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PRENUMERATA miesięczna 

0 inótytucie, którego niema Dookoła 
Nasz korpus dyplomatyczno- kon- 

sularny w  Bolszewiji posiada ca- 

ły szereg pracowników, pierwszo- 

rzędnie orjentujących się w  za- 

gadnieniach sowieckich.  Dziennika- 

rze  cudzoziemscy w _ Moskwie, 
gdy się ich zapyta, jacy dyplomaci naj 
lepiej znają Rosję, odpowiadają bez 

wahania: „Polacy*, dodając zaraz: 
„nie dziwnego”. A jednak jeden wyjąt 

kowo inteligientny oficer z poselstwa 
naszego mówił: „My, Polacy, powin- 
niśmy być dla całego świata źródłem 
informacyj o Rosji. Niestety, źródłem 

tem nie jesteśmy. Nie zrobiliśmy nic, 

aby to zorganizować. Zostaliśmy 

bezwzględnie pod tym względem pobi- 

ci przez innych“. 

Niemcy mają swój instytut we Wro 

cławiu, zbudowany na dużą skalę i 

pracujący poważnie. Czytelnicy „Sło- 

wa” nie zaliczą chyba mnie do naro- 

dowych megalomanów. Wprost prze- 

ciwnie. Ale, doprawdy, uważam Niem- 
ców za mniej nadających się do roli 

informatorów o Rosji, niż nas, Pola- 

ków. Mamy ten talent syntetyzowania, 

którego Niemcy nie posiadają, pomi- 
mo całej swojej sumienności i pedan- 

tyczności. Gdy się informuje świat o 

Bolszewji, to nietylko trzeba zdawać 
sprawę z całokształtu stosunków za 
ostatnie parę miesięcy, lecz trzeba po- 
niekąd odgadywać, co będzie się tam 
działo w tygodniach najbliższych. Po- 
zatem rozumieć Rosjan będziemy za- 
wsze lepiej my, niż Niemcy. 

Oczywiście dzisiaj. w. czasach re- 
dukcji i wyścigu oszczędności nie spo- 
sób jest rządowi proponować zakłada- 
nie takiego instytutu informowania 
świata o Rosji. Możemy jednak ża- 
łować i to bardzo żałować, że się do- 
tychczas nic w tym kierunku nie zro- 
biło. 

Tyle mamy doskonałego materja- 
łu dla tego dzieła. Przedewszystkiem 
mamy w Polsce mnóstwo ludzi, znają- 
cych świetnie przedwojenną Rosję, 
znających jej głębię, jej mateczniki. 
Nie zapominajmy np., że sądownictwo 
rosyjskie na Syberji było obsadzone 
w olbrzymim procencie przez Pola- 
ków. Ural, Turkiestan budowali inży- 
nierowie polscy. W Warszawie znam 
jednego z b. dyrektorów  wschodnio- 
chińskiej drogi żelaznej. Nie tak daw- 
No rozczytywaliśmy się wszyscy w pa- 
miętnikach gen. Grąbczewskiego, pod- 
różnika po średniej Azji. Polacy sie- 
dzieli w porach społeczeństwa rosyj- 
skiego, czego dowodem jest choćby 
akt, iż posłem do Dumy z czysto 
wielkorosyjskiej prowincji mógł być 
Polak rodowity. Polacy często stano- 
wili śmietankę inteligencji rosyjskiej, 
Zajmowali kierownicze stanowiska w 
palestrze, sądownictwie, armji, w prze- 
myśle i handlu, w rolnictwie, wśród 
inżynierów, w medycynie — wpatry- 
wali się w Rosję i w życie rosyjskie 
oczami dla których niema tajemnic. 
Chodzi o to tylko, aby te wszystkie 
wiadomości zmobilizować, aby nie 
Przepadły nazawsze. Instytut nauko- 
Wo-badawczy o którym marzymy po- 
winien by zorganizować serje mono- 
graficznych wykładów dla których po- 
zyskałby sobie dziesiątki sił pierwszo- 
rzędnych, wśród ludzi, którzy niegdyś 

zajmowali w Rosji stanowiska kie- 
rownicze, a dziś mieszkają w Polsce. 
Te monograficzne wykłady o byłej 
Rosji, o jej narodach, „jej bogactwach 
naturalnych, jej strukturze ekonomicz- 
nej etc. etc. — opracowane į wydane 
w odpowiednich rocznikach stanowiły- 
by Podstawę dla badań nad obecną 

Rosją, 

Co do tej trudniejszej części, ba- 
„dan nad zmianami, które w ekono- 
micznej geografji Rosji i w psycholo- 
gJ! jej ludów poczynił system bolsze- 
wicki, to przedewszystkiem konieczna 
jest tu olbrzymia biblioteka. Książki 
w Rosji rozchodzą się niesłychanie 
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prędko. Książki wydanej przed mie- 

siącem czasami nie można dostać. 

Jeśli chodzi np. o badanie psycholo- 
gji społeczeństwa sowieckiego i zmian 
które w niej zachodzą, to jakże cieka- 

we pole obserwacji daje nam sowiecka 

beletrystyka. W powieściach z r. 
1925 spędzenie płodu uważa się za 

rzecz nowoczesną i postępową. W po- 

wieściach z 1930 r. spędzenie płodu 
uważa się za czyn hańbiący, za który 
nie idzie się coprawda do kryminału, 

lecz za który wypędzają z komuni- 

stycznej jaczejki. Instytut o którym 

marzymy musiałby mieć w Rosji po- 

sterunki, któreby dla niego kupowały 

książki zaraz po ich pojawieniu -się, 

Nie mógłby to być jeden posterunek 

w Moskwie, gdyż ogromna ilość ksią- 

żek wydawana jest w językach niero- 

syjskich na Ukrainie, Kavkazie i w 

Azji. Posterunki takie musiałyby obfi- 

cie zaopatrywać instytut w literaturę. 

Gdyby chodziło o bardziej kon- 

kretne i faktyczne dane to oczywiście 

dziś już nie mamy Polaków w Rosji, 

którzyby mogli informacje nam prze- 

syłać. Musimy się już tutaj zwracać 

o pomoc do Niemców, którzy teraz 
siedzą w porach przemysłu rosyjskie- 

go. Te informacje niemieckie należa- 

łoby sharmonizować ze sobą, ożywia- 

jąc je polskim zmysłem do syntezy 

i polską łatwością zrozumienia Ro- 

sjan i ludów rosyjskich. Zwróćmy 

uwagę chociażby na taki szczegół. 

Wszyscy robotnicy niemieccy w Rosji 

jeżdżą „do Vaterlandu przez terytorjum 

polskie. Dzięki tak zrozumiałej w Bol- 

szewji i codzień tam do każdego oby- 

watela stosowanej, metodzie ankiet— 

ileż luk w naszych informacjach moż- 

na wypełnić. Chodzi tylko o to, aby 

konsulaty polskie w Rosji ankiety, 

które wypełniają starający się o wizę 

tranzytową zechciały odsyłać do ta- 

kiego instytutu badań Europy Wschod- 
niej. 

Zresztą nie Śmiem wchodzić w 

szczegóły takiego instytutu. Jedno 

jest pewne: Nie może istnieć instytut 

krajów nadbałtyckich i Bolszewji. To 
tak jakby ktoś powiedział „instytut 

badania republiki San Marino i Włoch*, 
Tylko u Dostojewskiegobyła poczciwa 

panienka, która dała ogłoszenie, że 

„uczy wszystkich nauk i arytmetyki*. 

Można budować instytut poświę- 
cony krajom z któremi związała nas 

historja jak Estonji, Łotwie, jeśli kto 

chce to także Litwie, choć sentyment 
sprzeciwia się traktowania Litwy rów- 

norzędnie z Łotwą i Estonją. Będzie 
to wtedy instytut, idący śladami wpły- 

wów polskich, który opracowywać bę- 
dzie dane dla wewnętrznego polskie- 
go użytku i zadzierzgać węzły przy- 
jaźni pomiędzy Warszawą a Rewlem, 
co niewątpliwie jest pożyteczne. 

Nam chodzi jednak o co innego, 

o instytut, któryby informował Świat 
cały o Rosji. Taki instytut nie może 
się obyć bez badania rosyjskiej Azji, 

ponieważ oś problematu bolszewicko- 

rosyjskiego przechyla się coraz bar- 
dziej ku Azji. 

Powtórzmy raz jeszcze, że do 

stworzenia w Polsce takiego instytutu 
mamy wszystkie dane, gdyby nie to, 
że nad polską inicjatywą ciąży prze- 
kleństwo. rozpoczynania bez wykań- 
czania. Tak pisał Kipling w „Księ- 
dze Puszczy” o narodzie Bańdar-Log 
że wszystko zaczyna, lecz momen- 
talnie myśl się rzuca gdzieindziej 
i nic nie kończy, Mniej pamiętającym 
Kiplinga zwracamy uwagę, że naród 
Bandar-Log, był to naród małpi i że 

znakomity krytyk literacki francuski 

Andrzej Chevrillon analizując Kiplinga 
pisał o tym Bandar-Logu w ten spo- 

sób: „kogo tu miał na miejscu ten 

Anglik impertynencki? Nie wnikajmy 
w to lepiej, bo nie chcemy się z nim 

pokłócić. Pozostańmy w mniemaniu, 
że chodzi tu o Irlandczyków*. Cza- 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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MOLODEUZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. V 
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Na giełdach szwajcarskich 
BERN, PAT. Giełdy w Genewie i Bazylei nie notują zupełnie marki 

niemieckiej. Giełda zurychska podaje kurs marki bez zobowiązania. Na tej 
giełdzie marka niemieckaw poszukiwaniu—100 franków, w zaofiarowaniu 
120 franków. 

Jak stwierdza agencja Havasa, różnica ta jest bez precedensów. 

Nastroje w Ameryce 
NOWY YORK, PAT. W-g informacyj, otrzymanych przez korespon- 

denta PAT z miarodajnych źródeł, druga fala trudności niemieckich zredu- 
kowała do minimum entuzjazm, powstały naskutek czerwcowej propozycji 
Hoovera. Zmienił się również w sposób zdecydowany stosunek tutejszej 
finansjery do Niemiec. 

Podczas gdy pierwotnie tylko najwyższe czynniki finansowe rozu- 
miały słuszność mocnego stanowiska Francji, szersze zaś warstwy  finan- 
sowe zarzucały Francji egoizm i upór, to obecnie 100 procent zarzutów 
kieruje się przeciwko Niemcom oraz samym sobie za zbytnie zaufanie do 
Niemiec. Konieczność uzyskania od Niemiec 
duje coraz większe zrozumienie. 

Wczoraj na giełdzie 
mieckich. 

gwarancyj politycznych znaj- 

zaznaczył się dalszy spadek papierów nie- 

Zamknięcie giełd w Niemczech 
BERLIN, PAT. Giełdy niemieckie zostaną zamknięte do końca bieżą- 

cego tygodnia. 

Spadek papierów niemieckich 
Mocna pozycja papierów polskich 

NOWY YORK, PAT. Dalszy spadek papierów niemieckich oraz pa- 
pierów innych krajów związanych z Niemcami, jaki zaznaczył się wczoraj 
na giełdzie, nie pociągnął za sobą żadnych poważnych skutków dla pa- 
pierów polskich, 

Przy ogólnym spadku zaznacza Się dobitnie dałeko mocniejsza po- 
zycja papierów polskich w stosunku do papierów niemieckich i papierów 
krajów, związanych z Niemcami, Nawet komunikat giełdy podkreśla fakt, 
że finanse polskie nie ucierpiały z powodu krachu niemieckiego. 

