższej stacji kolejowej od Niestaniszek jest 

40 klm. Do miasta powiatowego — 60 
km., a ile jest kilometrów do Wilna — 
nie warto mówić nawet. Stąd, na ile ko- 

+ muš že świata nie chce się — z uwagi na 
powyższe — jechać do Niestaniszek, na tyle 
z Niestaniszek trudno jest wydostać się na 
świat. Nie mówiłbym tego, gdybym sam 
nie doświadczył. Zdarzyło mi się przed 
paru laty, że zmuszony byłem jechać do 

| Wilna. Koleją — ani myśleć, bo daleko. 
Ponieważ z obok położonych (14 klm.) Mi- 
chaliszek szły do Wilna autobusy, więc do 
brnąłem jako tako i pojechałem właśnie au- 
tobusem.  Jakkołwiek — wogóle — pierw- 
szy raz w życiu wsiadłem do autobusu, jed- 
nak nie byłem tem zachwycony; raczej były 
momenty, kiedy gotów byłem wysiąść z 
wozu i iść per pedes apostolorum — wsku- 

tek tego, że od podrzucania autobusu na 
wyboistej drodze, czereda jadących żydów 

* zaczęła podskakiwać do góry ze /wszystkie- 
mi wynikającemi z takiej sytuacji konsek- 

- wencjami. 
i Jeżeli chodzi o ludzi, zamieszkałych na 

terenie niestaniskim, to — owszem, . ludzie 
tutaj są, nawet dużo ludzi, ale... To co na- 
zywamy „ludem** — jest tutaj dobry: spo- 

kojny, pracowity, w ogromnej większości 
_. katolicki. Inteligencja, — jak to zwykie „in- 

teligencja"”', ta zasługuje na większą uwa- 
gę. Niestety o inteligencji Niestaniszek i 
okolic, z małemi wyjątkami trudno byłoby 

. coś powiedzieć. Bo gdyby powiedzieć pra- 
wjię — nieraz zagniewanoby się, mówić 
— byle mówić — nie chce się, można zre- 

* sztą całe zachowanie się miejscowej inte- 
ligencji określić  jednem pojęciem: „każdy 
sobie rzepkę skrobie* . WW mojem pojęciu 
człowiek inteligentny, znajdujący się wśród 
szerokich warstw ludu, wymagającego oś- 
wiaty i kultury, ma obowiązek moralny sze- 
rzyć posiadaną przez siebie kulturę. 

Е Do takich šwiattych įednostek na tere- 
“nie niestaniskim doniedawna należał  miej- 

'scowy proboszcz ksiądz Jan Żydkiewicz, 
. który był znany na szerokim terenie z 

intensywnej działalności społeczno - kultu- 
ralnej. Jego dziełem było tutaj założenie 

__ Stowarzyszenia Młodzieży Po!skiej i świet- 
__ ny rozwój tej organizacji. 

„ W życiu nieraz daje się zauważyć dziw- 
‚ пу splot okoliczności. Zdarza się, że przy- 

_. chodzą zjawiska najmniej oczekiwane. Zja- 
.  wiskiem pocieszającem dla zapadłych — №е- 
„ staniszek jest osiedłenie się tutaj na stałe p. 
__ Osiecimskiego Stanisława, agronoma z za- 

wodu i działacza społecznego z umiłowania. 
Zdziałała to w zasadzie mądra polityka 

Prezesa. Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
„ Wilnie — p. Łączyńskiego, który  docenia- 

jąc znaczenie podniesienia kultury rolnej na 
odpowiedniemu człowiekowi wartościowego 

zarządził właśnie nadanie 
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— "wyższy poziom, 
| „ ośrodka parcelowanego majątku państwowe- 

go „Niestaniszki. Dobrze jest, gdy wła- 
_ "ściwy Człowiek jest na właściwem miej- 

_  scu. Wskutek tego Niestaniszki stały się 
- ośródkiem kultury rolniczej dla szerokich 
2 „warstw okolicznego społeczeństwa. 

ldąc w ślady księdza Żydkiewicza, te 
_ nieliczne jednostki, które są tutaj prawdzi- 
/, wemi siewcami kultury, słusznie zwróciły 

swój wysiłek główny na utrzymanie szko- 
ły wychowawczej dla młodzieży. Taką 
sžkola jest m. in. organizacją S. M. P. 

Młodzież została ogarnięta smutkiem na 
skutek przeniesienia księdza  Żytkiewicza z 

2 Niestaniszek do inńej parafji, jednak rychło 
przekonał się, że „dobrym zawsze dobrze 

‚ ędzie", gdyż objął parafję ksiądz  pro- 
_ boszcz Matulis Władysław, bardzo zacny 
człowiek, gorliwy duszpasterz, społecznik 
i praktycznie miłujący ideały S. M. P. 

Praca młodzieży, prowadzona w kierun- 
| ku religijno — wychowawczym, kulturalno- 
_ oświatowym, P. W. i W. F., przysposobie- 

nia, rolniczego, które mają na względzie 
jedynie i wyłącznie dobro społeczeństwa i 

„państwa, promienieje na całą okolicę. 
; W. szeregach $. M. P. widzimy  mło- 

_. dzież z bliższych i dalszych okolic; widzimy 
z zaścianków i wsi. 

‚ * М 1еп sposób — garstka coprawda ludzi, 
_ jak np. ksiądz proboszcz Matulis, pp. Osie- 

cimscy, p. Leszczyńska Stanisława, p. Mo- 
żejkowa Anna,,p. Stalczyńska, p.  Kaszow- 
ska i p. Saniuk Michał — z jednej strony, a 

        

   

  

     

    

    
    

    
     

    
   

  

   

    

  

    

  

_ czynu — z drugiej strony, 
" źródło światła, od którego 

chodzą się na szeroki teren. 
° ; Skutki — widoczne.  Zamilowany rol- 

_ nik ma możność oglądania tutaj czegoś cał 
kiem nowego. W jakiejś  zapadłej wsi 

Bujaki, na gruntach której była bardzo ni- 
“sk kultura, dziš dzieki wzorowo prowadzo- 

_ mej pracy przez  druchnę  Klucznikownę 
‚` Franciszkę, ludzie mają skąd brać dobry 
'. przykład. W innej znowu wsi—+Łyłojciach 

druh S. M. P..Saniuk Witold, dzięki wia- 
„ domości, zdobytych w tej organizacji, spro- 
wadził w swojem gospodarstwie roślinę ku 

_ ,kurydzę „wczesną bydgoską”, jako odmia- 
nę wśród innych roślin gospodarskich. I 
— jakkolwiek — nasi fachowcy z ironją od- 
noszą się do tej rośliny, rzekomo całkiem 

„ W DAKARZE 
Ri 

tworzą tutaj 
promienie roz- 

Dakar, jako miasto, nłewiele się 
„różmi: od miast europejskich, o ile 

_ wziąć pod uwagę dzielnicę euro 
_ pejską. Proste, szerokie ulice, oświet- 
- lone elektrycznością w nocy, duża ilość 

— bogatych sklepów, dużo automobili, 
_ przyzwoite budynki z oknami, drzwia- 

mi etc. nie mówią nic podróżnikowi o 
tem, że jest w stolicy Afryki francus 
kiej. Architektura domów tylko jest 
inna. Domy się budują z dużemi we- 
randami ocienionemi, okna lub drzwi, 

° $а zakryte żaluzjami, oprócz tego 
widać wszędzie siatki w oknach od 
moskitów. ė 

Maty moskit, gdyby potraiit wci- 
snąć śię do pokoju, może przeszka- 
dzać spać całą noc, brzęcząc koło 

„cha, nie mówiąc już o tem, że zwy- 
kle jest rozsadnikłem zarazków, szcze- 
gólnie febry. : 

„Teraz to głupstwo”, opowiadał 
pan Modliński, mustiki nie są niebez 

м pieczne, bo po pierwsze mało ich jest 
„i mamy przecie suchy czas, a po dru- 

ie, nie panuje dziś żadna epidemia. 
Kilka lat temu, gdyśmy mieli w Daka- 
rze żółtą febrę, wówczas wszyscy 
biali nie mieli prawa pokazywać się 
bez specjalnych gęstych woalek na 

za й 

   

     

  

    

    

     

  

     

    

„ mlodziež jak zwykle, ochocza i žapa'na @0° 

KRAJOWE 
  

mieodpowiedniej do uprawy w naszych wa- 
runkach, to jednak kultura kukurydzy, pro- 
wadzona przez S. M. P., dowodzi całkiem 
coś innego. Takie miłe obrazki pracy rolni- 
czej można spotkać powszechnie, gdzie są 
członkowie S. M. P. O ich pracy świadczą 
tabliczki, ustawione na półkach.  Przecho-. 
dzeń bez trudu uświadamia sobie przyczyny 
powstania tych upraw niezwykłych, mając 
przed oczami tabiiczki z nadpisami:  Druch- 
na Matusewiczówna Weronika, Druh Saniuk 
Franciszek, druchna Tomaszewiczówna Ka 
miła i t. d. 

Ostatecznie — ten wysiłek młodzieży sto- 
warzyszonej w kierunku podniesienia ku'- 
tury rołniczej jest oddźwiękiem wysiłków 
samego p .Osiecimskiego. 

Obserwując życie, pracę i rozwój SMP 
miałbym jedynie pragnienie, aby najszersze 
warstwy społeczne obudziły się ze snu mo- 
ralnego, zrozumiały, że w młodem pokoleniu 
tkwi przyszłość Połski i przyczyniły się do 
skierowania młodych pokoleń na drogi naj- 
bardziej właściwe, jakiemi są drogi, prowa- 
dzące do fizycznego i moralnego doskona- 
lenia się. „Miejscowy' 

KURZENIEC 
— Sprawozdanie z działalności Towa- 

rzystwa Kulturalno - Oświatowego w gmi- 
nie Kurzenieckiej za czas od 4. XII. r. 1930 
do dnia dzisiejszego t. j. 21 czeńwca 1931 
roku. i 

Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe 
gm. Kurzenieckiej powstało z dnia 4 grud: 
nia 1930 r. 

Na pierwszem Organizacyjnem Zebraniu, 
które odbyło się w dniu 4. XII. r. ub. został 
przyjęty statut T-wa, który zatwierdzony 
jest obecnie przez odpowiednie Urzędy ad- 
ryinistracyjne. Działalność T-wa obejmuje 
całą gminę Kurzeniecką i ma na celu pro- 

waczenie kulturalno - oświatowego życia w 
wioskach naszej gminy. 

Jeóen z paragrafów statutu mówi o two- 
rzeniu w wioskach gminy Kół Kulturalno- 
Oświatcwych. T-wo wstępuje na członka 
T-wa Teatru I udowego w Wi'nie, skąd w 
im-cu lutym r. b. bvł delegowany instruk- 
tor do Kurzeńca celem udzielania wskazówek 
o prewadzeniu stery © charakteryzacji, — 
odczytał krótką instorję teatru, i t. d. Wo- 
bec bardzo krótkiego czasu — istnienia 
T-wa, narazie intensywnie pracuje tylko 
jedna sekcja teatralną, której członkami zc- 
stało urządzone 15 pztnych i bezpłatnych 
przedstawień, dochód brutto wyraził się w 
surnie zł, 615 i gr. 30 

Obecnit tworzą się sekcje: muzyczna, 
malarska, sportowa, literacka, która ma 
na celu miedzy innemi wydawanie miesię- 
cznika z utworami imiejscowych autorów, 
oraz stworzenie własnej bibljoteki. 

T-wo czyni zabiegi do  zorganizawania 
chóru mieszanego, oraz ma zamiar nabyć 
kino - aparat, który będzie zawsze w ruchu, 
wyświetlając filmy nie tylko 'w Kurzeńcu, 
lecz i w wioskach i miasteczkach powiatu 
Wilejskiego. O pozyskaniu niezbędnego fun- 
duszu na zakup kino - aparatu będzie mo- 
wa w końcu mojego sprawozdania. 

W. miesiącu lipcu r. b.. T-wo' organizuje 
w sali Teatralnej Kasy Stefczyka w Kurzeń- 
cu wystawę robót ręcznych, miejscowej 'u- 
dności, a mianowicie: roboty stolarskie, 
kowalskie „malarskie, tkackie; zbiór kolecyj 
i pieniędzy, znaczków, przyrody i t. d. 

Za najlepsze roboty będą wydane na- 
grody. Oprócz powyższej wystawy mamy 
zamiar organizować wystawę rolniczą. 
T-wo powstało bez żadnej pomocy ma- 

terjalnej. Dzięki energii i chęci do pracy 
członków, jak mówiłem z początku T-wo 
zrobiło obrót za 6 miesięcy na sumę zł. 615 
gr. 30. Wyrozchodowano 614 zł. i ll gr. 

W danej chwili mamy własnych kilka 
ubiorów narodowych wartości 75 zł.X 3 szt. 
peruk, wartości 75 zł., dekoracje Ostrej 
Bramy i Warszawy, komin pokojowy i in. 
niezbgdne do sceny rzeczy. 

Teatralna bibljoteka zawiera do 50 ksią 
żek. Obecnie czynimy staranie, aby bibljo- 
teka gininna została przydzielona do T-wa. 
Bibljoteka ta ma 350 książek. Mamy na- 
dzieję, że obecny na Walnem Zgromadzeniu 
p. wójt gminy, pójdzie nam na spotkanie— 
jak zawsze. 

Jak widzimy z sprawozdania, nasze 
T-wo rozwija się intensywnie i pomyślnie. 
O tem świadczy jeszcze ten fakt, że nie- 
jednokrotnie dzienniki witeńskie  umieszczali 
bardzo dobre @а nas artykuły. 