Niemcy nie chcą iść na ustępstwa polityczne 
BERLIN. Pat. Prasa snuje w dalszym ciągu przypuszczenia na te- 

mat oczekiwanych we środę nowych zarządzeń finansowych. „Boersen 
Courrier wysuwa kwestję moratorjum w stosunku do zagranicy. Dziennik 
przyznaje, że zarządzenie takie wywołałobw bardzo ujemne wrażenie w 
Ameryce. Niemcy jednak zmuszoue są do zastosowania jak najdalej. idą- 
cych zarządzeń ochronnych. Tenże dziennik podkreśla, że niemcy nie 
pójdą na ustępstwa polityczne, których domaga się Francja. 

  

“ Pan Marszałek Piłsudski w Wilnie 
Pan Marszałek Piłsudski przybył 15 b. m. w godzinach po- 

południowych do Wilna I 
zentacyjnym odwiedził najbliższą swą rodzinę, 

o krótkim pobycie w Pałacu Repre- 
poczem odjechał 

niebawem z powrotem do Pikieliszek. 

  

7901 wybitnego polskiego uczonego 
POZNAŃ. (Pat). W dniu 15 lipca zmarł po dłuższej chorobie 

były rektor uniwersytetu poznańskiego, profesor zwyczajny hi- 
storji literatury uniwersytetu poznańskiego dr. Stanisław Do- 
brzycki. Zmarły był w roku 1901 profesorem języków i literatur 
słowiańskich na uniwersytecie w Fryburgu w Szwajcarii. 

Zgon misjenarki i działaczki społecznej 
DYNEBURG. (Pat). Zmarła tutaj szeroko znana i ceniona na- 

uczycielka i misjonarka katolicka Ś. p. Anastazja księżna Gruziń- 
ska z Zakonu Benedyktynek. Zmarła cieszyła się wielkiem uzna- 
niem wśród społeczeństwa polskiego, jak również w wyższych 
sferach duchowieństwa katolickiego w całej Europie. Zmarła Ś.p. 
księżna Gruzińska władała biegle 9 językami europejskiemi. By- 
ła ona ostatnio nauczycielką łaciny w polskiem gimnazjum w 
Dyneburgu. 

BARANOWICZE — ut. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. ы 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
ST wi »zcymme I-wa „RucE”, 

arnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

K. Malinowskiego. 

odzimierow. 

    HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stron 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika ŚR: a gr. M A 

Zagraniczne 50 e. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o proc drc | й 

нна аш]:;] то{ёа byč eš Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodow 

   

      

   

katastrofy finansowej 
w Niemczech 

PRZYCZYNY KRACHU 
NIEMIECKIEGO 

PARYŻ, Pat, Omawiając powody 
niemieckiego krachu finansowego, 
Jacques Bainville zaznacza dziś w 
„La Liberte", że sznkać ich  przede- 
wszystkiem należy w braku zaufania 
który wykazał cały naród niemiecki. 

Masowa ucieczka kapitałów do- 
wodzi wymownie, że posiadacze ich 
zostali raptownie przejęci strachem 
przed czemś tajemniczem i nieokre- 
ślonem, co ma się stać w lipcu i 

sierpniu. Е 
Są to miesiące, nadające się do 

rewolucji i wybuchu wojny. Mówią— 
pisze dalej Bainville—że liczne ro- 
dziny żydowskie wraz z  kapitałami 
wyemigrowały zagranicę w obawie 
przed zamachem stanu ze strony. 
Hitlera, zaburzeniami antysemickiemi 
pogromami i t. d. Jeżeli tak jest, jest 
to oznaką poważniejszych wypadków 
które panujący obecnie w Niemczech 
chaos, może za sobą pociągnąć. 
RER TOO RER KIRA T IT WER 

ANKIETA 
KONSTYTUCYJNA 
Na ankietę Komisji Konstytucyjnej w 

sprawie reformy konstytucji nadesłał odpo- 
wiedź prof. Uniwer. Warsz. dr. Zygmut 
Cybichowski. 

W uwagach wstępnych prof dr. Cybi- 
chowski pisze, że w chwili uchwalenia kon- 
stytucji z 17 marca 1921 r. Sejm polski, 
jako ustawodawca, nie był z dzieła swego 
zadowołony, świadomość potrzeby naprawy 
konstytucji marcowej istniała, zdaniem prof. 
Cybichowskiego, zawsze, ale zagadnienia u- 
strojowe wywołują w naszem społeczeń- 
stwie niesłychanie małe zainteresowanie. Za 
gadnienia -konstytucyjne pobudzają -do- żyw 
szych odruchów przeważnie z przyczyn 
wtórnych. np. gdy z tych lub innych powo 
dów, nabierają One cech personalnych i 
stają na gruncie wałki o władzę 'wi państwie. 
Tem tłómaczy prof. Cybichowski zarzut o- 
pozycji sejmowej, że obecna większość Sej 
mu pragnie reformy konstytucji, aby utrwa 
lić swą władzę. Prof. Cybichowski zwraca 
uwagę, że w gruncie rzeczy żadnej partji, 
żadnemu kierunkowi nie można poręczyć 
wiecznego trwania ich przewagi. 

W rozdziale 2-im, poświęconym krytyce 
konstytucji marcowej, prof. Cybichowski 
stwierdza, po zbadaniu wszelkich zarzutów, 
że główna część konstytucji marcowej, któ- 
ra ma charakter  kompromisowy, okazała 
się dobrą i wyszła zwycięsko z wielkich bo- 
jów, jakie od 10-ciu lat staczać musiała. 

W rozdzialę 3-cim, poświęconym pro- 
gramowi naprawy ustroju, prof. Cybichow- 
ski ocenia projekt BBWR. Uważa on, że 
projekt ten jest dobrze zbudowany : że 
świadczy o głębokiem przemyśleniu potrzeb 
państwowych. Prof. Cybichowski jest zda- 
nia, że z punktu widzenia ogólnego, trudno 
odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze — 
przewaga władzy ustawodawczej czy wyko- 
nawczej. 

W. państwach, znajdujących się w trydnej 
Sytuacji wewnętrznej i zagranicznej, obda- 
rzonych parlamentem, który ze swych kom 

petencyj nie zawsze dobrze korzystał, w ra- 
zie podjęcia reformy ustroju wielu zwolenni- 
ków zyska projekt ścieśnienia kompetencyj 
władzy ustawodawczej i rozszerzenia kom- 
petencyj władzy wykonawczej przez nada- 
nie Prezydentowi Państwa charakteru czyn- 
nika nadrzędnego. 

Prof. Cybichowski precyzuje dalej swoje 
poprawki do projektu B.B.W.R., zaznacza- 
jąc, że chodzi o rzeczy drobne. Istotnie, po- 
prawki te są nieznaczne. A więc chciałby 
prof. Cybichowski, aby tytuł | projektu 
brzmiał: nie ustawa konstytucyjna Rzeczy- 
pospolitej Polskiejj a ustawa, zawierająca 
konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W ar- 

2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
ach świątecznych | z pi i oj drc 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

CIANY — uł. Rynek 9 —- N. Tarasiejski. 
JA POWIA” 

WA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

TOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
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SFERY BANKOWE 
W POLSCE 

A WYDARZENIA NIEMIECKIE 

W związku z wydarzeniami w 
Niemczech współpracownik jednego 
z pism stołecznych zwrócił się do 
wybitnego przedstawiciela bankowo- 
ści z zapytaniem, jak wydarzenia te 
odbić się mogą na bankowości pol- 
skiej. 

— W Polsce bezpośrednich  skut- 
ków wydarzeń w Niemczech, jak to 
np. miało miejsce z austrjackim Cre- 
ditanstaltem, narazie nie odczuto. Ża- 
den z poważnych banków polskich nie 
pozostaje w ścisłej zależności od ban- 
ków niemieckich. Jedynie dotychczas 
widoczny skutek to podrożenie dolara, 
będący, jak zawsze, reakcją publiczno 
ści na niepokojące wiadomości. 

— jaki jest przewidywany dalszy 
bieg wypadków? 

— Należy przypuszczać, że banki 
emisyjne Europy zechcą podjać wspól 
na akcję, któraby położyła kres dalsze 
mu runowi na Niemcy. W akcji 'tej , 
jeżeli nie weźmie udziału oficjalnie 
rząd amerykański, prawdopodobnie 
wzięłyby udział niektóre banki ame- 
rykańskie. 

Gdyby jednakowoż wszystkie wy- 
siłki uratowania finansowego Niemiec 
okazały się nieprzeprowadzalne, wów- 
czas należałoby oczekiwać, zwłaszcza 
ze Strony francuskiej, finansowego 
poparcia krajów sprzymierzonych z 
z Francją, ażeby te nie zostały pociąg 
nięte wypadkami niemieckiemi. 

ZAKAZ PRZYJMOWANIA MA- 
REK NIEMIECKICH NA KOLE- 

JACH POLSKICH 
WARSZAWA, 15.VII. (tel. wł. Sio- 

wa). Minister Komunikacji wydał dziś 
rozporządzenie, zakazujące kolejowym 
kasom biletowym przyjmowania ma- 
rek niemieckich tytułem opłaty za bi- 
lety kolejowe. Kasy biletowe na ko- 
lejach polskich przyjmują zasadniczo 
tylko złote polskie, a w Gdańsku rów- 
nież guldeny gdańskie, jednak  kilka- 
naście kas kolejowych w miejsco- 
wościach, graniczących z Niemcami, a 
głównie na Górnym Śląsku, przyjmo- 
wało dla wygody podróżnych opłaty 
za bilety również w markach nie- 
mieckich. 

Obecnie z powodu zamknięcia 
giełd w Niemczech i niemożliwości 
ustalenia właściwego kursu marki nie- 
mieckiej Ministerstwo _ Komunikacji 
było zmuszone wydać zakaz przyjmo- 
wania marek niemieckich. 

ERKSA TIC ITT SIS KA TRAS LKTSRST SS 

tykule 15 domaga się prof. Cybichowski 
bliższego określenia pojęcia pieczy prawnej, 
którego nauka prawa konstytucyjnego nie 
daje. Sądy wyjątkowe chciałby nazwać są- 
dami szczególnemi i t. p. 
„W rozdziale ostatnim 4-tym o moż!iwo- 

ści naprawy ustroju prof. Cybichowski pi- 
sze: , „Nikt nie wątpi, że zadaniem opozycji 
nie jest bezwzględna negacja, lecz obowią- 
zek współpracy z większością w imię dobra 
państwa. Wśród opozycji jest wielu zwołen- 
ników silnej władzy, a że ta idea stanowi 
podstawę projektu B.B.W.R., więc porozu- 
mienie na tej platiormie wydaje się możli- 
we. Do współpracy w tak wielkiej sprawie ° 

stanąć powinni wszyscy patrjoci, co będzie 
możliwe, gdy przyjmie się hasło: 

„Każdy uczciwy obywatel polski, jest 
moim bratem, a uczciwy jest ten, kto kocha 

giczyzne Polskę i pragnie jej dobra i SZCZĘ- 

— 

———“ 
sami się niestety zdaje, że gdyby 
Kipling znał naszą manję zaczynania 
i niekończenia to myślałby nie o 
Francuzach i nie o Irlandczykach, lecz 

o Polakach. 

Tak np. w Polsce zamiast jednego 

poważnego, mogącego mieć pierwszo- 

rzędne znaczenie dla całego Świata 

instytutu badań nad Rosją mamy kil- 

ka  instytucików w Wilnie, w 

Warszawie, bodaj że we Lwowie, czy 

gdzieś indziej. Znamy tylko wileński, 

który jest najbardziej reklamowany. 