Trzeba dodać, że T-wo zawsze przycho 
dziło z pomocą innym organizacjom, udzie- 
lając im porady w urządzeniu przedstawień, 
odczytów, oraz brało udział w licznym 
Skałdzie w przedstawieniach na rzecz Zw. 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Kurzeńcu i 
Rodziny Policyjnej P. Pol. Państw. w Ku- 
rzeńcu. W kampanji wyborczej T-wo urzą- 
dziło trzy przedstawienia dla ludności bez- 
płatnie—dwa w Kurzeńcu i jedno w Kre- 
czunach, na których było do 2000 osób. W” 
przyszłości 'T-wo będzie wyjeżdżać po 
wioskąch gminy, urządzając " widowiska: 
odczyty i pogadanki na tematy rolnicze i 
gospodarcze. 

W końcu mojego sprawozdania  trze- 
ba podkreślić, iż Starostwo Wilejskie, Ko- 
menda Przysposobienia Wojskowego, Szkoła 
Powszechna w Kurzeńcu, Urząd Gminy i 
Posterunek Policji Państwowej w Kurzeń- 
cu zawsze przychodziły T-wu z pomocą w 
działalności T-wa. 

  

    

   

  

twarzy, bez rękawiczek i bez grubych 
pończoch. 

Biała skóra musiałaby być dobrze 
przykryta, żeby niedopuścić do uką- 
sdenia mustikėw. Czuwała nad tem 
policja, ale i sami biali przestrzegali 
te prawidła sumiennie. Przecie żółta 
febra to nie żarty. Mamy czasami tu 
również i dżumę. Wtedy wszystkie 
statki omijają Dakar i port jest pu- 

sty. Te nieliczne okręty, które muszą 
się zatrzymać, albo nie podchodzą do 
molo i zatrzymują się w pewnej odle- 
głości, albo nakłada się na liny, wią 
żące z brzegiem duże koła blaszane, 
uniemożliwiające szczurom przedosta 
wanie się z brzegu na statek. 

Dakar ma opinję miasta bardzo nie- 
zdrowego, ciągnął pan Modliński, ale 
to nie jest słuszne. Klimat tu jest ła- 
godniejszy stosunkowo niż gdziein- 
dziej w Afryce, ze względu na mo- 
rze, teraz dużych upałów nie mamy. 
Zato, w czasie „iyernage'u', pomimo 
że padają deszcze, gorąco jest tak 
wielkie, że trudno wytrzymać. Oprócz 

upału wtedy jest duszno. Często się 
siedzi przy biurku, bez ruchu prawie 
coraz to się czuje, jak krople potu 
spływają pod koszulą. To jest naj- 
cięższy i najniezdrowszy czas dla 
„europejczyka. Zresztą raz jeszcze po- 
wtarzam, że opinja niezdrowego mia- 
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NORMY 

Ucieczka posła 

w u 

komunistycznego 
WARSZAWA, 14.VII. (Tel. wł. Słowa). Na podstawie nakazu władz sądo- 

wych polskich poszukuje się od kliku dni posła komunistycznego Ferdynanda 
Tkaczowa, wydanego sądowi jeszcze przed kilku miesiącami. Dziś policja po- 
lityczna otrzymała meldunek, głoszący, że poseł Tkaczow przekroczył przed 
kliku dniami w przebraniu kobiecem granicę polsko-niemiecką i znajduje się 
obecnie w Berlinie. 

    

Redukcje w Szkolnictwie 
W dniu 14 b. m. przyjął p. kurator 

okręgu szkolnego wiłeńskiego  Szelą- 
gowski Kazimierz delegację Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w osobach 
p. posła Stanisława Dobosza, Kordowi 
cza Wiktora i Radziwanowskiego Le- 
ona. 

Delegacja zgłosiła się do p. kura- 
tora z prośbą o udzielenie informacyj 
co do prawdziwości ukazujących się 
ostatnio w prasie pogłosek w sprawie 
redukcji etatów nauczycielskich i pod 
wyższenia wymiaru godzin pracy nau- 
czycielskiej. | 

Pan kurator udzielił szczegółowych 
informacyj, z których wynika, że w 
związku z przeprowadzanemi przez 
rząd oszczędnościami, Ministerstwo О- 
światy zmuszone było zredukować licz 
bę etatów na przyszły rok szkolny w 
szkolnictwie powszechnem o 296, a w 
szkolnictwie średniem 0 80 etatów. 
Wobec powyższego, Kuratorjum bę- 
dzie zmuszone przeprowadzić odpo- 
wiednią redukcję personałną. W pier- 
wszym rzędzie Kuratorjum nie będzie 
angażowało sił kontraktowych, które 
zajmowały około 150 etatów, zostaną 
przeniesione na emeryturę te osoby, 
które przekroczyły wiek 50 lat — a 
jest ich około 60 — i wreszcie zosta- 
ną zwolnione z uprawnieniem do od- 
prawy siły najmłodsze, a wród nich 
przedewszystkiem mężatki, których 
mężowie zajmują jakielwiek stanowi- 
ska. 

Jak z powyższego wynika, zreduko 
wanych zostanie bez praw do emerytu 
ry około 80 osób. Pan kurator przypu- 
szcza, że w ciągu bieżącego roku 
szkolnego wskutek różnych zmian, wy 

wołanych przez ruch służbowy, moż- 
na będzie zatrudnić około 100 osób. 
Pierwszeństwo przyjęcia w! danym wy- 
padku będą miały osoby zredukowane, 
cieszące się przed zwolnieniem dobrą 
opinją. 

Pogtoskom © podniesieniu liczby 
godzin w szkołach powszechnych do 
36 a w szkołach średnich do 30 tygod 
niowo, p. kurator kategorycznie zaprze 
czył, podkreślając jednocześnie, iż 
zmułejszenie liczby etatów nie wpłynie 
na obniżenie poziomu, ani stopnia or- 
ganizacyjnego szkoły. Ministerstwo, 
chcąc zaoszczędzić pewną ilość eta- 
tów poleciło cofnąć zniżki godzin, oraz 
wszystkie przydziały nauczycieli do 
administracji i pracy oświatowej. W 
wykonaniu obowiązku szkolnego, bę- 
dą stosowane ulgi dla rocznika 1924. 
Przeciętna liczba dzieci na nauczycie- 
la w przyszłym roku szkolnym wynosić 
będzie 61, zaś w ubiegłym roku wy- 
nosiła 52. Liczba dzłeci, których szko 
ła nie potrafi objąć, wynosi około 
12.000, dotychczas zaś wynosiła około 
10.000. : 

W szkolnictwie šredniem, gdzie re- 
dukcja dotyczy 80 etatów, zniesione 
zostaną etaty sekretarzy, lekarzy szkol 
nych. Na opiekę lekarską przeznaczo- 
ną zostanie pewna ilość godzin kon- 
traktowych . Zamiast sekretarzy na 
prowadzenie kancelarji będą otrzymy- 
wali dyrektorzy ryczałt. Pozatem zo- 
stanie częściowo cofnięta pomoc dla 
szkół prywatnych w formie etatów. Po 
wyzyskaniu tych oszczędności reduk- 
cja personalna w szkołach średnich bę 
dzie nieznaczna. 

  

RADA M 
Mimo, że na porządku dziennym 

Rady Miejskiej umieszczony został 
punkt: „Projekt preliminarza budżeto 
wego m. Wilna na okres 1931 — 32*, 
panowie radni zjawili się w liczbie tak 
małej, że dopiero po godzinnem czeka 
niu i telefo nicznem zaproszeniu kilku, 
udało się zebrać quorum. Szereg pun- 
któw, poprzedzających sprawy bud- 
żetowe przyjęto niemal bez dyskusji. 

Mamy 'tu na myśli sprawy: uposa- 
żeń miejskich, a więc kwestję pod- 
niesienia dodatku komunalnego, upo- 
ważnienia Magistratu do uzyskania po 
życzki (75.000) w celu utworzenia 
funduszu pożyczkowego dla właścicie- 
li nieruchomości na remont objektów, 
uszkodzonych w czasie powodzi, 
otrzymania z Komunalnego Funduszu 
Pożyczkowo-Zapomogowego  zapomo 
gi bezzwrotnej w kwocie 60.000 zł. 
na częściowe pokrycie strat, spowodo 
wanych powodzią, oraz sprawę zaciąg 
nięcia z Komunalnego Funduszu Po- 
życzkowo-Zapomogowego  krotkoter- 
minowej pożyczki tłezprocentowej w 
wysokości 100.000 zł. na częściowe 
pokrycie strat, spowodowanych powo 
dzią. 

Pożyczka ta przyznana została mia 
stu na rok. 

Wniosek w sprawie zaciągnięcia z: 
sum obrotowych Ministerstwa Skarbu 
pożyczki krótkoterminowej w wysoko- 

Lu siam LA 
: Przynoszę za to gorące podziękowanie w 
imieniu T-wa; osobno dla Kasy Stefczyka 
w Kurzeńcu za nadzwyczaj przychylny sto- 
sunek. Obecnie mamy 28 członków czyn- 
nych. й 

Zarząd T-wa składa się: Kierownik — 
Mikołaj Daniłow, zastępca kierownika, Sta 
nisław Trubacz, skarbnik — Jozef  Skret- 
ny, sekretarz — Jan. Kawecki, gospodarz 
— Józef Buraczewski. 

sta, mojem zdaniem jest przesadzo- 
na. Prawda, że od czasu do czasu 
mamy tu albo dżumę, albo żółtą ie- 
brę, prawda że wtedy dużo ludzi gi- 
nie, ale wszędzie może wybuchnąć 

do: 

IEJSKA 
ści 200.000 zł. przyjęto z zastrzeże- 
niem, że sumy te używane będą wy- 
łącznie jako sumy obrotowe. 

Sprawa ustalenia ceny za wodę, 
wyłoniła się w związku z konieczno- 
ścią zdobycia środków na doraźną po- 
moc bezrobotnym. 

Po długich debatach uchwalono 
podnieść cenę wody o 3 gr. za mtr. 
sześcienny, aby w ten sposób zdobyć 
potrzebne sumy. 

Przyjęto też 17 głosami przeciwko 
13 wniosek o zwiększeniu wysokości 
dodatku miejskiego od podatku pań- 
stwowego od nieruchomości, dających 
roczny dochód ponad 3.000 zł. 

Postanowiono też wstawić do bud- 
4etu sumę konieczną na przerobienie 
kinematograiu _ miejskiego na kino 
dźwiękowe. 

Okazuje się, że kino miejskie daje 
obecnie deficyt, gdyż publiczność nie 
chce kin niemych. 

Po godz. 12 na wniosek jednego z 
sadnych opuszczono szereg punktów 
programu, przystępując do prelimina- 
rza budżetowego. 

Jak wynika z przemówienia prze- 
wodniczącego komisji finansowej, prze 
widziany on jest (według opinji tej 
komisji) w sumach: po stronie docho- 
dów 10.785.000 zł. i po  stronłe roz- 
chodów 10.183.000 

O godz. 1 min. 30 w momencie, kie 
dy piszemy te słowa, rozpoczęła się 
dyskusja na temat projektu prelimina- 
rza. 

Z uwagi na spóźnioną porę nie mo- 
żemy podać jej przebiegu. | W. T 

P. S. Przed rozpoczęciem obrad p. 
prezydent Folejewski oznajmił Radzie, 
że na miejsce radnego Markiewicza 
(P.P.S. wszedł p. Stępniak. 

kursu najzdrowszych miast świata”. 
Korzystając z zaproszenia pojecha- 

liśmy autem państwa Modlińskich na 
wycieczkę. Asfaltowana szosa rów- 
niutka: lśniąca jak polerowana stal, 

  
Chata murzyńska 

epidemja i wszędzie ludzie umierają, 
nie tylko w Dakarze. Żeby w Daka- 
rze nie bywało febry i dżumy. to mo- 
żnaby było Dakar zgłosić do kon- 

prowadziła w spalonej okolicy, poro- 
słej z rzadka olbrzymiemi o nagich ga- 
łęziach baobabami. ! 

Szybka jazda odkrytem „Renault“ 

‚ 

ANTYFOLSKIE DEMONSTRACJE 
W MIŃSKU 

W związku z 1l-tą rocznicą opu- 
szczenia przez wojska polskie Mińska 
władze sowieckie zorganizowały wiel- 
ką demonstrację antypolską. W wydanej 
przez Sownarkom Białorusi odezwie 
a więc enuncjacji mającej charakter 
oficjalny pełnej napaści na Polskę 
Sownarkom zapewnia, iż w każdej 
chwili gotów jest do walki. Odezwa 
roi się od soczystych epitetów w 
rodzaju „bandy* „białobandyci* „słu- 
gusi imperjalizmu* i t. p. Dalej odez- 
wa wylicza rzekome dobrodziejstwa, 
które dał ustrój sowiecki Białorusi 
jednakowoż ani słowem nie wspomi- 
na o tysiącach białorusinów, którzy 
dogorywają w więzieniach mińskich. 
Odezwa kończy się  następującem 
oskarżeniem: „na rozkaz francuskiego 
imperjalizmu i polskiego faszyzmu 
przy aktywnej pomocy międzynarodo- 
wego kapitalizmu białoruska kontrre- 
wolucyjna narodowo demokratyczna 
grupa i szkodnicy zarówno w B.S.S.R. 
jak i Z.S.S.R. usiłowali zniszczyć bu- 
downictwo socjalistyczne i przygoto- 
wać grunt dla imperjalistycznej inter- 
wencji. Usiłowania te niezdołały jed- 
nak zahamować tempa pięciolatki i w 
wielu dziedzinach plan pięcioletni zo- 
stał już wykonany*. 

LETUN 
Współpracownik ABC pojechał do Sow- 

depji nie za paszportem !'egalnym, lecz o ileż 

ciekawiej, przekradł się przez granicę przy 

pomocy Moszka. Klasyczny Moszek, *iluż on 

autorów przedwojennych ratował, ożywiając 
im fabułę powieściową, przeprowadzając 

bohaterów przez rosyjsko-austrjacką, czy 

prusko-rosyjską granicę. Otóż taki 

szek przeprowadza tajemniczego 'wysłannika 

ABC przez granicę z fałszywym paszportem 
sowieckim na nazwisko Kowalskiego. Już się 

zaczęła epopea. Aby się dostać do „żiost- 

kiego" wagonu, p. Kowalski woła, że jest 

„łetunem* i jedzie na poszukiwanie roboty. 

Otóż „letun* podobnie jak „progulszezik“ są 
to wyrazy pogardliwe, są to raczej połajan- 
ki. „Progulszczik* to taki, który nie przy- 

chodzi do roboty, łecz chodzi na spacery, 

„letun*, to taki, który ciągle zmienia fabry- 
ki. Prowadzi się. ogromną walkę z tymi 

„letunami* — wszędzie są rozklejone plaka 

ty wyśmiewające „letunów*. Ktoś wołający 

na stacji kolejowej w Bo!szewji „jestem Ie- 

tun, dajcie mi miejsce" — wyglądałby tak- 

samo, jak obywatel gramolący się na stop- 

nie wagonu kolejki wilanowskiej * z okrzy- 

kiem: „jestem nałogowy alkoholik, dajcie mi 

miejsce”. 

  

  
Świat — Nr. 28. — Zeszyt ten przynosi 

przedewszystkiem bardzo ciekawą i niezwyk 
le wymowną ankietę na temat: „Z czego 
żyją artyści —  plastycy?"'. Na tę ankietę 
powinni zwrócić uwagę i artyści wileńscy, 
poruszając to zagadnienie na łamach prasy 
wileńskiej. Uroczystości wilsonowskie w 
Poznaniu oraz twórczość G. Borgluma, au- 
tora pomnika zostały obszernie omówione 
i zilustrowane. W. Grubiński w „Straszliwem 
nieporozumieniu" porusza wciąż aktualne 
zagadnienie stosunku wydawcy do autora. 
Magdalena Samozwaniec, jak nam tłumaczy 
redakcja „Świata”, „aczkoiwiek urodzona 
wychowana na Placu Kossaka, nie szczę- 
dzi docinków swemu rodzinnemu miastu”. 
Docinki te trafiają jednak nie w „Wesołe 
miasteczko” (czyli Kraków!), lecz w samą 
autorkę, świadcząc o przedwcześnie źwięd- 
lym talencie. 

Zaranie Śląskie — zesz. 2. Dr. Ormicki 
otwiera zeszyt artykułem p. t. „Co każdy 
Polak o Śląsku wiedzieć powinien?" Fr. 
Popiołek i K. Simm, informują o muzeum 
w Cieszynie, W. Olszewicz — o bibljotecz 
nych potrzebach Cieszyna, T. Dobrowolski 
analizuje tradycje wołoskie w kulturze arty- 
stycznej górali śląskich. Cały szereg drob- 
nych artykułów, oraz liczne ilustracje oświet 
lają różne dziedziny życia kulturalnego Ślą- 
ska Cieszyńskiego. 

. Tygodnik Iiustrowany — Nr. 28 — za- 
wiera na wstępie opis uroczystości wilsonow 
skich w Poznaniu, oraz artykuł J. E. Skiw= 
skiego na marginesie ostatnich utworów 
Nałkowskiej („Zbrodnia i przebaczenie”). In 

znakomicie chłodziła działanie 
kącego słońca. 

„Czemu te boababy: liści nie ma- 
ją? — zagadnąłem gospodarzy, gdyż 
nigdzie nie widać było zieloności. 

„Przecie mamy 'teraz zimę — luty, 
odparła pani Modlińska. „W lutym w 
Polsce również niema liści. na drze- 
wach. : 

Nie mogłem zrozumieć tego, ani 
weź. W Połsce teraz Są mrozy, a 
żebyśmy mieli w lutym codzień trzy 
dzieście — czterdzieście stopni ciepła, 
zaś w nocy nie mniej dwudziestu, to 
nietylko dęby miałyby liście, ale ro- 
słyby kokosy i na nich zarabialiby- 
śmy kokosy. Jednak tutaj brak zielo- 
ności zimą objaśnia się brakiem de- 
szczów i wilgoci ziemi. Słońce wy- 
pala wszystkie rośliny, potężne bao- 
baby wyglądają, jak uschnięte i tylko 
palmy dumnie powiewają ciemno zie- 
lonemi szatami, grupując się koło 
rzeczek i jeziorek. 

„Jak przyjdą deszcze, to tu wszy- 
stko zazieleni się momentalnie. O 
tu naprzykład”, pokazywała pani Mo- 
dlińska na gołą ziemię, przykrytą gru 
bym żwirem, tak że wogóle żadnej 
ziemi nie widać było między kamyka- 
mi, „po pierwszych deszczach zja- 
wiają się niewiadomo skąd „cudowne 
kwiaty. Baobaby szalenie szybko po- 

pie 

sam Mo- i 

  

* ny feljeton pt.. 

W _WIRZE STOLICY 
NA CMENTARZU 

Niewiadomo dlaczego utarto się 

żać cmentarz za miejsce niewesołe.. Każdy 

lekko stąpa, mówi szeptem,  nabormusza 

się, usiłuje myśleć filozoficznie. 

Przesądy! Ogromna dzielnica Woła nie 

ma ani jednego ogrodu — drzewa są tyl- 

ko na wolskim cmentarzu; cóż mają robić 

biedni wo!acy? Na spacer, na majówkę — 

idą na swój cmentarz; między grobami, 

nawprost kapliczki, w której zginął So- 
wiński, rozkładają camping, ciągną wódkę, 

rżną w oko... Zakochane parki w poszuki- 

waniu samotności i ciemności idą na cmen- 
tarz — tam o metr nad przeszłem życiem 

pracują nad sklecemiem przyszłego. 

A ileż rązy pogotowie w niedzielę jest 
wzywane na cmentarz wolski! Iluž pijusėw 

i grandusów zostało po wesołej zabawie na 
cmentarzu w charakterze stałych lokatorów! 
Niedawno jakiś przedsiębiorca złożył poda 
nie do magistratu, by mu pozwolono usta- 

wić na cmentarzu w kącie karuzelę — jako, 

że tam właśnie jest rendez-vous eleganckie 

go świata stolicy. Magistrat odmówił, ale 
pewnie tylko dlatego, że podatek od karu- 

zeli jest minimalny — żaden interes. 

W Ameryce już dawno zaczęto wyzy 
skiwać cmentarze, jako znakomity teren 
dla reklamy, Ludzie są skupieni, nudzą się— 
mogą czytać i zapamiętywać. W. Bostonie 
są takie reklamy: 

Grób, krzyż, wieniec i duża karta z wy- 
raznym napisem: 

Tu leży Joe Snobisson, 

Żył lat 92, bo codzień 
Połykał 3 proszki Phityny. 

Nieco dalej: 

Bob Cranmer przył 98 lat, 

Bo odżywiał się wyłącznie 
mączką Nestla. 

Ale jeszcze dalej jest wiełki, pusty dół 
nad nim napis: 

Tu nikt nie leży, bo Sam Bluff, 

dla którego grób ten jest przeznaczo- 

ny 
żyje już 126 lat i nie może umrzeć, 
gdyż zażywa wciąż Ovomaltine. 

No, proszę! A u nas nie pozwalają na 
skromną karuzelę; jaka fala oburzenia, gdy- 

by tak spróbowano reklamować Radion, 
czy mydło Jeleń  Schicht na co większych 

nagrobkach! Wogóle jesteśmy skłonni trak- 

tować cmentarz ponuro — byle inicjatywa, 
żywsze tchnienie przeraża nas, paraliżuje, 

Do kierownika cmentarza na Powązkach 
przyszedł niedawno jakiś wytworny pan i 
oświadczył: 

— Potrzebuję grobu rodzinnego. Wszy- 
stkie znakomite rody mają ponoć takowe, 
dlaczegoż więc my,  Cebulaki, mamy spo- 
czywać w rozsypce? Czy znajdę tu stosow-- 

ny objekt? j 

Kierownik zaprowadził niezwłocznie dy- 

styngowanego pana Cebulaka gdzieś dateko 
na pagórek i pokazując z patosem: 

— Tu będzie państwu doskonale. Zie- 
mia pulchna, šwiežutka.... te brzozy rozłoży 

uwa- 

ваг е 

ste, co za cień idealny w skwarne dnie... a 
jaki widok wspaniały — patrz pan! pra- 

wie Wisłę widać z jej modremi falami, Pier” 

wszorzędne miejsce!! O, tu — położy się 
pana szanownego, obok czcigodną małżonkę, , 

obrzuci się wkoło dziateczkami.... 

Pan Cebułak uciekł, jak zając. „=Zwar 

jował, czy co?* — pomyślał kierownik, i 
poco taki dureń czas ludziom zabiera, skoro 

nic go nie nęci...* 

Rzeczywiście—rażący brak polotu. 

Karol. 
WZEZEOAOZE PREY O USK TY ОКДЕСССНРСО СОАИ 
teresujące szczegóły, dotyczące pobytu Cho. 

„Walłdemosa*. Z okazji 
zlotu harcerstwa słowiańskiego w Pradze 
znajdujemy ważkie refleksje na temat har- 
cerstwa ongiś a dziś. „Ciemne mgławice: 
wszechświata” M. Białęckiego, „Kulisy ra- 

dja” — są to artykuły „specjalne”, niemniej 
interesujące każdego. O kongresie euchary-* 
stycznym w Kaliszu pisze ks. Kneblewski; o 
wystawie regjonalnej w Tarnopolu — p. 
Zahorska. Artykuły o Straussie, o Gersonie | 
i jego uczniach, dwa odcinki powieściowe 
(Nowakowski i Kossowski), sprawozdania 
literackie, rewjowe, składają się na żywą i 
aktualną treść numeru, ozdobioną wielką 
ilością ilustracyj. 

Światowid — Nr. 28 — Pożar pawilonu 
holenderskiego na Wystawie 

; pina na Majorce przynosi obficie ilustrowa- 

Kolonjalnej, 
zlot harcerzy w Pradze, otwarcie parlamen . 
tu chińskiego,  uroczystośći  wilsonowskie 
w Poznaniu, przepiękny dwór: w Śledziejo- 
wicach, trędowaci na Madagaskarze, Gut- 
zon Borgłum, „triumf kobiecości* w obec 
nej modzie i t. d. i t. d. Ё 

* 

krywają się liśćmi. Poznać nie mo- 
żna tych okolic w czasie „ivernage'u*. 

Przyłechaliśmy nad morze. 
brzegu była skalista, zaś dalej widać: 
było cudowny biały piaseczek upstrzo 
ny kąchami i norami krabów. Nieduže. 
raczki wygrzewały się na słońcu i 
uciekały do swoich norek przy zbli- 
żeniu się człowieka . Przyjechało je- 
szcze kiłka aut. Nad wodą powietrze 
było świeże, nie tak odczuwało się 
upału. 

„Czemu nikt nie kąpie się?* 
zagadnąłem znowu „przecie kąpiel mu 
si tu byč cudowna?“ : 

Lecz znowu usłyszałem tą samą 
odpowiedź: + 

„Przecie to jest zima! Zimą i 
w Polsce nikt się nie kąpie!" 

Trudno nie zgodzić się z taką 
prostą logiką. Ciągle zapominałem, że 
„przecie to jest zima”! przy czterdzie- 
stu stopniach powyżej zera. 

Wieczorem byliśmy w kawiarni 
na placu „Prohet*. Pito wodę z so 
kiem i lodem i tak zwane „aperitif". 
Czarni „baje” z posagowym spoko- 
jem usługiwali, czujnie na każde ski- 
nienie. Przed , wyjazdem z Europy 
ostrzegano mnie: 4-3 

„Niech pan wody z lodem i wo: 
góle wszystkiego, ćo jest z lodem nie 

Część ' 

piłe. Szalenie łatwo można się prze” |



terytorjum Rzplitej 
„Gazeta Polska" donosi, że pro- 

jekt nowego podziału administracyjne 
go Państwa, opracowany przez komi- 
sję do usprawnienia administracji, 
istniejącą przy prezesie Rady Mini- 
strów, zostanie w najbliższych dniach 
przedłożony rządowi. 