Mijając ulicę Zygmuntowską widzi się 
malutki szyldzik z nadpisem: „Insty- 
tut naukowo-badawczy Europy 
Wschodniej*. Kursy, które istnieją 
przy tem noszą tytuł „Wyższa 
Szkoła instytutu naukowo - ba- 
dawczego Europy Wschodniej”. 
Mój Boże! Jakże to słusznie pisał 
kiedyś Słowacki: „Pawiem Narodów 
byłaś...*. Jakże chociażby: w. tych 
tytułach, przebija to, że  kaboty- 
nerja powszechna jest główną, naj- 
główniejszą naszą wadą narodową. 

Przecież na miły Bóg umieszczanie 
takich tytułów musi do czegoś zobo- 
wiązywać. 

Na całą Europę Wschodnią po- 
siada instytut naukowo-badawczy 

wraz z Wyższą Szkołą dwie szafki 
książek i mapę Estonji. Książek jest 
178 w tem 90 małych broszurek, to 

jest tak niewiele, że przeciętny 
lekarz, czy adwokat wileński 
ma ich więcej. Inwentarz _wska- 
zuje, że instytut jest w  posia- 

daniu aż 5 map. Istotnie prócz 
estońskiej widziałem jeszcze jedną. 

Była to mapa Polski taka jaką w 

szkołach powszechnych używa się do 

geografji fizycznej. Nie ręczę czy po- 

zostałe trzy mapy nie są przypadkiem 

mapą kolei żelaznych na Łotwie, 

wyrwaną ze starego rozkładu, lub pla- 

nem kolonjalnej wystawy w Paryżu, 
które ktoś w instytucie przypadkiem 

zapomniał. 

Szereg osób o poważnych naz- 

wiskach wykłada w Instytucie. Ale 

cóż z tego? Jeden profesor 0. 5. В. 

wykłada prawo karne, drugi wstęp do 

prawoznawstwa, trzeci wstęp do za- 
gadnień gospodarczych, czwarty pra- 
wo cywilne. Jeden z wykładow 

prowadzony przez zdolnego  dzienni- 
karza zatytułowany jest ogólnikowo 
„Litwa*, jeden „etnografja*, jedna z 
godzin dość tajemniczo: „ćwiczenia*. 
Czyż potrzebujemy uzasadniać, że w 
Wyższej Szkole, która jest (jak 
głosi oficjalne sprawozdanie) główną 
dziedziną pracy propagandowej 

instytutu naukowo-badawczego 

Europy Wschodniej nie powinno 
być wykładane prawo cywilne, czy 

prawo karne, lecz chyba sowieckie, 

albo tureckie, albo fińskie prawo cy- 
wilne, czy karne. Instytut wydał zna- 

komite studjum „Lenin* dr. Świanie- 
wicza, mogące być ozdobą nie wileń- 
skiego .lecz prawdziwego instytutu 

badań Enropy Wschodniej. Znowu 
bluff. Dr. Świaniewicz książkę tą napi- 
sat wcale nie w Instytucie -N.B.E.W. 

lecz dlatego, że jest długoletnim asy- 

stentem uniwersytetu. 

Przyjechał tu jeden Szwajcar, któ- 
ry naczytał się reklam o Instytucie i 
sądził z tych reklam, że to przynaj- 
mniej coś równorzędnego do Wrocła= 
wia, od którego nasz instytut zapoży- 
czył swą nazwę: „fuer Ost-Europa*. 
Chciał coś czytać. Musiano go zapro- 
wadzić do bibljoteki seminarjum praw- 
niczego Uniwersytetu. Szwajcar jeśli 
nie powiedział, to pomyślał, że takiej 
bibljoteki, nie warto było tak daleko 
szukać, -bo przeciętny uniwersytet 
szwajcarski ma większą, Ale nie o te- 
go cudzoziemca nam chodzi. Chodzi 
tu o sprawę zasadniczą, sprawę wy- 
chowania narodu. Tam gdzie możemy 
naprawdę coś wyjątkowo dobrze zro- 
bić, mając wszystkie dane po temu— 
tam wolimy zadawalniać się bluffem, 
licząc na to, że przy strasznie małej 
odwadze cywilnej naszego społeczeń- 
stwa nie znajdzie się nikt, ktoby taki 
bluff nazwał po imieniu. Bardzo się 
cieszę, że to zrobiłem. Cat.



                      
° Бузга z Europy, 
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WOJSTOM 
— Perły i perełki. Gdy słuszne jest po- 

jęcie, że ładny obraz w ładnej oprawie wy- 

gląd ma odpowiedni, to tem nie mniej, 

mojem zdaniem — promyk światła w ota- 

czających go ciemnościach „ — świeci o 

wiele jaskrawiej, niżeli wśród światła. Je- 

żeli powyższą sentencję zastosować do ludzi 

— to da się zauważyć, że nieraz mniej war 

tościowy człowiek przypadkowo zajmujący 

znaczne stanowisko w życiu — zwraca zna- 

czeniem wytworzonej sytuacji powszechną 

uwagę, natomiast nieraz niezmiernie waf- 

tościowy człowiek, pozostaje przez całe 

życie wi cieniu, o ile pozostaje na skrom- 

nem stanowisku. O pierwszym typie czło- 

wieka, którego otacza blask (przeważnie 

sztuczny), zbytecznem byłoby coś „mówić, 

wystarcza sarn blask, — tem bardziej, że 

za tym blaskiem, bez względu na to, 
naturalny on, czy sztuczny — gonią oczy 

tłumu, o drugim zaś — o typie człowieka, 

który skromnie i cicho idzie przez życie 

z poświęceniem i z ofiarną: pracą, — prag- 

nąłbym ustawicznie mówić. 

Ci, którzy tam gdzieś w Wilnie, a nawet 

w Oszmianie lub w Postawach mówią o tem 

że to „panie dobrodzieju są kresy", to jez 

szczę niezupełnie wiedzą, co to są „kresy 

Dła dokładnego pojęcia trzeba poznać po- 

wiat Wilejski — nie mówiąc narazie o in- 

nych obok położonych. Idąc w tym kie- 

runku dalej — zauważymy na terenie po- 

mienionego powiatu różnice, szczególnie — . 

jeżeli chodzi o warstwy społeczne, Sło- 

wem — najłatwiej dojść do wszelkiej oce- 

ny drogą porównywań. ° 

Na tej właśnie zasadzie, obserwując 

przyrodę i ludność powiatu Wilejskiego, 

miejscowość — Wojstomiem nazwaną, na- 

prowadzała mię zawsze na smutne rozmy- 

ślania. Wojstom — to jest taka wioska 

— jak wiele innych, od której do najbliž- 

szej stacji kolejowej jest przeszło dwadzie- 

ścia kilometrów, krajobraz niewesoły, 

przyroda: niebogata, a ludność? Gdy pierw 

Szy raz przytrafiło mi się przyjść do Woj- 
stomia, mając intencję wstąpić nasamprzód 

do kościoła i nie widząc z odległości Świą- 

tyni — zapytałem spotkanego człowieka, 

„gdzie jest kościół”', to nie zrozumiał mo- 

jego zapytania aż nim powtórzyłem po 

rosyjsku — jakkolwiek w polskim i  ro- 

syjskim języku ten wyraz nie różni się. 

Przy tej sposobności warto zaznaczyć, że 

kościół w Wojstomiu mieści się w małym 
prowizorycznym budynku po spaleniu rze- 

czywistego kościoła w czasie wojny. 

Lecz i Wojstom ma swoje szczęście, 

które wyraża się w tem, że los zesłał 

promyk światła w osobie paru, ale to 

literalnie paru jednostek ludzi, którzy swo- 

jem światłem promieniują na ciemne oto- 

czenie ; krzewią kulturę ducha, kulturę serc, 

-- co sprowadza się do dobra moralnego 

nie zaniedbując równocześnie pracy nad 

pobudzaniem ludzi do pracy celem podnie- 

sienia dobrobytu materja!nego. 

Jest ogólne pojęcie, że na wsi 
kulturę: ksiądz i nauczyciel. 

Wojstom pod względem dobrodziejstw 

kultury wypływających z wyżej wymie- 

nionych źródeł może być, niezaprzeczalnie 

wzorem. + 
Jest tutaj ks. proboszcz Piotrowicz Fran- 

ciszek i p. Łosiowa Stanisława kierowniczka 

szkoły powszechnej. Na ile miejscowa lud- 

ność odnosi się do ks. proboszcza z wiel- 
kim szacunkiem, o tyle do p. nauczycielki 
— wprost z entuzjazmem. Można tutaj 
usłyszeć takie opinje wyrażane z zachwy- 

krzewią 

tem: to nasza gwiazdka, nasza perełka i 
t p. Pržekonalem się, że to jest słuszne i 
szczere. 

Ks. Piotrowicz i p. Łosiowa mężnie i 
«wytrwale prowadzą orkę dusz ludzkich. 
Prowadzą tę pracę z całą znajomością psy- 
chiki ludzkiej i z całą świadomością celów 
i zadań starszego społeczeństwa w stosun- 
ku do dobrego wychowania młodych poko 
leń. Pragnąc nadać młodemu pokoleniu naj 

bardziej właściwy kierunek wychowawczo - 

religijny, ks. proboszcz i p. Łosiowa groma 
dzą miodzież w Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej. BZ RE? 

Wyniki pracy przedstawiają się imponu 
jąco — jak na Wojstom. Praca kulturalno- 
oświatowa, 'wychowanie fizyczne, przysposo 
bienie rolnicze — to są główne wytyczne 
zadania młodzieży stowarzyszonej pod bez 
pośredniem kierownictwem p. Stanisławy. 
Wskutek tego dzis młodzież, należąca do 
SMP., można łatwo odróżnić w tłumie od 
innej, dzięki wzorowemu zachowaniu się. 

Ludziska zaczynają przyglądać się pra 
cy SMP, i nabierają do niej zaufania. Jest 
na co patrzeć, jest co podziwiać. Dla Woj- 
stomia znamiennym wypadkiem był konkurs 
chórów, urządzony w dniu 3 maja rb. Brało 
w tem udział kilka organizacyj i SMP. iw 
tym konkursie otrzymało pierwszą nagrodę. 

Chór w SMP. prowadzi p. Łosiowa. Gdy 

"0 AFRYKAŃSKICH 
PODRÓŻNIKACH 

był cał- 

12) 

Pan Jarosław Prószyński 

ECHA K R AJOWE Afera szpiegowska 
(tel. wł. Słowa). Po wielotygodniowej 

przyjeżdżał na wizytację do Wojstomia p. 
Wojewoda Kirtiklis, p. Łosiowa stała na cze 
le karnych szeregów młodzieży, składając, ra 
port p. Wojewodzie z przebiegu pracy SMP. 
w Wojstomiu, 

P. Losiowa znajduje czas, aby osobišcie 
odwiedzić każdego członka SMP., który pro 
wadzi konkursy przysposobienia rolniczego; 
zachęci go do pracy, do wytrwania i dzięki 
temu, na tem pustkowiu — praca ładnie 
się rozwija. 

   

  

Ks. proboszcz Piotrowicz i p. Łosiowa— 
stanowiący Patronat Stowarzyszenia, nie są 
rolnikami fachowcami, a jednak potrafili ten 
dział pracy rolniczej w SMP. postawić na 
należytym poziomie. Dziś ludność, przecho- 
Gząc drogą, z podziwem patrzy na pólka do 
świadczalne, prowadzone przez młodzież 
SMP. w uprawie buraków pastewnych; pól- 
ka ładnie uprawione, tabliczki na półkach 
umieszczone, z których można dowiedzieć 
się o celu tej uprawy, a buraki takie, ja- 
kich nikt w życiu tutaj nie 'widział. Wraże 
nie imponujące. A współdziałającymi w 
tem byli nie agronomowie-fachowcy, nie 
wielcy dygnitarze, lecz skromni oracze niwy 
społecznej, którzy niosą społeczeństwu w 
ofierze to, co jest najważniejsze, — miłujące 
serce. 

Życzyć więc należy, aby SMP. miało za- 
wsze takich przewodników na czele, jakich 
ma młodzież w Wojstomiu i aby młodzież 
stowarzyszona pracowała z takiem rozumie 
niem zadań, jak to czyni SMP. w Wojsto- 
miu. 

z „Kresowiec“ 

GŁĘBOKIE 
— Noc Kupały. W sobotę dnia 27 czer 

wca urządzono tutaj na jeziorze „Kopani- 
ca* „Noc Kupały”. Inicjatorami tej po raz 
pierwszy w Głębokiem urządzanej imprezy, 
były: Policyjny Klub Sportowy, „Dźwina”, 
Rodzina Policyjna i naczelnictwo VII Okrę 
gu Straży Pożarnych. 

Organizatorzy nosili się z myślą urzą- 
dzenia „wianków* w dniu 23 czerwca, ale 
na przeszkodzie stanęła im „siła wyższa”, 
która dając pierwszeństwo innej organizacji, 
urządzającej tę imprezę na innem jeziorze, 
nie mogła pogodzić się z myślą, że w Głę 
bokiem mogą być dwie imprezy jednocześ 
nie w dwóch miejscach wykonywane. 

Imprezę zaszczycił swą obecnością pan 
marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz w 
otoczeniu przedstawicieli miejscowych władz 
i społeczeństwa z panem starostą Jankow- 
skim na czele. Pan marszałek przyjął ser 
deczne życzenia z okazji swych imienin od 
naczelnika VII Okręgu Straży Pożarnych, 
inż. W. Piotrowskiego i aspiranta P.P. To- 
maszewicza i entuzjastycznie witany przez 
wszystkich obecnych, spędził kilka godzin 
podczas uroczystości. 

Dzięki bezinteresownej pomocy magistra- 
tu m. Giębokiego i firmy Lewitan i Szerzon 
—brzeg i jezioro były rzęsišcie iluminowa- 
ne. Chór  polsko-ukraiński pod kierowni- 
ctwem pana Apanasewicza wyjątkowo u - 
przyjemniał pobyt na jeziorze. 

Ładnie wyg!ądały łodzie, dekorowane 
różnokolorowemi lampjonami. 

Nie dopisała trochę pantomina przed po 
mnikiem „Kupały*, pomysłowo wykonywa- 
na przez miejscowe harcerki i. uczniów 
szkoły powszechnej. Zbyt słabe oświetlenie 
i duża odległość nie pozwoliły publiczności 
stojącej na brzegu, dokładnie się jej przyj 
rzeć. Ognie sztuczne były za słabe i w ilo- 
ści znikome. 

Imprezę zakończyły tańce do późnego 
rana w Policyjnym Klubie Sportowym. Ca- 
łość wypadła mile i efektownie i organizato 
rom jej: przodwnikowi J. Komorskiemu i 
Panu Edmundowi Drabikowi należy się u- 
znanie Widz. 

KURZENIEC 
— Sprawa kino-aparatu. Obecnie mamy 

zadanie zakupić solidny w naszych warun- 
kach kino-aparat. Wartość taniego aparatu 
będzie wynosić od 1500 — 1750 zł. Ekspło 
atacja aparatu będzie mieć miejsce w  sa- 
mym Kurzeńcu dwa razy tygodniowo, oraz 
codziennie po miasteczkach i wioskach po 
wiatu. Oprócz powiększenia funduszu To- 
warzystwa, w związku z tem T-wo będzie 
mogło prowadzić swoją ogólną kulturalno 
oświatową działalność szerzej i produk- 
tywniej, będziemy mogli pokazać ludności 
miasteczkowej i wioskowej życie kulturalne 
go człowieka ze wszystkich stron. Dla na- 
bycia takiego aparatu potrzebne pieniądze. 

T-wo ich narazie nie posiada. Na począt 
ku niezbędne 500 zł, na resztę zaś firmy 
udzielają kredytu do dwóch lat. Przeto 
zarząd T-wa zwraca się do członków T-wa 
oraz do !udności gminy z gorącą prośbą 
przyjścia T-wu z pomocą. Prosimy mało, a 
korzyści będzie dużo prosimy o pożycz 
kę od osoby 20 — 25 żł na przeciąg półto 
ra lat. 

używany przez policję włi wszystkich 
wypadkach, gdzie nie można było 
dojść do ładu z jakimkolwiek po- 
dróżnym, podającym się ' za Polaka. 

Herbatka była świetna, pan Ja- 
kiem nieszczęśliwy. „Co to za miasto*,*rosław wpadł w świetny humoż, zaczął y › 
narzekał, „że niema ani jednej ka- 

_ Wiarni, do którejby można było pójść 
no... na szklankę herbaty lub kawy i 
bułeczki z masłem i na ciastka? Tu- 
taj wieczorem można dostać, albo 
obiad z siedmiu dań, albo nic. Co to 
za zwyczaj podły objadania się wła- 
śnie przed nocą”. 

" „A dobrze byłoby teraz naprzyk- 
ład zjeść trochę mleka kwaśnego, z 
młodemi kartofelkami', żartowałem. 

Wyraz bólu odmalował się na twa- 
rzy mego towarzysza podróży. Za- 
ledwo kiłka dni był w Afryce, a już 
tęsknił do tego, co zostało w Polsce 

już zaczynał dowodzić, że to i to jest 
źle, a tamto bezsensowije i poprostu 
idjotyczne i że wogóle trudno zrozu- 
mieć, jak tu ludzie żyją. Ba trzebaby 
zrobić tak i tak, to wtedy dopiero by- 
łoby możliwie. 

Chcąc ulżyć losowi świeżego przy- 
pani Modlińska za- 

prosiła nas na „polską herbatkę". 
„Mleka zsiadłego jednak nie będzte, 

0 to tutaj trudno, uprzedzała, ale po- 
staram się jakoś zrobić, żeby było 
tak samo jak w Polsce. ! 

Wieczorem, gdy przyszła — отпа- 
czona pora, pan Jarosław przynaglał: 
„Już czas, nie możemy przecie pó- 
źnić się do konsula. 

Konsulem nazywaliśmy pana Mo- 
dlińskiego, gdyż on, mając świetną 
opinję u władz miejscowych był 

opowiadać kawały i nikomu nie dał 
dojść do słowa. Wreszcie udało mi 
się przerwać potok słów i skierować 
rozmowę na tematy więcej mnie in- 
teresujące. : 

„Cžemu pana nazywają konsulem?“ 
zagadnątem pana Modlinskiego, „czy 
może jest pan konsulem  honoro- 
wym? 

„Konsulem wcale nie jestem, od- 
parł gospodarz, ale raz był wielki 
skandal. Jechał statkiem jakiś Po- 
la; Nie miał pieniędzy, kapitan stat- 
ku chciał wysadzić go w Dakarze, 
władze francuskie, na to się nie 
zgadzały. Sprawę skomplikował sam 
podróżny, którego nazwiska nie pa- 
miętam, gdyż urządził potężny skan- 
dal. Sytuacja była trudna do rozwią- 
zania, gdyż Polak nie rozumiał po 
francusku. Policja wezwała mnie jako 
tłómacza, a później już zawsze zwra- 
cała się do mnie we wszystkich spra- 
wach, gdzie trudno było dojść do ła- 
du z polakami. Kilka spraw im za- 
łatwiłem, i teraz już mnie znają i ty- 
tułują konsulem. 
. Żadne nieporozumienie z  przyje- 
jezdnym Polakiem beze mnie dziś 
obejść się nie może. 

„Zresztą w Dakarze, prawie wszy- 
stkie państwa mają konsulaty, zaś 
Polska nie posiada takowego. A po- 
nieważ jestem korespondentem  Insty- 

tittu eksportowego, i jestem również 

в оо м 
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w Sztabie Głównym 

obserwacji zdecydowały wojskowe władze bezpieczeństwa za- 
aresztować ubiegłej sobotz, 11 b m. wyższego oficera IV Oddzia- 

łu Sztabu Głównego w Warszawie, majora Piotra Demkowskiego, 

podejrzanego w uprawianiu szpiegostwa na rzecz jednego z 

państw obcych. 

Śledztwo w sprawie afery szpiegowskiej w Sztabie Głównym 
prowadzi Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. 

Zbredniarze podpalili szkołę powszechną 
ORANY. (Pat). We wsi Morgażery gminy orańskiej spalił się 

dom, w którym mieściła się państwowa szkoła powszechna. Wła- 
ściciel domu Kazimierz Kasprowicz, 
straty na 20.000 zł., gdyż pożar 

sołtys miejscowy, poniósł 
zniszczył również jego zabudo- 

wania gospodarcze. Wstępne dochodzenia wskazują na to, że po- 
żar powstał skutkiem podpalenia. Władze są już na tropie pod- 
palaczy. Aresztowano trzech podejrzanych © podpalenie osobni- 
ków i przekazano ich do dyspozycji podprokuratora na powiat 
wiieńsko-trocki, który prowadzi w tej sprawie dalsze śledztwo. 

Wielki pożar w Olsiewiczach 
POSTAWY. (Pat). We środę 15 b. m. O pół do 8-ej rano we 

wsi Olsiewicze gminy miadziolskiej skutkiem wadliwej budowy 
komina wybuchł peżar na Strychu domu mieszkalnego Izydora 
Siły. Pożar rozszerzył się na sąsiednie domy. Spaliło się 20 do- 
mów mieszkalnych, jeden spichrz, 2 stodoły, 16 chlewów. Szkody 
wynoszą 80 tysięcy złotych. 

  

Kataloński projekt konstytucji 
MADRYT. Pat. Zakomunikowany rządowi madryckiemu projekt kon- 

stytucji katalońskiej żąda takiej struktury państwa hiszpańskiego, któraby 
zezwalała na zorganizowanie federacji wszystkich narodów na terytorjum 
Hiszpanji zapomocą ustaw konstytucyjnych poszczególnych krajów związ- 
kowych na podobieństwo przedstawionego projektu konstytucji Katalonii. 

Projekt konstytucji zawiera też żądanie zniesienia służby wojskowej i 
wykluczenia wojen zaborczych. Prezydent miałby być obierany przez par- 
lament. Projekt przewiduje dalej zniesienie tytułów szlacheckich w Katalo- 
nji. Po ogłoszeniu krajowego statutu Katalonji prezydent rządu zarządzi 
nowe wybory do parlamentu, który ma uchwalić wewnętrzny statut Kata- 
lonji z zastrzeżeniem, aby nie zawierał or. żadnych postanowień, 
nych z ogólną konstytucją państwa. 

Otwarcie 
MADRYT. PAT. — Agencja Fabra 

podaje, że wczoraj odbyło się otwar 
cie Kortezów wśród powszechnego en- 
tuzjazmu. Miasto było udekorowane. 
Przed parlamentem ustawiły się od- 
działy wojska, ażeby po zakończeniu 
inauguracyjnego posiedzenia złożyć 
hołd republice. 