Projekt ten, nad którym praca 
trwała kilka lat, bardzo gruntownie uj 
muje podstawy, na jakich nowy po- 
dział powinien być zbudowany i 
stwierdza, apierając się na szeregu 
faktów, że w całej Europie istnieje 0- 
becnie dążność do retormy podziału te 
rytorjalnego. I tak np. podział na Се- 
partamenty, we Francji już dawno о- 
kazał się przestarzałym. W czasie woj 
ny światowej, w 1917 roku, by uspraw 
nić funkcjonowanie władz, utworzono 
prowizoryczne regjony, oparte na po- 
dziale gospodarczym Francji i do tej 
organizacji dostosowano podział na 
okręgi wojskowe. Kwestja ta jest rów- 
nież aktualną w Niemczech i Anglji. 
Ostatnie przeprowadzono reformę ad- 

_ ministracji w Czechosłowacji. 
Projekt polski zawiera trzy zasad- 

nicze tendencje: 
Pierwszą tendencją jest, by 

okręgi administracyjne obejmowały te 
rytorja © wspólnym rytmie życia pań- 
stwowego i gospodarczego oraz zamy 
kały w swych granicach całokształt 
pewnego określonego zagadnienia. 

je Jak przedstawia się obecnie kwe- 
stja podziału okręgów górniczych? — 
Znajdują się one w trzech wojewódz- 
twach: krakowskiem, šląskiem i kiele- 
ckiem, wskutek czego muszą istnieć 
trzy urzędy inspekcji pracy, trzy u- 
rzędy górnicze i t. p. i w ten sposób 
powstaje przerost biurokracji, niepo- 
trzebne obciążenie maszyny państwo- 
wej. Przez włączenie Zagłębia Krakow 
skiego i Dąbrowskiego do wojewó- 

|  dziwa šląskiego — co przewiduje no- 
wy projekt — osiągnie się niewątpli- 
wie dałeko większe skoordynowanie i 

_ uproszczenie administracji. 

Drugą tendencją jest konieczność 
dekoncentracji władz  administracy]- 
nych przez rozszerzenie kompetencji 

| włdzy wojewódzkiej i przeniesienje 
punktu ciężkości z centrum państwa 
na centra regjonalne. 

. Trzecia zasada projektu — to de- 
' centralizacja, a więc rozszerzenie funk 

cyj samorządów. 
„ „Te trzy zasady wymagają — siłą 

" rzeczy — tworzenia większych jedno- 
«. stek administracyjnych, bowiem dzięki 

temu samorząd zdobędzie większe pod 
stawy gospodarcze, a władze państwo 
we drugiej i pierwszej instancji będą 
działały sprawniej i szybciej. 

Nie należy zapominać, że obecny 
podział terytorjalny Rzplitej jest dzie- 
łem przypadku. Stworzony stopniowo 
w chaosie wojny i walk o wyzwole- 

* ‚ nie poszczególnych ziem musiał się 
dostosowywać do różnic w ustawo 
dawstwach b. państw zaborczych 
i opierać się na dawnych granicach 
dzielnic, częstokroć wręcz sprzecznych 
z potrzebami organizacyjnemi i gospo 

" darczemi poszczególnych rejonów. 
Projekt nowego podziału przewidu 

je stworzenie dwunastu rejonów: 
1) stołecznego; 
2) warszawsko-mazowieckiego; 
3) pomorskiego, do którego ma 

być dołączone m. Bydgoszcz (obecnie 
woj. poznańskie), największy ośrodek 

. gospodarczy i węzeł komunikacyjny 
2 Pomorza, wszystkiemi więzami z nim 

* złączony; 
4) poznańskiego, do którego włą- 

czona będzie ziemia Kaliska, wyraźnie 
ciążąca ku Poznaniowi; 

5) przemysłowego łódzkiego, któ- 
ry stanowi odrębną całość, mającą jecl 
no zagadnienie przemysłowe; 

6). śląskiego, — górniczo-hutnicze- 
* go; › ; : 

‚ ® 7) krakowskiego; 

8) rolniczego lubelskiego; 
9) północno-wschodniego; 
10) poleskiego; 
11) wołyńskiego; 

m 

  

nowfe 

12) lwowskiego, który zjednoczy 
wszystkie trzy województwa Małopol 
ski Wschodniej, przez co Lwów odzy- 
ska rolę stolicy tych terytorjów, jaką 
od stuleci spełniał. , 

Projekt opracowany przez komisję 
będzie wzięty za podstawę przy opra- 
cowywaniu przez rząd nowego podzia- 
łu terytorjalnego. 

Projektodawcy stwierdzają, że re- 
organizacja jest pilna i aktualna, albo 
wiem.od niej zależna jest nowa or- 
ganizacja samorządu i jego podsta- 
wy gospodarcze. W obecnym stanie 
przy istnieniu 17 województw często- 
kroć zdarza się tak, że jedno miastecz 
ko ma swe drugie instancje władz ad 
ministracyjnych w... kilku różnych wo- 
jewództwach, przez co wytwarza się 
chaos, przerost biurokracji, przewlek- 
łe załatwianie spraw, a w momencie 
krytycznym może to bardzo dotkliwie 
zaciążyć na sprawności aparatu pań- 
stwowego. 

pr. 
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Dr. D. Galjusz — Badacze Pisma Św. 
Wyd. Misyj Wewn. ArchaWil. Nr. 5. 

Autor zastanawia się nad nauką sekty 
„Badaczy Pisma Św.", która w Ameryce ma 
nazwę „Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studentów Biblji“. Analiza została przepro- 
wadzona umiejętnie, wnioski — nałeżycie 
uzasadnione. Broszurka ze względu na $ро- 
sób ujęcia, oraz język nie nadaje się dla 
szerokich mas czytelników. 

Z pięciu broszurek Misyj Wewn. już po 
raz czwarty rozlega się głos na temat sek- 
ciarstwa — czyżby bo było zagadnienie pod 
stawowe? 

Biskupa — Wyznawcy ks. Adama Sta- 
nisława Krasińskiego. Trzysta zdań dwuwier 
szowych w rzeczowym układzie. Wyd. Ks. 
Jezuitów. Kraków, 1931. 

Książeczkę tę każdy prawdziwy wilnianin 
przywita ze wzruszeniem. Bp. A. St. Kra- 
siński jest naszym wileńskim biskupem. Uro 
dzony w r. 1810 na Wołyniu, studja teolo- 
giczne odbywał 'w Akademji Duchownej 
Wileńskiej, którą skończył w r. 1837. W. r. 
1859 otrzymał sakrę biskupią i objął w Wil 
nie swój urząd pasterski. W r. 1863 biskup 
— patrjota poszedł na dwudziestoletnie wy- 
gnanie do Wiatki, w r. 1883, po ułaskawie- 
niu odbył najpierw podróż do Rzymu a 
wreszcie osiadł na stałe w Krakowie, gdzie 
umarł w r. 1891. 

Umysł żywy, wszechstronny: poeta, teo- 
log, uczony, twórca znakomitego dzieła 
„Słownik synonimów „polskich* — Biskup 
Krasiński jest jednostką niezmiernie cieka- 
wą, zasługującą na obszerną monografję. 

Wdzięczność należy się O.0.. jezuitom, 
iż bardzo starannie wydali całość 'wierszo- 
wanych aforyzmów Biskupa, przypominając 
tem samem, iž Wilno ma niespłacony dług 
wdzięczności wobec wielkiego ucznia Aka- 
demji Duchownej Wileńskiej. 

SŁ O W U 

Projekt nowego podziału  Szajka przemytnicza w pobliżu Kołtynian 
przestała istnieć 

Na odcinku granicznym w rejonie Kołty- 
nian grasowała oddawna banda przemytni- 
ków, która prócz zwykłych towarów prze- 
mycała do Litwy kradzione konie. 

Władze KOP*u przeprowadziły, w poro- 

Tragiczny 

zumieniu się z policją, dochodzenie, w rezul- 
tacie czego czterej członkowie bandy na cze- 
le z hersztem niejakim Strzałkowskim ze 
Święcian, zostali aresztowani j osadzeni w 
więzieniu, 

finał bójki 
Dwaj młodociani pastusi Jan Kozłowski i Michał Marcinkiewicz paśli konie, nałe- 

żące do gospodarzy wsi Babicze, gm. Porpliskiej. Pewnej nocy grzejąc się przy ognisku 

przyjaciełe posprzeczali się o pieczony kartofel. W trakcie kłótni starszy z nich, Kozłow 

ski pchnął nożem młodszego. Pemhnął i uciekł, 

Ranoznaleziono zimne już zwłoki Marcinkiewicza. 

Zabójcę dotychczas nie odszukano. 

Głupi żart pastuchów 
POUKŁADALI DRZEWO NA SZYNACH KOLEJKI 

W mocy na 13.b. m. dwaj chłopcy 

Święciańskiego, 16-letni Leon Malkiewicz i 
ze wsi Grumbinięta, gminy Świrskiej, pow. 
jego rówieśnik Bronisław, Terec, pasąc koni 

koło toru kolejowego poukładali na torze wąskotorowej kolejki, prowadzącej z Konstan 
tynowa do Olszewa, koło wymienionej wsi na przestrzeni 150 metrów deszczułki w licz 
bie 31 i trzykawałki drzewa, długości 3-metrowej, grubości 14 cm. Maszynista, spo 
strzegłszy zatarasowanie toru, zatrzymał pociąg. Żadnego wypadku przytem nie było) 
i pociąg po usunięciu przeszkody ruszył w 

i przekazano władzom sądowym. 
dalszą drogę obydwu ćhłopaków zatrzymano 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 14 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie 757 

Temperatura średnia +-22 

Temperatura najwyższa -|-25 

Temperatura najniższa --10 

Wiatr: południowo-wschodni. 
Tendencja: spadek 

Uwagi: wygląd nieba zmienny. 

Z. s. g. 7 m. 51 

  

— Osobiste. JE. Biskup Sufragan Kazi- 
mierz Mikołaj Michalkiewicz wyjechał wczo 
raj do Głębokiego na Kongres Eucharystycz 
ny, wróci 17-go w piątek rano. 

HANDLOWA 
— Pielgrzymka do Kalwarji na intencję 

odwrócenia klęski bezrobocia. W” niedzielę 
26 lipca rb. po mszy św. o godzinie 7-ej 
ranc z kościoła Św.Ducha(po-Dominikańskie 
go) wyruszy pielgrzymka do Kalwarji ze 
sztandarami Chrześcijańskich Związków Za- 
wodowych na czele z Centralą Chrześcijań- 
skich Związków Zawodowych. 

Dotychczas zgłosiły swój udział w piel 
grzymce następujące, zrzeszone w Centrali 
Ch. Z. Z. Związki: Ch. Z, Z. Dozorców 

h, Ch.Z.Z. Żeńskiej Służby Domo- 
$w. Zyty, Ch. Z.Z. Szewców, Ch. 

Z.Ż. Stolarzy i Cieśli, Ch.Z.Z. Murarzy i 
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Główny pawilon Kolonji Wypoczynkowej Bratniej Pomocy U. $. B. 
(Z powodu otwarca sezonu w dn. 12 b. m. patrz art. „Legaciszki* we wczo- 

rajszym numerze). 

Fot. art.-fot. ]. Łoziński 

A K SDA INIT TS ITS T O VEIDAI ITS NOT TI IKI ZORG 
 ziebič i dostač suchot lub choroby ne- 
api, 

Ч. Pamiętając o tej przestrodze  ła- 
. ' dowałem wielkie szklanki pełne lodu 
(' przed nalaniem wina. Tak tu się chce 

tego lodu, że nie sposób) się oprzeć 
pokusie. Tylko. w Europie można 

|. tak mówić — „Lodu lepiej nie używać, 
_ bo to jest niebezpieczne”. 

; Następnego dnia byta“ niedziela. 
! "Pan Modliński zwiastował wiadomość 
, że w Rufisque o jakie dwadzieścia 
1 pieč kilometrėw od Dakaru mają się 
_. odbyć wyścigi konne. Rzadkie to wi- 

dowisko, bo odbywa się raz czy dwa 
| raży do roku. „Warto zobaczyć, na- 

mawiała pani Modlińska, choć wszy- 
scy odrazu z radością przystali na pro 
jekt. Zaraz po południu „Renault“, kie 
rowane wprawną ręką  wfaściciela 

‚ mknęło w kierunku Rufisque. Tor wy 
sGigowy. był za miasteczkiem. Czarni 
żołnierze gwardji jenerał gubernatora 

| Dakaru, w olbrzymich czerwonych 
'.'€zapach wskazywali na - wszystkich 

zakrętach właściwy kierunek. Za 
chwilę byliśmy na miejscu. | 

Na jednej trybunie widać było sa 
"me „czarne i lśniące twarze, wyglądają 
ce z białych, powłóczystych „bubu*. 

|/ Poważne „marabut* (duchowny — ти- 
rzyński) hałasowali w okropny  spo- 

sób, przejmując się wyścigami bardzo 

* * 

'ną ilość amuletów. 

żywo. Sąsiednia trybuna była opatrzo- 
na napisem: „Wejście za specjalnemi 
zaproszeniami*. Była to trybuna dla 
białych, lecz widać było też trochę i 
czarnych twarzy. „To wstrętne , — 0- 

burzał się jakiś Francuz. „Ta polityka 
bratania się z murzynami doprowadzi 
do 'tego, że zaczniemy jadać przy jed 
nym stole z murzynami. C'est dógou- 
tant“, wykrzykiwał. 

Akurat skończył się pierwszy bieg 
i robiono przygotowania do następne- 
go. Przy płocie stały wyścigowce. Ma 
łe, chude, ze spuszczonemi głowami, 
zdawały się mówić: „Taki upał, takze 
gorąco — my i tak ledwo żyjemy. Cze 
go wy chcecie od nas?“. 

Od wagi szli czarni jokeje z siod- 
łami w ręku, w pstrokatych koszulach 
i w olbrzymich ostrogach na butach. 
Na szyję koniom przyczepiono ogrom 

Gong oznajmił 
rozpoczęcie się wyścigu. Murzyni sied- 
li na (konie, zaczęli się kotłować w ma- 
łym paddoku, często używając ostróg 
i bata. Niektóre konie jeszcze przed 
rozpoczęciem wyścigu były pod pianą. 