Przybyłych na posiedzenie człon- 
ków rządu deputowani powitali okla- 

wznoszonemi na 
rady ministrów 

skami i okrzykami, 
cześć rządu. Prezes 

sprzecz- 

kortezów 
Zamora wygłosił przemówienie inau- 
guracyjne, poczem członkowłe rządu, 
oraz deputowani wyszli przed gmach 
parlamentu, gdzie przyjęli defiladę od 
działów wojskowych. 

Zebrane przed parlamentem rzesze 
publiczności oklaskiwały  defilujące 
oddzia.y. Po defiladzie odbyło się po- 
nowne posiedzenie Kortezów w celu do 
konania wyboru przewodniczącego i 
członków prezydjum. 

  

: Od 5 do 15 Września 1931 

XI. TaRci WscHopuie 
WE LW OWIiE 

Doroczny zjazd kupiectwa z całego kraju. 
Orjentacyjna rewja cen. W dobie stagnacji 
zbiorowa 

Centralny rynek 

propaganda 
wszystkich branż i artykułów. 

eksportu i zbytu dla 

spożycia dla 

ziem południowo - wschodnich i krajów 
ościennych, — Punkt zborny dla handlu 

lewantyńskiego. 
Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 20 sierpnia 

przyjmuje i wszelkich wyjaśnień udziela: 

BIURO TARGÓW WSCHODNICH 
we Lwowie, pl. Wystawowy, tel. 5-37, 9-64. 

  

T-wo wyda pokwitowanie z zobowiąza 
niem zwrócić pożyczoną sumę przez 1 i pół 
roku. Mamy nadzieję, że taka malusieńka 
kwota znajdzie się, myślę, u każdego nau- 
czyciela, urzędnika i ziemianina. 

W dany moment już jedenaście 
zgodziło się taką pożyczkę udzielić. 
Uchwała. Członkowie _ Towarzystwa 

przy współudziale gości z pośród społeczeń- 
stwa gminy kurzenieckiej po wysłuchaniu 

osób 

w _ porozumieniu z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych Polski, więc 
utrzymuję urzędowe pisma i wogóle 
tak jakoś się ułożyło, że mnie tu 
nazywają konsulem. 

Zacząłem rozpytywać o te sprawy 
i zatargi, które zahaczyły o osobę na- 
szego konsula. „Najczęściej chodzi 
poprostu o brak pieniędzy. Zaczyna 
się od opowiadania, co, jak, dokąd 
i dlaczego, następnie opis fatalnego 
zbiegu okoliczności, no i teraz poło- 
żenie bez wyjścia. Kończy się zawsze 
prośbą o pożyczkę”. 

„No i dawat pan“ 

„Z początku dawałem odrzekł pan 
Modliński, „ale za dużo było amato- 
rów na moje skromne zarobki. Zre- 
sztą z tych co wzięli to ani jeden nie 
zwrócił. Swój adres dawałem zaw- 
sze zupełnie niepotrzebnie. Ale teraz 
już nie pożyczam nikomu. Wyrobiłem 
sobie stosunki i każdemu kto zwra- 
ca się do mnie z prośbą, to podejmu- 
ję się znaleźć jakąś pracę. To skut- 
kuje zupjełnie dobrze. Petenci gdzieś 
nikną, jeszcze nie było wypadku, żeby 
którykolwiek serjo o tej pracy  po- 
myślał. 

Raz zjawił się do mnie jakiś „ary- 
stokrata" — opowiadał dalej nasz kon- 
sul. „Jechał z Kongo bodaj do Eu- 
ropy. Chwalił się nadzwyczajnemi do- 
chodami i posiadaniem tysięcy hekta- 
rów w Polsce. Wreszcie poprosił mnie 
O paręset franków na praczkę na 
statku”. 

„No i dal pan?“ dopytywałem się 
„Zaproponowałem mu wyrobienie 

posady w Dakarze* odrzekł pan Mo- 

pytałem  da- 
lej 

sprawozdania z działalności T-wa odczyta- 
nego przez kierownika T-wa p. Mikołaja 
Daniłowa za czas od 4 grudnia 1930 roku 
do dnia dzisiejszego, oraz przyjmując pod 
uwagę niezbędność nabycia kinoaparatu, ja- 
ko jednego ze środków kulturalno-ošwia 
towych, postanawia: — zwrócić się, do spo 
łeczeństwa gm. kurzenieckiej, aby ono u- 
dzieliło pożyczkę dla T-wa od osoby w 
kwocie do zł. 25, zwrotnej przez 1 i pół ro- 
ku. : 

dlinski. 
„A o ileby teraz prosił pana o 

wyrobienie posady dla mnie. Mógłby 
mi pan to obiecać?* zapytałem. 

„Teraz to jest sprawa trudniejsza. 
Dawniej mógłbym panu to zrobić z 
dużą łatwością. Kryzys światowy zro- 
bił swoje. I tutaj zaczęły się dzisiaj 
redukcje. 

Na porządku dziennym są  ban- 
kructwa i upadło kilka bardzo du- 
żych firm. Przecie arachidy (pistacje), 
które są głównym przedmiotem  ek- 
sportu z Senegalu spadły zg 120 
iranków za tonnę na 37. To już jest 
niżej ceny produkcji. Murzyn i plan- 
tator biały siedzą bez pieniędzy,  fir- 
my handlowe nie mogą pozbyć się 
swego towaru, wszędzie zastój, za- 
czynają się oszczędności i redukcje. Na 
przykład w moim banku jesteśmy 
nastawieni na średnio dziksięć miljo- 
nów dziennego obrotu, a mamy około 
jednego. Tak wszędzie. 

Zresztą dla pana przypuszczam, 
że dałoby się coś znaleźć. Pan jest in- 
żynierem, a teraz prowadzą się du- 
że roboty przy regulacji Nigru. Tam 
pracuje spora ilość rosjan. Słysza- 
łem, że poszukiwano pracowników ob 
znajmionych z niwelacją i robotami 
ziemnemi. Mógłby pan tam otrzymać 
jakie 2.500 — 3000 franków  mie- 
sięcznie. Ale z Dakaru trzebaby było 
wyjechać w głęboką brussę do Su- 
danu za Bamako, albo może aż pod 
Tumbuktu“. 

Korzystając z elokwencji gospo- 
darza dalej zacząłem wypytywać o 
niego samego. „Czemu pan przyje- 
chał tu, dlaczego wyjechał z Polski?“ 

Jak wZSSR przeprowa- 
dzony bedzie pobór 

do armji czerwonej 

Jak donosi sowieckie pismo wojsko 
we „Krasnaja Zwiezda”, kierownictwo 
polityczne armji czerwonej. wydało za 
rządzenie odnośnie przeprowadzenia 
poboru rekrutów do armji czerwonej. 

Chodzi o to, aby — jak powiada 
pismo, — do armji sowieckiej nie do 
stał się „wróg klasowy”, który — u- 
krywając się pod płaszcz żołnierza 
czerwonej armji — chce w armji pro- 
wadzić politykę rozkładu.*. 

Aby do armji czerwonej nie dosta 
ły się niepożądane żywioły, utworzone 
będą specjalne brygady, których zada 
niem będzie kontrolować działalność 
poborowych i zapobiegać wkradaniu 
się podejrzanych do armji. Współdzia 
łać w tym kierunku będą również or- 
ganizacje komunistyczne. 

Dotychczas nie przyjmowano do 
armji czerwonej przedstawicieli byłej 
burżuazji i duchowieństwa. Żołnierza- 
mi nie mogli być również zamożni 
rolnicy t. zw. kułacy. Obecnie bolsze- 
wicy zamierzają zwiększyć liczbę kate 
goryj osób, które nie będą mogły być 
przyjęte do czerwonej armii. 

| {9 NONEKSNI    
Teodor Tyc: „Pamietnik“. Poznan 1931. 

Skład główny: Dom Książki Polskiej 
Warszawa, in 8-0, str, 297, Staraniem przy- 
jaciół wydano ten pamiętnik poety - nau- 
kowca, przedwcześnie zgasłego. Jako poeta, 
należał Tyc do grupy poznańskiego „Zdro- 
ju“, którego wydawcami, redaktorami 1 о- 
żywicielami byli bracia Hulewiczowie. Z 
talentem poetyckim w sposób rzadko spo- 
tykany łączyła się u Tyca ścisłość myślenia i 
pracowitość, nadająca jego pracom nauko- 
wym z zakresu historji poważną wartość. 
Z każdej karty pamiętnika wieje szerokie 
oczytanie, ugruntowane na własnej mądro- 
ści. Za mistrzów obrał sobie Tyc Mickiewi 
cza, Wyspiańskiego, Witkiewicza, St. Brzo 
zowskiego, z cudzoziemców: Jerzego Sore- 
la, a szczególną czcią otoczył Norwida. 
Lektura była dlań, jak chciał Norwid, „czy- 
nu testamentem" — ze słów swoich mi- 
strzówi czerpał nakazy twórczej pracy. Na 
czoło jego ideałów wysuwa się dążenie do 
własnych, oryginalnych, udoskonalonych 
metod w nauce polskiej. Jako naczelną zasa 
dę stawia on prawdę Norwidową, że pi- 
sać należy tylko rzeczy głęboko i gruntow- 
nie przemyślane i to w formie jak najbar- 
dziej skondensowanej. Wi życiu politycznem 
brał udział na Śląsku w czasach powstania 
i plebiscytu. Pozatem stworzył sobie swój 
własny pogląd na wypadki aktualne i na 
świat wogóle, który nazywał  konserwa- 
tyzmem kulturalnym i zastrzegał się prze- 
ciw utożsamianiu go z pospolitym konser- 
watyzmem politycznym. 2 Wilnem wiązał 
go wyjątkowo serdeczny stosunek, chociaż 
miasto to on poznał w czasach wyjątkowo 
ciężkich, bo za okupacji niemieckiej. Potem 
na Śląsku lub gdziekolwiek los go rzucił, na 
kartach pamiętnika uwieczniał wszędzie tę- 
sknotę za Wilnem, jako rodowity wilnianin. 
To uczucie skłoniło go do pilniejszego za- 
jęcia się kwestją przewartościowywania po- 
jęć i poglądów na stosunki poisko-litewskie. 

Z całości wygląda ku nam postać wy- 
jatkowo głęboka, uzdolniona i pracowita, 
zdolna zaciekawić każdego myślącego czło- 
wieka zarówno własną psychiką, jak i ory- 
ginalnym stosunkiem do poruszanych zagad- 
nień. Niepodobna nie dołączyć swego we- 
stchnienia do westchnień przyjaciół autora, 
ubolewających we wstępie nad jego przed 
wczesnym zgonem. War. 

Žniwo Boże na zamorskich niwach. Wi- 
zerunki Świętych Pańskich z misyjnych kra 
jów. Tłum. z franc. A. P, Wyd. ks. Jezuitów, 
Kraków, 1931, str. 358. > 

Należy szczegėlnie serdecznie przywitać 
tę książkę, wykazującą na przykładach świę 
tych bojowników — potęgę idei Chrystuso- 
wej. Egzotyczne warunki pracy misyjnej, 
niesamowite trudności, spotykane na każdym 
kroku i wymagające nietylko wielkiego har- 
tu ducha, ale i świętości, — oto prawdziwa 
praca misyjna, oto prawdziwe bohaterstwo. 