Totalizator był oblężony. Czarni lu 
dzie oblegali kasy, stawiąc na swoich 
faworytów. Kupiłem bilet i ja na Nr. 
2. Podobał mi się nietyle koń, ile je- 
ździec. Był chudy o wyjątkowo bia- 
łych i dużych oczach i o wyjątkowo 

grubych wargach, zaś cerę miał tak 
czarną, jaka bywa tylko u murzynów| z 
Senegalu. 

Z trudem udało się starterowi u- 
szykować kupę, złożoną z 13 koni. Dy 
stans był dość daleki, bo około 3 ki- 
lometrów, tor suchy. Wreszcie starter 
puścił czarnych jeźdzców, i z punktu 
zaczęło się batożenie korń, które usta- 
ło dopiero po finiszu. Czarni jokeje 
siedzieli głęboko na siodłach, a umie- 
jętność jazdy polegała głównie na tem, 
że walili swego wierzchowca cały czas 
batem i krwawili boki ostrogami. 

Przed finiszem, ku memu wielkiemu 
zdziwieniu, zobaczyłem swoją dwójkę 
na przedzie. Już myślałem, że wygram, 
gdy w ostatniej chwili wysunął się Nr. 
6, bijąc moją dwójkę o łeb. O mało 
mój koń nie wygrał. 

Oglądałem później konie, uczestni- 
czące w wyścigu. Wyglądały tak, jak- 
by za chwilę miały ducha wyzionąć. 
Boki były całe we krwi. 

Po wyścigach poszliśmy na piwo. 
Noc zapadła bardzo szybko i już ze 
światłami zapalonemi wracaliśmy do“ 
Dakaru. W pewnej chwili kierowca wy 
minął jakieś nieduże zwierzę. „Szakal 
— zawołał Modliński, — „Może da się 
złowić”, — dodał, zatrzymując auto. 
Samochód stanął, lecz szkala już nie 
było. . A. Brochocki. 

NIKA 
Betoniarzy, Ch.Z.Z. Cegielników, Ch.Z.Z. 
Pracowników Hotelowych, Ch.Z.Z. Praczek i 
Prasowaczek, Ch.Z.Z. Pracowników Budow 
łanych, Ch.Z,Z. Pracowników Handlowych i 
Biurowych, Ch.Z.Z. Piekarzy, Ch,Z.Z. Poń- 
czoszarek, Ch.Z, Handlarzy Mięsnych i 
Wedžiniarzy, Ch. Z. Z. Posłańców, Ch. Z. Z. 
Pracowników Tytuniowych. 

(Iniencja modłów pielgrzymki o odwró- 
cenie klęski bezrobocia). 

URZĘDOWA 
— Urlop wypoczynkowy p. Starosty Gro 

dzkiego. W dniu wczorajszym Starosta Gro 
dzki p. Wacław Iszora rozpoczął urlop wy 
poczynkowy. 

Zastępować go będzie p. Iwo Giżycki. 

MIEJSKA 
— Oszczędności. Magistrat, kontynuując 

akcję oszczędnościową połecił cofnąć dodat- 
kowe wynagrodzenie dyrektorów  Komun. 
Kasy Oszczędności. Chodzi tu zapewne o 
opłaty za posiedzenia i godziny nadliczbowe. 

—jak należy znaczyć skóry? W wykona 
niu art. 8 dekretu o miarach w handlu skó 
rami zez'wolone zostało, aby do dn. 1 stycz 
nia 1932 roku na zapasach skór, znajdują 
cych się u sprzedawców, nie będących jed 
nocześnie ich _ wytwórcami, oznaczenia wi 
jednostkach niemetrycznych były tylko prze- 
kreślane a nie wycierane lub zamazywane: 
oznaczenie legalne powinno znajdować się 
obok oznaczenia przekreślonego, do 1 paž 
dziernika rb. na zapasach skór, znajdujących 
się w oryginalnem opakowaniu fabrycznem, 
mogą być wykonywane oznaczenia legalne 
ty'ko na opakowaniu. jeśli na tem opakowa 
niu znajduje się też oznaczenie w jedno- 
stkach niemetrycznych — to powinno ono 
być przekreślone; po otwarciu paczki przez 
hurtownika względnie detalistę, winien on 
wiykonać oznaczenia na każdej skórze w 
wyśl ustępu poprzedzającego. 

W żadnym razie z garbarń nie mogą być 
wypuszczane skóry oznaczone w  jedno- 
stkach niemetrycznych, bądź z oznaczeniami 
podwójnemi; oznaczenia nielegalne, znajdu 
jące się na zapasach, powinny: być przez 
garbarnie starte lub zamazane; na opornych 
nakładane będą kary bez zwłoki. 

— Regulacja ul. Zygmuntowskiej. Regula 
cja ul. Zygmuntowskiej rozpocznie się do- 
piero 1 sierpnia. Magistrat ma już na ten 
cel 5 tys. złotych. Jest to, rzecz jasna, tylko 
część wydatków, spowodowanych powodzią. 

, — Szczepienia przeciwbłonicze. Dnia 15 
lipca zostają przerwane szczepienia dzieci 
przeciw błonicy na okres wakacyjny. 

Szczepienia rozpoczną się ponownie 
1 września. 

„— Poszło im o 50 groszy. Robotnicy 
dzienni zatrudnieni na odcinku drogowym 
koło Oran porzucili pracę w liczbie 80-ciu. 

Strajk spowodowany został zmniejszeniem 
zapłaty o 50 groszy. Przebieg strajku spokoj 
ny. 

  

w 
dn. 

WOJSKOWA 
— Powinność wojskowa. W związku z 

opóżnianiem składania podań o powtórne od 
roczenia służby wojskowej i tłómaczeniem 
się nieznajomością przepisów, ministerstwo 
spraw wewnętrznych  nadesłało do Urzędu 
Wojewódzkiego zarządzenie, aby w przyszło 
ści przy udzielaniu odroczeń służby wojsko 
wej, władze informowały, że podanie o po 
wtórne odroczenie musi być wniesione w od 
powiednim terminie z załączeniem tych sa- 
mych dowodów, jakie są wymagane od po 
borowych przy ubieganiu się o odroczenie 
służby wojskowej z art. 51 p. 1 i 2 ustawy 
o powszechnym obowiązku wojskowym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Zebranie organizacyjne 

Kom. Odnowienia Bazyliki. W dn. 
17 b. m. o godz. 18 w wielkiej Sali konieren- 
cyjnej Urzędu Woj. odbędzie się zebranie 
organizacyjne Komitetu Odnowienia Bazyliki 
Wileńskiej. ' 5 

— Z posiedzenia Wydziału Wojewódz- 
kiego. W dniu 13 lipca p. woj. Beczkowicz 
po krótkiem zagajeniu otworzył 49-te zkolei 
posiedzenie Wileńskiego Wydziału Wojewó 
dzkiego, na którem rozpatrzono: protokuł 
posiedzenia Rady Miejskiej m. Wilna; pro 
wizorjum budżetowe z dnia 3 czerwca rb.; 
szereg uchwał Rady Miejskiej m. Wilna; 
tudzież sprawozdanie z wykonania prowi- 
zorjum budżetowego za pierwszy kwartał 
1931 — 32 okresu budżetowego; 44 odwo- 
tah od wymiaru podatków, uskutecznionego 
„przez poszczególne związki komunalne; pro 
tokuł posiedzenia wileńskiego Opiekuńcze- 
go Związku Międzykomunalnego z dnia 12 gł 
czerwca rb., oraz rozpatrzono i zatwierdzo 
no preliminarz budżetowy tegoż Związku 
na f. 1931 — 32; rozpatrzono sprawę za- 
ciągnięcia przez powiatowy związek komu- 
nalny w Brasławiu pożyczki w Państwowym 
Banku Rolnym na zakupienie udziałów 
spółdzielni „Ro!nik* wi Brasławiu. 

SZKOLNA 
— Н turnus Obozu letniego PW. dla mło 

dzieży szkołnej w  Grandiczach rozpoczyna 
się dnia 16 bm. 

Zbiórka zapisanych kandydatów do obo 
zu odbędzie się dnia 16 bm. o godz. 6-tej 
rano w Komendzie PW. (ut. Dominikańska 
Nr. 13). Do tegoż dnia przyjmowane są za 

pisy do obozu. 

   LT, 

  

Jerzy Toczyłowski 
absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie 

opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w dniu 12 lipca 1931 r. w Wilnie 
w wieku lat 26. 

Msza żałobna odprawiona zostanie dn. 15 lipca o godz. 9 w Kościele po- 
Bernardyńskim, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają MATKA, BRACIA I WUJ. 

Lui L S 

Wycieczka kolejarzy jugosłowiańskich 
W WILNIE * 

W dniu wczorajszym przybyła do Wilna pociągiem pośpiesznym wycieczka kole- 
jarzy gjugosłowiańskich. Na dworcu spotkali wycieczkę przedstawiciele Dyr. Koł. i Zw. 
Urzędn. iKoiejowych. Dzięki poparciu prezesa Dyr. Kol. inż. Falkowskiego, gości podej 
mowano śniadaniem, obiadem i kolacją w Ognisku Kołejowem. W czasie obiadu, do 
którego przygrywała orkiestra kolejowa, zostały 'wygłoszone przemówienia przez preze- 
sa dyr. p. inż. Falkowskiego, prezesa Zw. 
generalnego kolei jugosłowiańskich, p. Raapica. Wycieczka 

Urzędn. Kol. Puchalskiego, oraz inspektora. 
odjechała z Wilna pociągiem 

pośpiesznym do Warszawy, później zaś do Łodzi i Gdyni. 

POCZTOWA 
— Nowe udogodnienia na poczcie. Do 

wiadujemy się, że władze pocztowe, mając 
na uwadze wygodę publiczności, wprowa- 
dzają inowacje w postaci sprzedaży znacz 
ków pocztowych w okienkach telegraficz- 
nych przez całą dobę. 

Ponadto dla powiększenia sprawności 
doręczania listów poleconych, ekspress i de 
pesz ma być wprowadzony w kwestjonarju 
szach pokwitowań z odbioru rubryka z ozna 
czeniem godziny doręczenia listu. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 m. 15 w. świetna komedja A, Mol- 
lera i H. Lorentza p;t. „Pan znak zapytania” 
w reżyserji R. Wasilewskiego. Pierwszorzęd 
ną obsadę stanowią: pp. Eichlerówna, Sa- 
wieka, Kreczmar, Jaśkiewicz i inni. 

Nowa, wytworna oprawa dekoracyjna J. 
Hawryłkiewicza. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń 
skim. Dziś o godz. 8 m. 15 w. powtórzenie 
premjery: „Wesoła spółka” Nancey'a i Ar 
mant'a. Świetna ta i dowcipna krotochwila 
była hucznie oklaskiwana na wczorajszej 
premjerze. 

Czołową obsadę stanowią: Niwińska, Ka 
mińska, Ciecierski,  Milecki i Wyrwicz - 
Wichrowski. 

" Dekoracje J. Hawryłkiewicza. 
Muszla koncertowa w ogrodzie po-bernar 

dyńskim. Jutro, o godz 8 m. 30 w. w muszli 
koncertowej, w ogrodzie po-bernardyńskim 
nadana zostanie na aparatach dźwiękowych 
tirmy „Elektrit“ opera „Rigoletto“ w wykon. 
czołowych artystów opery La Scala w Me 
djolanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Kariera Chaplina i 
Heljos — Tyranja miłości. 
Hollywood — Sprzysiężenie trzech 

Casino — Nieokiełzana 
Stylowy — Cztery pióra 
Mimoza — Pokusy życia 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—Fałszywy agent bankowy i jego 

tranzakcje. Przed dwoma dniami po- 
dawaliśmy o aresztowaniu oszusta Eu- 
genjusza Malherta. 

Obecnie dowiadujemy się, że Mal- 
hert podając się za przedstawiciela 
banków sprzedawał dolarówki i posłu 
gując się sfałszowanemi blankietami, 
pobierał zaliczki i zamówienia. Działa 
jąc w ten sposób nabrał . on kilkadzie- 
siąt osób w Wilnie i na prowincji. 

— Szczęście w nieszczęściu. 
W czasie budowy domów urzędniczych przy 
ul. Holendernia wskutek wadliwej konstruk 
cji rusztowania spadli z wysokości piętra 
dwaj robotnicy Władysław Lekarewicz (Pia- 
ski Nr. 15) i Czesław Suchodowski (Sybe 
ryjska 16). Lekarz Pogotowia po udzieleniu 
pomocy odwiózł Lekarewicza w stanie nie 
zagrażającym życiu do szpitala żydowskie- 
go. Suchodolski o własnych siłach udał się 
do domu. 

— Różne drobne kradzieże. Z nieza- 
mkniętego mieszkania (Mostowa 21) na 
szkodę Grzybowskiego Henryka skradziono 
palto wartości 100 zł. Sprawcę kradzieży, 
Górskiego Czesława (Mostowa 21) ze skrą 
dzionem paltem zatrzymano. 

Kolendo Adam (Rydza Śmigłego 46) za 
meldował, że w domu publicznym przy uł. 
Turgielskiej 28 skradziono mu zegarek, war 
tości 13 zł. Wstalono, że kradzieży tej doko. 
nała Jasielewiczówna Salomea (Turgielska 
28), którą ze skradzionym zegarkiem zatrzy 
mano. 

Na szkodę  Sobożewskiego Stanisława 
(Kalwaryjska 69) na ul. Ułańskiej » wozu 
skradziono piwo wartości 9 zł. 90 gr. Spraw 
cą kradzieży jest Iljjn Andrzej wraz z 6 in 
nymi osobnikami, których nazwisk dotych 
czas nie ustalono. Skradzione piwo zostało 
przez sprawców wypite . 

— КЮ ujawnił przemyt w pociągu. 
Przed kilku dniami donosiliśmy, .że w pocią 
gu, zdążającym z Wilna do Warszawy, u- 
jawniono towar pochodzący z przemytu. 

Szmul Fajwel Nachman wiózł 50 kg. sa 
charyny pochodzenia niemieckiego. Dowiadu 
jemy się obecnie, że przemytnika ujawnili i 
oddali w ręce posterunku policyjnego w Bia 
łymstoku dwaj konduktorzy pociągu: Wa- 
cław Batrunas i Sosnowski. Nachman zwoł 
niony został za kaucją. 

— Zwłoki na brzegu Wilji. W pobliżu 
Buchty - Szóstej pow. wi. trockiego wyło 
wiono zwłoki, Jak się okazało — jest to Ma 
rja Bokszaninówna (Lwowska 55), która 
kąpiąc się 9 bm. na Zwierzyńcu, utonęła. 

— Autobus najechał na słap. W pobliżu 
Dzisny autobus, prowadzony przez Jodkow 
skiego, najechał na słup. Pasażerowie w 
liczbie ośmiu odnieśli obrażenia lżejsze, a 
jeden z nich J. Błażewicz z Krasnego zo- 
stał raniony. 

— Napadł i pobił Na powracające 
go z odpustu we wsi Androny pow. postaw 
skiego Pawła Borówko, w pobliżu wsi Ciep 
łe, napadł znienacka Ch. icz i po- 
bił go dotkliwie, zadając szereg uderzeń w 
lowę. 4 

Policja prowadzi dochodzenie ; ustala 

SPORT 
TRIUMFY WILEŃSKICH 

SPORTOWCÓW 
Na stadjonie w Królewskiej Hucie odby- 

ły się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. 
W jednej z konkurencyj, a mianowicie w 

biegu na 1500 m., startował zawodnik wi- 
leński Sidorowicz (AZS). Ty 

Przybiegł on do mety trzecim, po Kuso 
cińskim i Petkiewiczu, zaznaczając w ten 
sposób, że jest jednym z lepszych biegaczy 
polskich. ' 

Gniech (3 Sap.) w przedbiegu na 100 
m. zajął drugie miejsce. 

Z SĄDÓW 
UNIESZKODLIWIENI KOMUNIŚCI 

Pięciu młodych komunistów: Gdal Fryd 
lander, J. Grynblatówna, F. Szeps, E. Zerem 
bok, i josel Kisowski — zasiadło na ławie 
oskarżonych. 

Byli oni członkami KPZB. na terenie 
Wilna i z ramienia tej partji przygotowywali 
akcję, mającą na celu zorganizowanie ob- 
chodu 13-tej rocznicy rewo!ucji sowieckiej. 

Grynblatówna, znana pod pseudonimem 
„Ewa”, była ponadto sekretarką komitetu ' 
miejskiego „MOPR”, a u Frydlandera znale 
ziono maszynkę do pisania, na której druko 
wane były odezwy. 

Sąd po rozpoznaniu sprawy skazał pierw 
szych trzech na 6 łat ciężkiego więzienia i 
całkowicie uniewinnił Zaremboka i Kosow- 

skiego. : 
Bronili mec.: Szyszkowski, Frydman, Ka- 

plan i Gordon. 

ZMIENIŁ SIĘ TYLKO CHARAKTER 
POBYTU W WIĘZIENIU - 

Wczoraj na ławie oskarżonych Sądu O- 
kręgowego zasiadał adjunkt kancełarji wię- - 
ziennej przy ul. Stefańskiej, Jan Czerwiński. 

Oskarżono go o przywłaszczenie 198 zł. 
80 gr., zdeponowanych u niego przez więż- | 
niów, przebywających w więzieniu. * i 

Jak wyjaśnił oskarżony — niedobór ka- | * 
sowy powstał w okresie czasu od stycznia 
1928 roku do marca 1930 roku, z powodu 
wadliwie prowadzonej buchalterji. x 

W! rzeczywistości pieniądze te były wy- | 
płacone, a nie wciągnięte do ksiąg kaso- 
wych. й 

Sąd nie przyjął pod uwagę tłómaczeń о- 
skaržonego i skazał go na: zamknięcie w 
więzieniu, zamieniającem dom poprawy, na 
przeciąg 1 roku. * 

SMUTNY EPILOG ROZMOWKI 
PRZY OKIENKU 

Zdarzyło się to w Urzędzie Pocztowym. 
'P. Borys Bernsztejn przychodził często w 

celu wysyłania pieniędzy, a po to samo też 
zgłosił się i w dniu 27 grudnia 1930 r. p 

Urzędnik, przyjmujący pieniądze, a mia 
nowicie p. Stanisław  Gintowt, był w złym 
humorze, a że czas był już spóźniony (go- 
dzina 17 m. 50), — usiłował odprawić in 2 
teresanta z kwitkiem. й TER 

„ Panu Bernsztejnowi zależało na wysłaniu 
pieniędzy, ale Gintowtowi nie chciało się ich | 
przyjąć. 

Widząc, że interesant nalega, p. Gintowt 
skrzyczał go i zaznaczył, że nie pozwoli na | 
wprowadzanie żydowskich porządków. + 

Bernsztejn nie. pozostai winnym i powie: 1 
dział, co myśli o urzędniku. 5 Pa 

W wyniku sprzeczki interesant poskarżył 
się na urzędnika dyrektorowi Urzędu Poczto 

wego. : 
Pan Gintowt został ukarany dyscyplinar 

nie, ale postanowił się zemścić. Zaskarżył 
Bernsztejna do sądu 

Finał sprawy rozegrał się wczoraj w Są | 
dzie Okręgowym. * 

Sąd, uznając, że Bernsztejn dopuścił się 
obrazy urzędnika, ukarał go grzywną wi 
wysokości 100 zł., zamieniając w razie nie || 
Ściągalności, na dwa tygodnie aresztu. и A 

Obrońca, adw. J. Czernichów, zapowie- 
dział apelację. 

EK TNT PIECU TTT KEN 

i tało to zdarzenie (racz. az" pows (raczej 

+ 

        

— Pożary od uderzeń piorunu 
Podczas ostatniej burzy od uderzeń pioru- 
nów powstały następujące pożary: 2: A 

W kolonji Kaszyno gm. rakowskiej $рЮ › 5 
nęła stodoła, wraz ze sprzętem Konstantego 7 

  

    

Rabuszko, a we wsi Małe Siemiany gm. zł 
graużyskiej dom mieszkalny Wł. Marji Bar- i 
toszewiczowej. wa 

— Tragiczny wynik niedozwo R 
lonej operacji. Wieś Antonowo pów. faj 
oszmiańskiego ma nową sensację. Oto УОЫ na z ak Jadwiga Snsewizdwia, З 

rając się ukryć przed opinją swój 252 
— zdecydowała Šia A ' : 
cię. „Opieracja* przeprowadzona przez wiej 
ską „doktorkę* zakończyła się przedwczes- 
nym porodem i śmiercią. Władze policyjne 
zajęły się tą sprawą. ! 
  

„Spółdzielczość iest organizacją Iudzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„kaseł, ale twardej, 

Kapitały i drobne oszczędności, ułokowane ** i 

Ww Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym | 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie * 

daią najwyžsze oprocentowanie i gwarantowane 

codziennej pracy”. 

  

są kapitałami własnemi 
Banku, oraz mieniem członków. zę. 

Bank Antokoisk wydaje pożyczki w 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i 

' ności ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuj: * ck 
przy wypłacal- z
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“ wolne, -įednakowož od chwili 

  

Złoty skarb pod Kazaniem 
Toczy się obecnie przed parys- 

kim sądem handłowym nadzwyczaj 
ciekawa sprawa. Chodzi o część za- 
pasów złota rosyjskiego banku pań- 
stwowego, które w roku 1918 zako- 
pane zostało w pobliżu Kazania kie- 
dy armja „Komucza'* (komitet zgro- 
madzenia ustawodawczego w Kaza- 
niu) zmuszona była do odwrotu. 

Jak wiadomo, w czasie wojny prze 
wieziono zapasy złota rosyjskiego ban- 
ku państwowego z Białogrodu do Ka- 
zania. Podczas odwrotu białych, uda 
ło się część tych zapasów wywieść 
na Syberję, ale kilka skrzyń zawiera- 
jących złote pręty i platynę, jak rów- 
nież inne wartościowe przedmioty za- 
kopano w pobliżu Kazania. Skarb 
ten miał wówczas waftość 18 miljo- 
nów dolarów. Bolszewicy wiedzieli o 
tem, że skarb ten zakopany został pod 
Kazaniem, lecz nie znali dokładnie 

miejsca, jedna tylko osoba, żyjąca obie- 
cenie w Paryżu wiedziała, gdzie skarb 
się znajduje. 

W ciągu dziesięciu lat urzędnicy 
banku państwowego i ajenci GPU szu- 
kali miljonów ukrytych pod ziemią. Ry- 
li, kopali, przerzucali ziemię, wypyty 
wali się rolników z okolicznych wsi, 
jednakże napróżno — skarbu nie było. 

Ostatecznie belszewicy zrozumieli, 
że bez pomocy człowieka, który do- 
kładnie zna to miejsce ukrycia skar- 
bów praca ich będzie bezowocna. Za 
pośrednictwem pewnego banku pa- 
ryskiego bolszewicy rozpoczęli per- 
traktacje z osobą znającą tę tajemnicę. 

W roku 1928 bank zawarł z wła- 
ścicielem tajemnicy następującą umo- 
wę: OOdnośna osoba wskaże miejsce 
ukrycia, wzamian za co otrzyma 20 
proc. wartości skarbu. Umowa została 
podpisana przez obie strony i zdepo- 
nowana u pewnego notarjusza parys- 
kiego. 

Oczywiście, że człowiek, który wie- 
dział gdzie złoto się znajduje nie zary- 
tykowal podróży do Rosji sowieckiej. 
Miejsqe ukrycia, miało wskazać czte- 
rech jego zaufanych a to: dwaj Rosja- 
nie, którzy po rewolucji stali się oby- 
watelami polskimi, dalej jeden Fran- 
cuz ijeden Anglik. Otrzymawszy po- 
trzebne wskazówki, plany i informa- 
cje, wyjechali do Rosji, uzsykawszy 
poprzednio wizy wjazdowe, wysta 
wione przez posła Dowgalewskiego. W 
Rosji spotkali się z  przedstawicie- 
lami banku państwowego i razem uda- 
li się do Kazania. Poszukiwania roz- 
poczęły się dnia 2 października 1929 
roku. 

Według zawartej umowy, pełnomo 
cnicy mogli czynić poszukiwania do- 

roz- 
poczęcia kopania do odkrycia skarbu 
nie śmiało upłynąć więcej niż dziesięć 
dni. "Dlatego też pełnomocnicy nie 
śpieszyli się zbytnio. Codziennie ra- 
no wychodzili w towarzystwie przed- 

     

stawicieli banku państwowego na 
poszukiwania i pod ochroną czerwo- 
no - arimiejców objeżdżali całą okoli- 
cę. Z rozmowy z urzędnikami banku 
i ajerttami GPU wywnioskowali, że gra 
ta jest dla nich niebezpieczną. Bolsze- 
wicy uporczywie uważali ich za „bia- 
łych emigrantów* i dawali im do zrozu 
mienia, że źle dziać się z nimi będzie 
jeżeli sprawa się nie uda. Pod pozo- 
rem, że potrzebują koniecznie jeszcze 
kilka wskazówek i wyjaśnień. planu, 
jeden z Polaków wybrał się do Pa- 
ryża. Zaledwie dostał się do Warsza- 
wy, telegraficznie wezwał swego to 
warzysza, aby wyjechał z ZSSR. Cze- 
kišci zrozumieli, že skarb . wymyka się 
im z rąk i postanowili wobec tego, 
drugiego Polaka nie puścić. 

Francuz i Anglik, którzy pozesta- 
wali w Kazaniu, zaproponowali na- 
stępujące wyjście: pozwólcie nasze- 
mu towarzyszowi wyjechać zagranicę. 
Znamy miejsce i bez niego dostarczy- 
my wam potrzebnych wiadomości. 

Bolszewicy udawali jakoby na propo 
zycję. nie mogli się zgodzić bez głęb- 
szego zastanowienia się, poczem do- 
piero oświadczyli: „Wy wszyscy je- 
steście już dla nas nie potrzebni. Jest 
już listopad, spadł śnieg i poszukiwa- 
nia dalsze są niemożliwe. Wracajcie z 
Panem Bogiem i przybądźcie znów w 
przyszłym roku*'. 

Oświadczenie to złożyli dlatego, 
że znali już tajemnicę ukrytych skar- 
bów. Poznali ją już w trzecim dniu po 
szukiwań. Nierozważny krok jednego 
z paryskich „poszukiwaczy skarbu* 
zdradził mfejsce ukrycia. Miejsce to 
znajdowało się o 60 wiorst od Kaza- 
nia. 