Książka napisana bardzo żywo i barwnie, 
zawiera wiele niezwykle ciekawych szczegó 
łów, dotyczących życia i obyczajów różnych 
narodów, stanowi więc pod każdym wzglę- 
dem doskonałą lekturę. 

pytałem, „czy to przypadek, czy głę- 
biej przemyślany jakiś plan?" 

„Trudno na "to odpowiedzieć, 
odparł pan Modliński. „Z Warszawy 
musiałem wyjechąć, bo tak już wszy- 
stko się układało. A skoro jechać 
to lepiej dafeko niż blizko. Więc wy- 
brałem sobie Afrykę. Tydzień przed 
wyjazdem byłem na balu. Podszedł 
do mnie pan Szabłowski, którego 
wówczas nie znałem, przedstawił mi 
się i odrazu zapytał: „Pan podobno 
jedzik do Afryki, czy to prawda?“ 
Na moją twierdzącą odpowiedź, pan 
Szabłowski zaproponował żeby je- 
chać razem. Później się dowiedzia- 
łem, że właściwie była to chwila de- 
cyzji, gdyż przedtem nie bardzo 
był zdecydowany, czy wogóle ma 
gdzieś jechać. W taki sposób znala- 
złem sobie towarzysza podróży. W 
tydzień później nie było już nas w Pol 
sce. Ja zatrzymałem się w Dakarze, 
zaś pan Szabłowski pojechał do 4wi- 
nei francuskiej, gdyż jego ciągnęły 
plantacje bananów, których w Sene- 
galu niema. 

Począłek miałem trudny. (Znaleźć 
sobie zarobek w mieście w którem 
niema się ani jednej osoby znajomej 
to jest sztuka. Miałem w kieszeni za- 
ledwie kilkaset franków.  Wrleszcie 
udało mi się dostać posadę, w ban- 
ku, prawie, że chłopca do posyłek 
za pięćset franków. Dziś jestem bu- 
chalterem banku. Ożeniłem się, i obo- 
je czujemy się tu bardzo dobrze. Pan 
Szabłowski również się ożenił z Pol- 
ką i też jemu nieźle się powodzi". 

Pani Modlińska przyjaźnie 
uśmiechnęła przytakując, że 

się 
rzeczy- 

W WIRZE STOLICY 
TURNIEJ KRÓLEWSKIEJ GRY 

Gdyby nie setka innych dowodów, to 
iten sto pierwszy byłby wystarczający, by 

przekonać wszystkich, iż szachy są cudow 

ną i arcymądrą, grą: kobiety nie znoszą 

szachów !. 

— To takie nudne, skomplikowane.. 

tyle trzeba myśleć! tak długo czekać na 
partnera... nie wolno mówić w międzycza-- 

Sie... 

Właśnie te artgumenta, te przyczyny, 

zrażające pustogłówki stanowią urok  sza- 

chów. Ma się rozumieć, że to nie jest gra 

dla kobiet — to dla rozgarniętych umysłów 

zdolnych do wysiłków speku!atywnych: 
Obecnie zaczął się turniej w Pradze o 

wielki złoty puhar Rusella.  Puhar Naro- 

dów. W zeszłym roku rozegrywano ten 

turniej po raz pierwszy —zgłosiło się 18 na 

rodów i Polska zajęła pierwsze miejsce. Te 

raz startują przedstawiciele 22 państw 

utrzymać się znowu na czele nie przyjdzie 

łatwo. 

Reprezentują nas Ci s 
szłym roku, mistrzowie: Rubi: n, Tariako 

wer, Przepiórka, Frydman, Makarczyk W 

każdym meczu gra 4 — Frydmaa i Makar 

czyk, jako najsłabsi będą się zmieniać. 

Rubinstein — superas szachownicy, jest 
zawsze w formie, nie zawodzi nigdy. Tarta 
kower bywa lepiej nastrojony i gorzej, ale 

jest niebezpieczniejszy w ataku swą pomy- 

słowością; a z iłuż beznadziejnych sytuacyj 

wygrzebał się genjalnemi trickami — do 
końca nie można z nim być pewnym wygra 

nej. 

O Przepiórce szkoda gadać. Rara avis! 
Człowiek, co układa zadana na 30 posu 

nięć, co grając partję mówi nagle do par 

tnera po jakimś 40-tem posunięciu: — Fu- 
szeruje pan i nie zna teorji! Identyczna sy 
tuacja wydarzyła się w partji Capablanca — 

Marshall w 1911 r. — Capa zagrał wtedy 

skoczek D5 — E7, wobec czego zdobył 

piona po 17 posunięciach i co zatem idzie— 

wygrał partję. A pan bezmyślnie gra D5 — 

E3 — naco to? 

Pierwszy mecz wypadł nam z Norwegją. 
Łupnęliśmy ich 4 : 0, a więc maksymalnie. 

Wspaniaie! z zapartym tchem czekamy na 
dalsze wieści. 

OWOCE  BIURALISTYKI 

Wszyscy płacą ogromne składki na 

Z.U.P.U. (zakład ubezpieczeń pracowników 
umysłowych), Roztropna ta instytucja wy 

budowała kilka domów na Żoliborzu -— 

część mieszkań po trzy pokoje, przeznacza 

jąc dla inteligencji, część jednoizbowych 

co i w ze- 

    

dia robotników. я 

Cóż się okazało?- Na 200 lokali dla in- 
teligencji wpłynęło aż 1300 podań — ponie 

waż od pokoju płaci się 40 zł, więc nic 

dziwnego, że znalazło się tylu amatorów. Na 

tomiast na 220 robotniczych pokoi jest za 

ledwie 132 reflektantów, choć komorne wy 

nosi zaledwie 32 zł. 

Wiadomo, jakie jest przeludnienie w 

Warszawie, jak po 5 rodzin gnieździ się w 

jednej komórce — ale, by zamieszkać w 
domu * Z.U.P.U., należy zarabiać tyłe, by 
komorne, t. į, owe 32 zł. wynosiło akurat 

20 proc. zarobku.. Następnie trzeba złożyć 
kaucję w kwocie 200 zł. — no i tysiąc za- 

świadczeń moralności, zdrowia, obywatel-- 

stwa, niekaralności i t.d i t.d. 
Dzikie te żądania uniemożliwiają właśnie 

robotnikom: korzystanie z wygodnych izb. 
Gdzie sens tych 20 proc. — i z jakiej racji 
ta kaucja? Ka. 

  

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwła 
I Blałorusl—Szkice historyczne zł. 6,— 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 

życie i twórczość . » zł. 108— 
Bez steru | busoli (Sylwetka 

x proł. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
pleskiego w Wlinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice 0.50 
Pierwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy .  « 0.80 
KKI TTK 

wiście, wszystko tutaj jest w porząd- 
ku. 

„Ciekawym czy temu przyjezdne- 
mu, .który ma tysiące hektarów i któ- 
ry prosił o paręset franków pożyczki, 
również dobrze się powodziło i rów- 
nież jest zadowolony z Afryki", za- 
gadnął pan Kazimierz Prószyński. Bo 
ważny był jak arystokrata. 

„Mówi się — ważny, jak hrabia 
bez tytułu*, poprawił pan Jarosław. 
„Ha, ha, prawda, że dobre określe- 
nie? Zresztą zaraz wam opowiem 
świetny kawał. Posłuchajcie: Przy- 
chodzi sobie do kawiarni pewien pan 
i przysiada się do stolika swego znajo- 
mego, który przyszedł z psem. „Co 
to za rasa?" pyta właściciela psa, 
raz i drugi, lecz ten udaje, że nie 
słyszy i zbywa go milczeniem. Po pe- 
wnym czasie pies zobaczył innego psa 
i z zadartym ogonem skoczył, by za- 
wrzeć znajomość. Wówczas  właści- 
ciel psa zwrócił się do swego towa- 
rzysza: „Przepraszam, że nie odpo- 
wiedziałem na pytania. Widzi pan, mój 
pies ma się za rasowego toksterjera, 
ale to jest zwykły kundel. Nie chcia- 
łem tego przy nim mówić, żeby mu 
nid robić przykrości. Co to komu 
szkodzi, za kogo on się ma'*. 

„Ha, ha, ha“, śmiał się pan Ja- 
rosław, „prawda że dobry kawał*1? 
Ale zaraz wam opowiem jeszcze _ |е- 
pszy“. Nic już nie mogło powstrzy- 
mać elokwencji pana Prószyńskiego, 
kawały sypały się, jak z rogu  ob- 

fitości. A. Brochocki 

we
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Z wystawy prac słuchaczy Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 

  

„Anioł pasterzom imówił.." 

W swoim czasie pisaliśmy o wiel- 
kiej uroczystości na Wydziale Sztuk 
Pięknych U.S.B., o wydaniu w dn. 19 
czerwca r. b. pierwszych dyplomów 
artystycznych p. L. Pruszyńskiej oraz 
p. R. Jakimowiczowi. 

Wkrótce potem została otwarta 
Wystawa prac słuchaczy Wydziału 
Sztuk Pięknych, która wykazała stały 
postęp Wydziału, kształcącego zastę- 
py młodych artystów. 

R. Jakimowicz. 

Prace słuchaczy Wydziału świadczą 
o znacznej dojrzałości młodzieży arty- 
stycznej, chociaż wyniki w poszcze- 
gólnych działach nie są równe. 

Powszechne zaciekawienie budzi- 
ły prace dyplomowanych artystów- 
malarzy p. Pruszyńskiej i p. Jakimo- 
wicza, artystów 0 całkiem odmiennej 
strukturze psychicznej i różnych  ta- 
lentach. 

Dookoła wypadków w Podbrodziu 
IMPRESJE I SPOSTRZEŻENIA SPECJALNEGO KORESP. „SŁOWA*%*) 

Dokonany w cztery dni po zamachu na 

życie Mituniewicza zamach na pociąg pod 
Bezdanami, a jeszcze więcej, podłożenie 
„piekieineį maszyny“ pod tor około Nowej 
Wiłejki, czyni hipotezę 0 działaniu bandy 
terorystycznej wielce prawdopodobną. 

Te dwa, a szczególnie ostatni wypadek 
pod postacią „piekiełnej maszyny”, pozosta 

wiły dła organów śledczych materjał, lecz 
sprawa Podbrodzia nie jest jeszcze całko- 

wicie wyświetlona. 

Otóż, gdy wskutek uszkodzenia zwrotni 

cy, zderzenie się i wykolejenie dwóch po 
ciągów pod Bezdanami skupiło niemal że 

na sobie całą uwagę śledztwa — zdarzyło 

się, że Podbrodzie jeszcze dwa razy zaalar 

mowane zostało, iż i tam jakieś tajemni- 
cze ręce przygotowywały grunt do kata- 

strofy. i 

W pierwszym wypadku rzecz się miała, 
jak następuje: 

Dozorca  torn, niejaki _ Buckiewicz, 

będąc obudzony z drzemki w, swej budce, 

przez przodownika policji, jakimś zbiegiem 

okoliczności w ciągu niespełna 15 minut do 

  

* starczył kawałek szyny, który rzekomo zna 

lazł w odległości blisko kilometra od stacji. 

Carakterystyczne, iż szyna ta nie zdra 

dzała pochodzemia z otwartego miejsca na 

torze, będąc suchą, a było po deszczu, lecz 

jeszcze więcej charakterystyczne, iż ta ,szy 

na” nieznana była nigdy przedtem na da- 

nym odcinku drogowym i nigdy nie znajdo 

wała się w tamtejszym magazynie. 