Minęła zima, śnieg stajał. W lecie 
1930 r. ajenci GPU. bez najmniejszych 
trudności znaleźli miejsce, gdzie przed 
12 laty zakopano zapasy złota rosyj- 
skiego banku państwowego. Oczywi- 
ście, że 0 umowie paryskiej zapom- 
nieli. Jednakowoż osoba, która umowę 
podpisała,. zaskarżyła w sądzie pary- 
skim bank, który w tej sprawie po- 
średniczył, domagając się miljonowego 
odszkodowania. Adwokaci, zastępu- 
jacy stronę skarżącą, przed paryskim 
sądem handlowym, odmawiają ujaw- 
nienia nazwiska swego klienta, który 
wiedział, gdzie zakopane są miljono- 
we skarby rosyjskiego banku państwo- 
wego. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM , CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa nicą', na kosio 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcno- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polskę 

TWO   

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł, 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. 
REFORMY 1 PRZEWROTY AGRARNE 

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 
ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT 

1928 ROK, 3 ZŁ. 
Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

ODBUDOWA 

EUROPY POWOJENNEJ 1 POLSKI 

PANSTWA" odpowiedź na książkę 

KONSTYTUCJH  DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 

JOHN HUNTER 

wo JENNY—DETEKTYW 
Jenny czuła, że te kilka słów na 

kartce, miały być bramą, poprzez 
którą wyjdzie na właściwą drogę 
swych poszukiwań, na drogę na której 
znajdzie ślady bandytów, którzy 
przecież nie mieli litości ani dla zdraj- 
ców, ani dla donosicieli, ani detek- 

+ tywow. 

W KRZYŻOWYCH OGNIACH 

Kartka Danny Brilla zawierała tyl- 
ko kilka słów. Mogła przecie wpaść w 
niepowołane ręce, a Brill był człowie- 
kiem ostrożnym. 

Ograniczył się więc do napisania 
tylko: 

„Będę czekał na panią pod ścien- 
nym zegarem na dworcu Wiktoria od 

„ strony Brighton o 9 wieczorem we 
wtorek. D. B.* 

Punktualnie o oznaczonej godzinie 
Jenny była już na dworcu  Wiktorja. 
Ubrana była w ciemny, elegancki ko- 
stjum. Pod lewym ramieniem, w spec- 
jalnie w tym cełu uszytej kieszonce 

leżał rewolwer, z którym nie rozstawa- 

ła się nigdy. 
Dla pewności, że broń nie będzie 

dostrzeżona, Jenny narzuciła płaszcz 
nieprzemakalny. Teraz miała pewność, 
że potrafi w każdej chwili zupełnie nie- 

znacznie wyjąć rewolwer. > 
Brill czekał już na nią pod zega- 

rem, stojąc przed kioskami z książkami 
i przeglądając pisma.  Dostrzegłszy 
Jenny, nie zdradził najmniejszym ge- 
stem znajomości z nią, tylko odszedł 
od kiosku i skręcił na prawo. Jenny 
zrozumiała jego manewr i posłusznie 
ruszyła za nim. 

Danny Brill skierował się ku sta- 

Wyd.wca Stardsław Mackiewicz 

cji podziemnej kolejki, zwalniając 
kroku, aby Jenny nie straciła go z 
oczu, głośno poprosił w kasie. o bi- 
let do Wimbledon park i obejrzał się 
by przekonać się, czy Jenny dosłyszała 
nazwę stacji. 

Jenny wzięła bilet do tej 
stacji. 

Oboje wsiedli do sąsiednich wa- 
gonów tego samego pociągu. W wa- 
gonie, do którego wsiadł Brill, za- 
jął miejsce człowiek, który śledził go 
od Forest Hill. ; 

Danny Brill, sądził, że postąpił 
zupełnie słusznie, dając swe prawdzi- 
we nazwisko i adres agentowi policji, 
ałe nie orjentował się, jak wielką wagę 
przypisywał Scotland Yard odnalezie- 
niu Jenny Trent. 

Billy Carion, natychmiast po wy- 
słuchaniu raportu agenta, kazał spraw 
dzić, czy Brill podał prawdziwe  da- 
ne o sobie, przyczem kazał by uczy- 
niono to w ten sposób, nie wzbudzają- 
cy w nim najmniejszych podejrzeń. Na 
stępnie wydał rozkaz śledzenia Brilla 
we dnie i w nocy. Billy wiedział, że 
nie wolno mu opuścić 
nawet poszlak, któreby mogły go do- 
prowadzić na ślad jenny Trent i wy- 
kryć związek, istniejący pomiędzy nią 
a bandytami. 

Aby zrozumieć sytuację, jaka mia- 
ła miejsce owej nocy z wtorku na 
środę, należy uświadomić sobie, kim 
był Wiliński. 

Wiliński, znajdował się w ścisłym 
kontakcie z szajką bandytów. Copra- 
wda tajemnic wewnętrznych szajki 
nie znał prawie wcale, jako też małe 
miał pojęcie o ich działalności. 

Szefa bandy nie widział nigdy a 
nawet nie słyszał jego nazwiska, wie- 
dział tylko, że organizacja ta jest 

samej 

najmniejszych 
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ZE ŚWIATA 
FAKIRZY HINDUSCY 

W wyobraźni europejczyka lndje rysują 
się, jako romantyczny kraj maharadżów, 
iakirów, wężów i tygrysów, splątanych ra- 
zem w tajemniczy świat bogactwa, nędzy, 
okrucieństwa i kontemplacji religijnej. 

Szczególnie do pojęcia „fakir* przywią- 
zują europejczycy treść pełną sprzeczności 
i nieporozumień, wyposażając ją w atrybu- 
ty nadprzyrodzone, to znów degradując do 
rzędu prestidigitatorów. 

Cud, czy bluff — oto w jakich grani- 
cach ujmuje się w Europie czyny fakirów, 
przedstawiane chętnie w książkach powie- 
ściopisarzy, czy na ekranach kinematogra- 
fów. 

Tymczasem rzeczywistość jest znacznie 
skromniejsza, niż iantazja literatów i reży- 
serów filmowych. Nie jest ani cudem, ani 
bluffem. 

Co oznacza wyraz „fakir*? 
Jest on pochodzenia perskiego. 

    

  

Fakir po persku — to poprostu żebrak. 
Ale słowo to zawiera w sobie równocześnie 
pojęcie święt 

  

   

Bo w religji hinduskiej świętość . łączy 
się koniecznie z ubóstwem. 

Oczywiście, nie każdy żebrak jest świę- 
tym, ale każdy Święty musi być ubogim. 

Wielu fakirów w Indjach nie odznacza 
się żadnemi szczególnemi talentami. Krążą 
oni od domu do domu, od miasta do miasta, 
żebrząc i śpiewając pieśni nabożne. Często 
prowadzą ze sobą niedźwiedzia, lub niosą 
papugę i w publicznych miejscach urządza 
ja przedstawienia ludowe, zwane „Madari”. 

Wyższą kategorję fakirów stanowią t. 
zw. „Saddu“ 'ub „Mahatma“. Ci to właśnie 
fakirzy, wskutek długoletnich ćwiczeń woli, 
dokonywuja niearz czynów, które tak zdu- 
miewają europejczyków. 

Zanim fakir rozpocznie swoją działal- 
ność, musi przejść wiele ćwiczeń. Główną 
szkołą woli jest nauka, — starych werse- 
tówi sanskryckich, które każdy ТаК — musi 
powtarzać o pewnych porach dnia przez 
całe życie Według religii hinduskiej prze- 
rwanie tych praktyk grozi utratą sztuki fa- 
ki Fakirzy są z reguły  zaklinaczami 
wężów. Idą oni z fletem do lasu i tam wa 
hią do siebie węże, które zasłuchane w to- 
ny muzyki, zbliżają się do fakira. Czarownik 
chwyta pokolei węże za szyję, wyrywa im 
trujące zęby i w ten sposób zdobywa po- 

y zasób gadów, któremi później publicz 
się popisuje. Ludność hinduska, która 

uważa węże za istoty święte, składa faki- 

rowi na jch wyżywienie dwie ofiary, w na- 
turze i w pieniądzach. : 

Fakirzy, którzy uprawiają sztukę  leże- 
nia na desce, najeżonej gwoździami, albo ka 

żą się żywcem zakopywać w ziemi, noszą 
w Indjach nazwę „Sant”. 

Oni to właśnie są właściwymi świętymi 
hinduskiej religji. 

Wśród tych „Sant* jest wiele stopni, 
wszyscy jednak dążą do doskonałości przez 
umartwienie. A więc żywią się tylko rośli- 
nami i owocami, piją tyko wodę i wyrzeka 
ja się wszelkich doczesnych dóbr. Ubranie 
ich składa się tylko z przepaski na biod- 
rach. 

Samotni pustelnicy „Sant* nie lubią, by 

im ktokolwiek przeszkadzał w ich świętej 
zadumie, i dlatego kryją się głęboko w la- 
sach. 

Pustelnicy wprowadzają się w trans za - 
pomocą silnego narkotyku, zwanego „Cha- 

  

  

   

rus“, palonego w fajce długiej na , dwa 
metry. * й 

Do kryjówek fakirów przychodzi wielu 
ludzi z prośbami i zapytaniami, a gdy „świę 
ty powie „tak* — ludność wierzy, że Žy- 
czenie będzie spełnione. W odwiedziny do 
„šwietych“ gnie nietylko prosty lud, lecz 
również i książęta. 

Cześć dla świętych pustelników jest w 
Indjach bardzo głęboko zakorzeniona i by- 
łoby błędem widzieć 'w tem jedynie  fana- 
tyzm refigijny, jak to czyni się w. Europie. 

TEMPERATURA MARSA 

Według obliczeń znakomitego szwedzkie 
go astrofizyka Arrheniusa średnia temperatu 
ra Marsa wynosi 40 stopni poniżej zera, a 
więc daleko poniżej punktu zamarzania wo- 

  

  

Arrhenius również twierdzi, żę czerwo- 
no-żółte części powierzchni Marsa są jało- 
wemi, nagiemi pustyniami, plamy zaś ciem 
niejsze, zwane poprzednio „morzami*, albo 
„ieziorami”, to moczary słone, których sól 
wymyta była przez wodę w okresach wcześ 
niejszych istnienia planety z jej wnętrza. 

Pod działaniem mrozów w zimie sól ta 
krystalizuje się w wielkich  potyskujących 
masach, latem jednak wchłania wilgoć z .po 

bardzo silną, okrutna, i bezlitosna i 
nie wybacza nietylko zdrady, ale na- 
wet zwykłego gadulstwa. Tajemnice 
swoje bandyci chronili tak starannie, 
że nawet ten, kto odkrył jej rąbek 
przez nieostrożność tylko, lub głupo- 
tę, ponosił karę śmierci. 

Bandyci mieli zaufanie do Wiliń- 
skiego, bo wiedzieli, że umie być ostro 
żnym. Cenili usługi jego, gdyż nie miał 
równego sobie w szybkości prowadze- 
nia tranzakcyj, w zręczności, i w umie- 
jętności pozbywania się kradzionych 
rzeczy za możliwie najwyższą cenę. 
Temniemniej ze względu na większe 
bezpieczeństwo dom Wilińskiego znaj- 
dował się pod stałą obserwacją bandy- 
tów. Mało co się mogło zdarzyć! A 
gdyby policja zwróciła nagłe uwagę 
na Wilińskiego — trzeba byłoby w 
tym wypadku zerwać natychmiast 
wszystkie nici, zamieść wszelkie śla- 
dy, zanim w policji zdołaliby rozwią- 
zać język staremu paserowi. 

Podczas gdy za Danny Brillem wlókł 
się jak cień, agent Scotland Yardu, Wi 
liński był strzeżony przez jednego Z 
bandytów, którego obowiązkiem było 
posyłać rano i wieczór raporty do 
wodza organizacji. 

Jadąca podziemną kolejką, z re- 
wolwerem pod łokciem, Jenny Trent 
narażona była na niebiezpieczeństwo. 
Wchodziła bowiem, pomiędzy dwa 
krzyżowe ognie, gdzie najmniejszy 
iałszywy krok groził natychmiasto- 
wą Śmiercią. 

Na stacji Wimbledon Park Brill 
wysiadł i na ulicy zaczekał na Jenny. 
Ulica była cicha i prawie pusta o tej 
porze. Sklepy pozamykano już. Rzad- 
kie latarnie gazowe skąpem światłem 
oświecały ulicę i chodniki. Brill znał 
doskonale tę dzielnicę, a liczył na to, 

  

  

  

KINO Od dnia 14 do 16 lipca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

M i EJ s K l E KARJERA CHAPLIRĄ* 10 wielkich aktów spazmatycznego 
SALA MIEJSKA e? ‹ śmiechu, humoru, łez i wzrwszeń. 
Ostrob k W roli głównej: CHARLIE CHAPLIN. Nad program: „Przegląd filmowy Nr. 23—1931 r. 

strobramska 5 Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. 

Dźwiękowy D z iś! Przebój dźwiękowy; 
sias TYRANJA BMIŁOŚCEC dramat erotyczny. W rolach główn. 

„й \ »p Lewis Stonne i Peggy Wood. 
ui. WILEŃSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seamsy 

Tel. 926. Balkon 60 gr. Parter od 1 zł Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30.   
  

  

Dźwiękowe kino 

„KOLLYWOGO* 
Mickiewicza 32, 

tel, 15-28 

Dziś premjera! „KULISY 4GBY Rekord dobrego humoru i pogody 
z jedną tyiko tezką. 

W rol. gł. Marja Corda, Harry Liedtke i Ernest Verebes. 
Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINe 
WIELKA 47. tai. 15-41 

DZIŚ! Najnowszy przebój dźwiękowy! Po raz pierwszy w Wiłniet 

ARECISIERZRANA 
rozgrywający się na tle New-Yorku oraz dzikiej Afryki. Nad program: Wszechświatowy dodatek 
dźwiękowy „Foxa*, Początek seansów o g.4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. Ceny zatżone 

W roli głównej czarująca 
Joan Grawtord. Dramat miłosny 

Następny program poraz 1-szy w Wilnie dźwiękowy szlagier „Załoga śmierci" 

  

Dźwiękowy DZIŚ! 100 proc, dźwię- 
Kino-Teatr kowe arcydzieło! 