Gdy,  zmalezienie szyny i uniknięcie 

przez ło katastrofy zapiszemy bezapelacyj 

nie na karb zasługi owego dozorcy, czy 

strażnika i uznamy, że brak jej odcisku na 

miejsc rzekomego znalezienia i śladu wil- 

goci na niej jest rzeczą podrzędną, to ten 

kawałek szyny odegrać może rolę słynne- 

go „introligatorskiego kija, znalezionego 
na dachu poselstwa sowieckiego w Warsza 
wie, dzięki któremu, ukrywający się nawet 

już poza granicami kraju zamachowiec Po- 
łański, zdemaskowany został po 8 przeszło 

miesiącach. » 
Jak nas poinformowano, wszelkie odlamki 

szyn w trakcie przeprowadzania i naprawia 
nia toru są ściśle rejestrowane i przechowy 

wane w mą ach kolejowych, a jeśli 

ten i ów z pośród zamieszkałej przy kolei 
ludności jakiś kawałek szyny „uprzątnął” 
na własny użytek, z toru, to w myśl starej 
maksymy wiedzą o tem sąsiedzi, — 1 0 
dalszym tego kawałka szyny losie. 

Zresztą i ten „wypadek* jest przedmio- 
tem drobiazgowych dochodzeń powołanych 
do tego czynników. 

    

    

#) Patrz artykuły w Sprawie tajemni- 
czych zamachów na linji kolejowej Podbro- 
dzie — Bezdany -— Nowo-Wilejka, druko 
wane w Nr. Nr. 149, 150 i 151 „Słowa”. 

Teraz przejdźmy do 
gicznego* wypadku. 

Otóż pewnego dnia znów policja posta 
wiona była na nogi. 

Do dyżurującego na dworcu posterunko 
wego przypadł zdyszany  wachmistrz 5. 2 
stacjonującego w okolicy pułku ułanów i 
oświadczył, iż znalazł szynę na torze, lecz 
tak się tem przejął, iż pozostawił ją na 
miejscu (sic!). 

O wypadku tym zapisanym na karb „dob 
rego humoru* owego wachmistrza, szersza 
publiczność, no i prasa nic dotąd nie wie- 
działa, choć jest on przecież bardzo zna- 
mienny w tej „podminowanej* podbrodzkiej 
atmosterze. 

B. W. Ś. 

23 POLSKA PAŃSTWOWA 
LOTERJA KLASOWA 

3 klasa, 1 dzień ciągnienia 

Główniejsze wygrane 

PRZED PRZERWĄ 
100,000 zł. nr. 45343. 
50,000 zł. nr. 206223 

5,000 zł. nr. 32782 
2.000 zł. nr. 126259 
1,000 n-ry: 5595 66503 89038 

drugiego „analo 

  

600 zł n-ry: 68568 109544 148408 
205056 

500 zł. n-ry: 27341 85733 113694 171215 

174513 209730 
300 zł. n-ry: 31796 39951 6225. 71310 

80493 115551 121090 136260 145063 148881 

197079 206468. 
250 zł. n-ry: 186 1930 4817 5356 10143 

747 13202 15306 17825 24544 41859 56218 
60104 63666 63924 66727 67505 70319 70752 
74433 78676 79039 79626 80746 87953 90563 
95891 100682 105771 110102 110360 121260 
1245,9 126682 130099 135843 144593 150410 
151131 161396 167783 167817 169357 170889 
171787 182048 175262 175675 176374 182288 
183823 187989 187352 192691 194405 196756 
200170 203212 206533 208059 208128. 

PO PRZERWIE 

2000 zł. nr. 168743. 
1000 zł. nr. 184942 
600 zł. nr. 200660 
500 zł. n-ry: 507 27951 86706 

04325 98651 116602 146023 172817 ‹ 193314 
203438 209570 

300 zł. n-ry: 7458 13021 15935 26113 
15695 119218 129838 126650 156169 191489 
198488 

250 zł. n-ry: 5102 8488 9761 11814 
20433 30464 32744 49825 62845 68407 74108 
15876 93212 101106 105921 106734 106912 
109602 111476 113430 115806 115923 118229 
129905 130920 133953 138739 140698 144526 
"144943 152860 156056 157481 164892 166075 
169738 177294 179381 185457 187253 196618 
197824 197830 200695 201976 205474 209609 

SŁU W U 

Fałszywy agent sztabu generalnego 
OSIADŁ NA STAŁE W WIĘZIENIU 

Na stacji Parafjanowo przytrzyma- 
no obcokrajowca Tomasza Butwiłow- 
sklego vel Bol. Laskowskiego, który 
podając się za wywladowcę sztabu ge- 
neralnego wyłudził od Stanisława Mar- 

ciuchi ze wsl Janczelewicze gm. koście- 
niewickiej sto złotych. 

Policja wpadła na trop oszusta | 
aresztowała go w momencie, kiedy 
wsladał już do pociągu. 

Napad bandytów - rowerzystów 
REWOLWERAMI STERORYZOWALI FURMANA 

Jeden z kupców z m. ilja po- 
czynił zakupy w składzie aptecz- 
5” Wirszubskiego (Niemiecka 
22). 

Zakupiony towar opakowano 
w drobne paczki i onegdaj zgło- 
sił się po nie furman z liji Hersz 
Alperowicz. 

Wczoraj rano, jak zeznał w 
policji Alperowicz, w odległości 
kilku kilometrów od Wilna pod- 
jechało do niego dwóch rowerzy- 
stów. 

Obaj byli uzbrojeni w rewol- 
wery. 

Jeden z nich przystawił Alpe- 
rowiczowi lufę do piersi, a dru- 
gi zabrał największą paczkę i 
trzymając w jednym ręku odje- 
chał w stronę miasta. 

Wożnica widząc, że ma do 
czynienia z jednym tylko napa- 
stnikiem chciał go obezwładnić 
jednak bandyta uderzył go kolbą 
rewolweru o rękę i odjechał za 
swoim kompanem. 

Policja, powiadomiona przez 
a prowadzi dochodze- 

nie. 

  

  

KRONIKA 
Aleksego 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 15 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 757 

Temperatura średnia 4-22 

Temperatura najwyższa +25 

Temperatura najniższa --10 

Wiatr: południowo-wschodni. 
Tendencja: spadek 

Uwagi: wygląd nieba zmienny. 

  

URZĘDOWA 
— Okėlnik w sprawie kar dla kłusowni- 

ków. Urząd Wojewódzki rozesłał dc władz 

administracyjnych  okólnik, w którym naka- 

zuje przy wyznaczaniu kar za przekroczenia 

ustawy o łowiectwie, stosować się ściśle do 

poszczególnych postanowień prawa łowiec- 

kiego. Szczególny zaś nacisk kładzie na wny 

karstwo i kłusownictwo, ponieważ przestęp 

stwa te wyrządzają najwięcej trat w zwie- 

rzostanie naszych lasów. Kary za te prze- 

stępstwa muszą być nie mniejsze cd kar ma- 

ksymalnych, przewidzianych w prawie ło- 

wieckiem. W razie powtórzenia się tego 

przestępstwa, powinien być stosowany bez- 

względny areszt. й 

Okólnik zaleca także zwracanie bacznej 

uwagi na ochronę zwierząt. : 

— Kary na oszustow hotelowych, Wlašci 

ciele hoteli często tracili sumy ra swych 

lokatorach, którzy po dłuższem mieszkaniu 

w hotelach, wyprowadzali się nie uiściwszy 

rachunku. Właścicielowi hotelu przysługiwa- 

ło w takim wypadku wystąpienie na drogę 

sądową z procesem cywićnym. 
Jak się dowiadujemy, władze sądowe 

otrzymały z ministerstwa sprawiedliwości 

okólnik, w myśl którego, niezapłacenie za 

hotel ma być uznane za oszustwo i karane 

sądownie z urzędu. 
W każdym wypadku  niezapłacenie za 

hotel policja na wniosek poszkodowanego 

spisywać będzie protokuły I winny karany 

będzie przez sąd grodzki, przyczem poszko- 

dowany może wystąpić jako oskarżyciel po- 

siłkowy. 

MIEJSKA 
— Prezydent Folejewski rozpoczął urlop 

wypoczynkowy. W dniu wczorajszym p. pre 
zydent Folejewski rozpoczął urlop wypoczyn 
WI Zastępstwo objął p. wiceprezydent 
ZyZ. 

— Lustracja brzegów Wilj.  Przygoto- 
wania do regulacji brzegów Wilji, zniszczo- 
nych przez powódź trwają nadal. 

Wczoraj specjalna komisja specjalistów 
1. wydelegowanych przez Dyr. Dróg 

Wodnych i Robót Publicznych, oraz Magi- 
stratu przeprowadziła lustrację brzegów. Ma 

  

Przy bólach lub zawrotach głowy, szu- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczu 
ciu, pobudzeniu, należy natychmiast zastoso 
wać wypróbowany przy tych  dolegliwo- 
ściach środek — wodę gorzką „Franciszka- 
Józefa”. żądać w aptekach i drog. 14047-—0 

to na celu opracowanie planu prac zegula- 
cyjnych. 

— Narada w sprawie budżetu. Jakkolwiek 
Rada Miejska zatwierdziła preliminarz bud- 
żetowy, jednak w najbliższych dniach odbę 
dzie się narada władz miejskich z doradcą 
miejskim w. sprawach budżetowych prof. 
Gutkowskim. 

POLICYJNA 
— Osobiste. Komendant policji m. Wilna 

podinspektor L. Izydorczyk rozpoczął wczo- 
raj urlop wypoczynkowy. Funkcje komen- 
danta objął zastępczo nadkomisarz Dąbrow- 
ski 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 wiecz. świetna komedja A. Móllera 
i H. Lorentza p. t. „Pan znak zapytania”, 
w nowej, wytwornej oprawie dekoracyjnej 
J. Hawryikiewicza. Režyserja R. Wasilew- 
skiego. W. rolach głównych p.p.: Eichlerówi 
na, Sawicka, Kreczmar i Jaśkiewicz. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Codziennie arcyzabawna krotochwi 
1а Nancey“a i Armant“a p. t. „Wesoła spół- 
ka”, w reżyserji K. Wyrwicza z udziałem 
p.p.: Niwińskiej, Kamińskiej, Mileckiego, Cie 
cierskiego i innych. 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-Ber 

nardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. w 
muszi koncertowej w ogrodzie po-Bernar- 

dyńskim odbędzie się koncert na aparatach 
dźwiękowych firmy Elektrit. 

Nadaną zostanie opera Verdiego „Rigo- 

1еНо“ м wykonaniu czołowych sił opery La 

Scala w Medjolanie 
Ceny miejsk od 40 do 20 gr. 
W najbliższą sobotę wieczorem w muszli 

koncertowej wystąpi p. Rejzer-Kapłan ze 
swoim zespołem tanecznym. 

Wkrótce Dyrekcja Teatrów Miejskich 
ZASP. wystąpi z miłą niespodzianką, rozpo- 
czynając w Teatrze Letnim w ogrodzie po- 
Bernardyńskim od dnia 24 b. m, przedsta- 
wienia Rewji, pod kierunkiem artystycznym 
Ludwika Sempolińskiego, ulubieńca publicz 
ności, ostatnio artysty i reżysera Teatrów 
„Wesoły wieczór” i „Morskie oko” w War- 
szawie. 

Zespół ten uzupełniony gwiazdami i 
gwiazdeczkami rewij warszawskich p.p.: Ja- 
niną Kozłowską, Ireną Carnero, Marją Osiń- 
ską, Jerzym Klimaszewskim, girlsami, bale- 
tem Wierzyńskich, oraz Ludwikiem Sempo- 
lińskim. 