„STYLOWY | Richard Arien I Cilwe Brok. 
Wielka 36   

CZTERY PIORA 
Nieopisane wdzięki egzotyki i wzruszenia sensacji połączone z arcydziełem „Chang*. W rol. gł.: Willjam Pawel, 

Nad program: Cudowna óźwięk. niespodzianka arcyzabawna kom.farsa w 2 akt. 

Potężny dramat śmiertelnych walk 
o życie rasy. 

„Fłejszera* oraz najnowszy dźwięk. tygodnik „Paramountu”. 
  

wietrza i tworzy znów ciemne plamy szla 
mu słonego. 

Zdaniem tego uczonego temperatura na 
Marsie jest zbyt niska, aby mogło tam ist- 
nieć wyższe życie organiczne, możliwe jest 
jednak, istnienie organizmów zwierzęcych i 
roślinnych, wytrzymujących surowość k!i-- 
matu Marsa. 

Arrhenius wreszcie przypuszcza, że minę- 
ty już miljony lat od okresu największego 
rozkwitu życia na tej płanecie. 

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA, DNIA 15 LIPCA 

11,58: Czas. 
12,05: Utwory Bethovena (płyty). 
13.10: Kom. meteor. z Warsz. 
15,00: Program dzienny. 
16.00: Aud..dla dzieci z Warsz. 
16.15 „Nocna przygoda Szapsia* — 0- 

powiadanie pióra Cioci Hali. Tr. na wszy- 
stkie stacje. 

16,30: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.45: Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50 „Radjo w małem miasteczku* — 

pog. z Warsz. wygł. J. Piotrowski. 
17,10: Recital Jana Kiepury (płyty). 
17,35: ©Qdczyt z Warsz. 
14,00: Koncert z Warsz. 
19,00: Chwilka strzelecka. 
19,15: „Ze Świata radjowego* — pog. 

wygł. Alfred Daun. 
19,35: Program na czwartek. 
19,40: Kom. z Warsz. 
20,15: Koncert kameralny ze Lwowa. 
21,00: Kwadrans literacki z Warszawy. 

(Konopnicka). 
21,20 D.c. koncertu z Warsz. 
22,00: „Wybitne kobiety” — felj. z 

Warsz. wygl. Elga Kern. 
22,15: Kom. z Warsz, 
22,30: Reportaż muzyczny ze Lwowa. 
23,15 Muzyka tan. z Warsz. 

OBEEISII 
radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 

  

  

znak ochronny Sfinks 
wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

    

Odiewnia „Metalowiec" 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 
wykonuje odlewy żeliwne I 

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

  

      

  

że Jenny nie zorjentuje się w labiryn- 

cie uliczek. 
Kiedy zbliżyła się do niego, szep- 

nął jej przez ramię: 
— Niech pani idzie za mną na Ме!- 

rose ave. ` 
Skręcit za rog i szed! naprzod,'nie 

zwracając uwagi na Jenny. Ona zaś 
szła za nim posłusznie w pewnej odle- 
głości. Brill szedł w przeciwnym kie- 
runku od Melrose ave i rozumował, że 

skoro Jenny nie protestuje, to znaczy, 
że nie zna wcale Wimbledon. Jeśli 
rozumowanie to miało Świadczyć o 
przebiegłości Brilla, to jednocześnie 
było ono dowodem  ograniczoności 
jego umysłu. 

Postanowił on zdezorjentować Jen- 
ny w ulicach tej dzielnicy. Dom Wi- 
lińskiego znajdował się niedaleko, ale 
Brill przez całą godzinę kołował ze 
swą towarzyszką po rozmaitych  za- 

ułkach, aż dopóki nie zdecydował, że 
musiała już oną stracić do reszty wszel 
ką orjentację. 

— To dosyć daleko, — zauważył 
tonem przeprosin, zatrzymując się 
przy niej na rogu, — ale cóż zrobić? 

Czy pani nie zmęczona? 
— Ani trochę, — odpowiedziała 

spokojnie. 
Rzeczywiście Jenny spała cały 

dzień, aby mieć siły na wieczór i teraz 
czuła się doskonale. 

Jednak przy całej swej odwadze, z 

przykrością zauważyła, że Brill prowa 
dzi ją umyślnie po przez labirynt za- 

ułków, aby straciła orjentację. 
Ale siłą woli zmusiła siebie do opa- 

nowania strachu. 
Dom Wilińskiego stał naprzeciw 

merostwa. Billy wprowadził Jenny 
tylnem wejściem, skąd budynek me- 
rostwa nie był widoczny. W ten spo- 
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Giełda Warszawska 
z dnia 14 lipca 1931 r. 

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,07 — 909 — 9,05. 
Belgja _ 124,75 —125,06 —124,44. 
Holandją 359,70 —360,60 —359,90, 
Londyn 43,37 — 43,48 — 43,26. 
Nowy York 8,924 — 8,944 -— 8,904. 

Nowy York kabel 8028 — 8,948 — 8,908. 
Paryż 35,05 — 35,14 — 34,96. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26.38. 
Szwajcarja 17339 —173,82 —172,96. 
Wiedeń 125,45 —125,76 —125,14. 
Włochy 46,70 — 4692 — 46,58. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 93,— 
92,75. 5 proc. kenwersyjna —, —. 8 proc. 
L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. G. K. 94 
Te same 7 proc. 83,25. 7 proc. ziemskie do- 
larowe 72,50. 4 i pół proc. ziemskie 49,50— 
49,40—49.50. 4 i pół proc. warszawskie 50. 
5 proc. warszawskie 54,75—54,25. 8 proc. 
warszawskie 70—68—79,50. 8 proc. Kalisza 
61,50. 8 proc. Łodzi 66,50. 6 proc obl. m. 
Warszawy 1926 r. VI em. 46,75. 

AKCJE: 

B. Polski 114, Cegielski 25. Lilpop 16,50. 

(i UA 
Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wiino, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadainie, sypialnie, salon! abine! 
łóżka niklowane i pion Aro 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

AKON 
OEARECARAEJKAG ZWRACA ZIMA BA 

Najkorzystniej 
kupuje się towary gwarantowanej do- 
brocj u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 
bie sztuczne, sukniowe, paltowe i 
jedwabie surowe, perkale w pięknych 
deseniach, materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 
ATN WKEGAKIWE 

оее 

W. JUREWICZ 
były majster tirmy 

    

   

  

  

      
  

  

  

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów i bi 
žnierji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 
Wilno, A. Mickiewicza 4.     
  
sób Jenny straciła ostatnią możliwość 
orjentacji. Zauważyła jedynie, że dom 
stał przy dużej szosie, której nazwy nie 
można było przeczytać na starych, 

wytartych tablicach. 
Idący za niemi z zachowaniem 

wszelkich ostrożności, agent, przekli- 
nał w duszy Brilla i jego niezmordo- 
waną 'towarzyszkę. 

Przez małą furtkę w kamiennem 
ogrodzeniu Danny i Jenny wkszli do 
ogrodu, otulonego mocnym zapachem 
kwiatów. Brill znał tutaj każdą ście- 
żynkę. Prowadził więc-prosto do we- 
neckich okien, które wychodziły na og 
ród i, beż wahania, otworzył jedno 
z nich. 

— Ostrożnie, — szepnął, — niech 

pani włazi i poczeka na mnie... 
Jenny usłuchała. Brill , zamknął 

drzwi za sobą i pociągnąwszy za 
sznur zapuścił grube sztory. 

Nie zapalając Światła szedł pew- 
nym krokiem po pokojach i Jenny 
usłyszała zgrzyt zamku. 

Za chwilę potoki światła zalały po- 
kój, który był, jak się okazało skrom- 
nym, bezpretensjonalnym  salonikiem. 

— Proszę, zaczekać chwileczkę, — 
rzekł Danny. — Ja zaraz wrócę. 

Zniknął, pozostawiając drzwi ot- 
warte. Jenny domyślała się, że jest 
śledzona, usiadła więc spokojnie na 
krześle. 

Agent policyjny, który śledził Brilla 
i Jenny, widział jak zniknęli w  ka- 
miennym murze, i zatrzymawszy się 
przed furtką, zaczął oglądać zamek. 
Nagle w pobliżu poruszył się jakiś 
cień, który ostrożnie posuwał się ku 
agentowi. 

Cień szedł cicho, na gumowych po- 
deszwach. Był to bandyta, który 
strzegł domu Wilińskiego. 

   
      
    

    
       

       

  

inteligen t 
| BADLĄ E gOsoba ma skrom- 

padais mie posa: lub 
Dr. Kenigsberg gospodyni. Olerty pod 
choroby skórne, wene- »Inteligentna, do adm. 
ryczne i moczoplciowe „Stowa“ Wilna.t; 
Mickiewicza 4, 16 1000. rozp 

Od 9-12 i 4—8 LROŻNEJ 

к ETY 05 ci 
85M KA swoje złote i dolary 

uiokuj ma wysokie 
6 ABINET oprocentowanie. — Сю- 

tówka twoja jest zabe- 
RACJOWALNĘ Jzpieczona złotem, sre- 

  

KOSMETYKI brem i drogiemi kamie- 
LĘCZNICZĘJ niami. WiL Vow. Handl. 

WILNO, MICKIEWI- Zastawowe (LOM- 
CZA 21 m. 4. BARD) Plac Katedralny 

kobiecą Biskupia 12 Wydaje 
TOdę= zy: pożyczki pod rastaw: 

je, dosko- złota, srebra, brylan- 
mali, odświeża, uxnważów, futer, i t. p. —8 
jej skary i braki, Masaż ——— 
twarzy i ciała (panie. 
Sztuczne opaianie cery) Działka 
Wypadanie włosow 9 ha dobrej ornej zie- 
łupież. Najnowsze zdo- mi 6 klm. od Wilna 
bycze kosmetyki racjo- kompletne zabudowa- 

nalnej. nia sprzedaje się ul. 
Codziennie się, 10—8. Krakowska 55. 

W. Z. P. 43 -- 

  

    

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 

POSADY kursy 'fachowo - kore:- 
pondencyjne im. profe- 
sora Sekułowicza. War - 

Niemca == Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają Hstownie: lub niemki | Einailei rzchakowo- 

dla oso- Ści kupieckiej, Itore- inteligentnej 
nieźle spondencji handlowej, by doroslej, 

władającej językiem stenografji, nauki han- 
niemieckim dla udo-dlu, prawa, keligratji, 
skonalenia konwersa- pisania ma maszynach. 

cji. towaroznawstwa, — ati- 
Li Bielskiego, francuskie- 
Zastepca go, niemieckiego, piso- 

wni, gramatyki polskie: 

notarjusza z długolet- ekomomji. Pa, u- 
nią praktyką notarjal- kończenie egzamin 
па i hipoteczną po-Žadajcie prospektów. 
szukuje posady w Wil- == 
nie lub na prowincji 
Białystok, Krzywa 10 
Józef Popowski. Ž 6 U B Y 

Wa po prawniku, 
starsza osoba, 

doqrego towarzystwa, = 
znająca doskonale go= Zsócuż az 5 
spodarstwa domowe Wilno—Nowojelnia а 

poszukuje possdy Z4-imię Josela Dworeckie- 
rządzającej domem, go unieważnia się. 
pensjonatem. lektorki, 
lub jakiejkolwiek pra- 
cy wymagającej  nie- 
ograniczonego zaułania 
Posiada poahlebne re- 
ferencje osób znanych 

  

  

sK. 
POPIERAJCIE 

  

w Polsce. Ołerty do 
Adm.  „Słowa* pod L, 0 P p 
H. K. m m * * 

  

  

PORACHUNEK 

Po godzinie Brill powrócił. Jenny 
miała wrażenie, że przez cały ten czas 
czyjeś oczy przygiądały się jej ba- 
dawczo. Nie zauważyła, coprawda nic 
podejrzanego, ale było to instynk- 
towne przeczucie, że najmniejszy 
ruch jej jest gdzieś zarejestrowany i 
zreierowany komuś. 

Wrażenia te zostały potwierdzone, 
gdyż po chwili wprowadzono ją do 
ciemnego pokoju gdzie nieznajomy 
głos zaczął zadawać jej pytania. Wi- 
docznie wygląd jej nie wzbudzał już 
więcej zainteresowań. 

— Za co panią prześladuje  poli- 
cja? — zapytał ostry, skrzypiący głos 
z ciemności. 

Jenny drgnęła, ale opanowała się. 
Nadeszła chwila stanowcza, od któ- 

rej zależało nietylko powodzenie ca- 
łego dzieła, ale prawdopodobnie i ży-_ 
cie. 

— Oni nie mają prawa mnie prze- 
Śladować! — oznajmiła. — To nie- 
prawda, nie zrobiłam nic złego! 

Niewidoczny sędzia zamilkł. W cie- 
mnościach rozległy się ciche łkania 
Jenny. 

Brill wyciągnął rękę i poklepał ją 
po ramieniu: 

— Nie trzeba! — szepnął. — Niech 
pani się nie boi, nic tu pani złego nie 
zrobią! 

—To nieprawda! — powtórzyła 
Jenny, uparcie. — Nie zrobiłam nic złe- 
go. Nic nie ukradłam. Byłam pomo- 
cnicą gospodyni na okręcie. 

Oni znaleźli bransoletkę w mojej 
torebce, ale ja jej tam nie kładłam, 
przysięgam! A wtedy ta podła Thom 
son powiedziała, że to ja... 

(D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witołd Tataczyński. 
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