— Koncert popularny. We czwartek dn. 
16 lipca r. b. o godzinie 8.30 wieczorem od- 
będzie się w Parku Sportowym im. gen. Że- 
ligowskiego (wejście z ul. Syrokomli) kon- 
cert popułarny pod batutą p. Władysława 
Szczepańskiego przy współudziale znanej 
śpiewaczki Zofji Plejewskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Kariera Chaplina 

Heljos — Tyranja miłości. 

Hollywood — Sprzysiężenie trzech 

Casino — Nieokiełzana 
Stylowy — Cztery pióra 

Mimoza — Pokusy życia 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zbrodnicze podpale- 

nie. We wsi Morgażery gm. 
orańskiej wybuchł wieczorem po- 

u 

оТь 
LEOKADJA Z JAKUBOWSKICH 

GRABOWIECKA 
po długich I ciężkich cierpieniach i opatrzona św. Sakramentami, 

zmarła w Bogu dnia 14-go lipca 1931 roku w wieku lat 63. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zawalnej Nr. 16 m. 1 do kościoła 

św. Jakuba odbyła się dnia 15-go lipca b. r. o godzinie 6 po poł. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże 
lipca b r. o godz. 9 m. 30 rano, poczem odbędzie się pogrzeb na cmentarz 

św. św. Piotra i Pawła (na Antokolu). 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

pogrążeni w głębokim smutku synowie, bracia, synowe i wnuki. 

  

     
   

    
  

kościele dnia 16-go 

Straże sowieckie ostrzelały 
rolników polskich 

W pobliżu Rakowa rolnicy pracu- 
jący na polu w niewielkiej odległości 
od granicy zostali ostrzelani przez so- 

wieckie straże graniczne. 
Jeden z włościan został ranny w 

nogę. Odwieziono go do szpitala. 
  

Wysychające źródła 
Przyjemny jest charakter optymisty. Ta 

kiemu życie idzie, jak z płatka. Na niepo- 
wodzenia ma radykalne lekarstwo: nadzieję 

na jutro. Optymista jest wesoły, zdrowy i 
dobrze wpływa na innych. Proszę państwa, 
optymista to człowiek utalentowany, bo po 

siada dar rzadki i cenny: jasnego na Świat 

spojrzenia. 

Ale optymizm ma także swoje wady i 

niebezpieczeństwa: mierzy „siły na zamia- 

ry“, a nie zamiary według sił. A choć to 
piękna j poetyczna zasada — jednak w co- 

dziennem życiu sprowadza często zawody. 

Codzienne życie każe się dostosowywać do 
swoich sił i środków — zapomnienie o tem 

sprowadza często ruinę materjalną. 

Trzeba pamiętać, że młodość minie, siły 

osłabną, dochody się zmniejszą. Na ten nie- 

unikniony czas trzeba być przygotowanym. 

Pamiętam, jak beztroscy miljonerzy indyj 
skiego szczepu Osaga wierzyli, że ich nai 

towe tereny w stanie Oklahoma nigdy się 

nie wyczerpią. Tymczasem wyczerpały się, 

a na magnatów przyszły ciężkie czasy. 

W dzisiejszych czasach, niestety, wiełe 
można podobnych przykładów zacytować. 

Nic dziwnego, złe czasy mogą przyjść na 

każdego. 

Dlatego też zalecać należy wszystkim 

przezorność i oszczędność w życiu. Posia- 

dacz książeczki oszczędnościowej P.K.O. nie 

boi się złych czasów. Z ufnością powierza 

on swe oszczędności P.K.O., gdyż wie, że 

instytucja ta zapewnia im pełne bezpieczeń- 
stwo i tajemnicę wkładów, możność natych 

miastowego wycofania gotówki i solidne o- 
procentowanie. 

O znaczeniu P.K.O. mówi jej obrót, który 

wyniósł w 1930 roku 24 miljardy złotych, a 

suma wypłaconych procentów za wkłady 

przekroczyła 13 miljonów. 

Wygodę dla składających w P.K.O. sta- 
nowi możność wpłacenia i podjęcia gotówki 

w każdym urzędzie pocztowym. 

  

żar w zabudowaniach sołtysa 
Kazimierza Kasprowicza. 

Ogień strawił szereg budyn- 
ków, a m. in. jeden, w którym 
mieściła się powszechna szkoła 
państwowa. 

Ponieważ zaistniało przypusz- 
czenie, że pożar powstał z pod- 
palenia wszczęto energiczne do- 
chodzenie. W wyniku dochodze- 
nia aresztowano trzy osoby po- 

a o udział w podpale- 
niu. 

— Malwersacje I ucieczka kup- 
ca wileńskiego. Niemałą sensację 
wywołała w sferach kupieckich wia- 
domość o nadużyciach popełnionych 
przez znanego kupca mącznego z ul. 
Kwiatowej Kowieńskiego. 

Popełnił on szereg. nadużyć na 
szkodę firm miejscowych i zagranicz- 
nych poczem zbiegł zagranicę w oba- 
wie przed odpowiedzialnością. 

  

  
sier- Przegląd Powszechny — lipiec — 

pień. Podwójny zeszyt zawiera bogatą treść. 
Artykuły swe umieścili: T. Grabowski — 
„Nowe drogi badania literatury", S. Kołacz 
kowski „Osobowość i postawa poetycka 
Fredry", K. L. Koniński — „kwestja „kultury 
ludowej”, B. Bojułka —,„Czy wszyscy śmier- 
telni umrą?“, M. Gumowski — „Djabeł we- 
necki“, J. Magiera — „Ruch katolicko-na- 
rodowy w Słowacji”, M. Dunajówka „Mono- 
graija psychołogiczna prof. Windakiewicza”, 
M. Niwiński „Średniowieczni opaci klasztoru 
Wachockiego“, J. Feldman — „Nowa pra- 
ca M. Bobrzyńskiego" ks. J. Urban, „Spra 
wy kościoła”, Е. Kosibowicz — „Współ- 
praca polsko - węgierska." A. Waškowski 
„Wystawa polskiej sztuki religijnej na Ślą- 
sku“, H. Kownacka — „Z zagadnień peda- 
gogicznych i oświatowych. 

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 16 LIPCA 
11,58 Czas. 
12,05 Muzyka operetkowa* (płyty). 
13.10 Kom. meteor. z Warsz, 
16,30 Program dzienny. 
16.35 Wywiad wojskowy z Warsz. 
16.45 Kom. dla żeglugi z Warsz. 

  

1650 „Tajne oddziały bojowe w roku | 
1905“ — odczyt z Warszawy wygłosi A. 
Radek. 

17,10 Muzyka skandynawska (płyty). 
17,35 Odczyt o esperanto z Krakowa — 

wygł. prof. Bujwid. 
18,00 Koncert popołudniowy. 
19,00 „Skrzynka pocztowa Nr 158“ — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold  Hule- 
wicz, dyr. progr. R.W. 

19,20 „W świetle rampy* — nowości te 
atralne omówi Tadeusz Łopalewski. 

19,35 Program na piątek i rozm. 
19,50 Kom. z Warsz. 
20.15 Koncert z Warsz. 
22,00 „Na szczycie Fudżi* — felj. z War 

szawy wygl. J. Fryling. 
22,15 Kom. z Warsz. 
22,30 Recital wiołonczelowy Alberta Ka 

tza. Haydn — Koncert wiol. Transm. na 
wszystkie polskie stacje. 

23,00 Muzyka taneczna i lekka z War- 
szawy. 
O LII 2 

— Wybuch benzyny Wczoraj wisczo- 
rem wybuchła benzyna w garbarni przy ul. 
Staroszlachturnej. 

Dwóch tunkcjonarjuszy łabryki: Petryka 
Szymona i Ant. Zajączkowskiego pogotowie 
odwiozło de szpitala św. Jakóba. 

— Żona adwokata zatruła się wero- 
nalem. Wczoraj Pogotowie Ratunkowe wez- 
wane zostało do p. H., żony znacego adwo- 
kata wileńskiego. 

Lekarz Pogotowia stwierdził zatrucie się 
weronalem i nakazał przewiezienie p H do 
szpitala Sawicz. 

— Pożary. lłość pożarów, notowa- 
nych przez władze bezpieczeństwa, mimo 
wzmożonej czujności straży pożarnych nie 
zmniejsza się. л 

We wsi Repiszcze, gm. Jodzkiej spłonięty 
zabudowania Ignacego Jojso. W Repowszczy 
znie, zabudowania Al. Marczyńskiego, we 
wsi Worsy gm. Kobylnickiej dom i łaźnia 
Fr. Kojro i wreszcie na terenie maj. Wier- 
Szuba gm. Mickuńskiej wł. p. Aleksandrowi 
сга — 5 ha młodego, 15-letniego lasu. 
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Krakėw— Warszawa 
"Wrażenia z podróży 

Dużo, dużo z dobrze nam znanej 
wileńskiej atmosfery. Inne rekwizyty, 
lecz duch ten sam. 

Przedewszystkiem, błyszczące ma- 
jestatem wielowiekowej tradycji, ko- 

ścioły. Starsze niż wileńskie i bogat- 
Sze, ale otoczone taką samą czcią 

„przez krakowian, jak wileńskie przez 
wilnian. W tym kulcie wspaniałych pa 
miątek dawnej architektury, rzeźby i 
malarstwa, styka się przeszłość z teraź 
niejszością rodzi się zeń tęsknota za 
przyszłością,  któraby była godną 
wiełkich i twórczych antenatów. 

Warszawa, tego nie zna, ona żyje 
zbyt gorączkowem nowoczesem  Ży- 
ciem wielkich europejskich miast. 
Wchłonęła ona w siebie całą pustotę 
i bezdziejowość współczesnego życia. 
Wszyscy tam nie mają czasu na nic 
więcej, jak tylko na spełnienie swoich 
codziennych, zmechanizowanych i u- 
szablonowanych obowiązków. Z pod 
szabłonu, z pod mechanizacji i z pod 
kontroli, regulującego ruch volicjanta 
wymyka się tam tylko, zwyczajna i 
u wielkomiejskiej gawiedzi pogoń za 
sensacją i emocją. Sztuka została ze- 
pchnięta do kin, kabaretów i teatrzy- 
ków. W kościołach niema jej prawie 
wcale. 

Kto nie wierzy, niech zajrzy do 
wołającego o pomstę za swe estetycz- 
ne wykoślawienie kościołka po-pijar- 

skiego. Najzatęchlejsza prowincja tego 
nie zna. Poważne stylowe mury  ze- 
szpecono banalnemi, popeckanemi na 
różne kolory jaskrawe i niezharmonizo- 
wane, ołtarzykami. Bodajże tylko w 
kościele wizytek i kościele Św. Krzy- 
ża widać rozumne i staranne kierowni- 
ctwo w zdobieniu. Nawet w katedrze 
św. Jana nie potroszczono się o este- 
tyczne rozmieszczenie pomników, z któ 
rych każdy zosobna jest niemałem dzie 
łem sztuki. Np. w prawej nawie pom- 
nik marszałka Małachowskiego z ujmą 
dla samego siebie piętrzy się bez sen- 
su, macierając na jakiś inny starszy, 
— nie zaćmił go przecież, a własnych 
kształtów również nie uwydatnił, 
pokazał tylko niedbalstwo swoich twór 
ców, czy fundatorów. 

„Kraków tak samo, jak Wilno, cze- 
goś podobnego nie zna. Tam wszy- 
stko od płaskorzeźb Wita Stwosza w 
katedrze i w kościele Marjackim do 
stiuków barokowych Fontany w koścłe 
le św. Anny i współczesnych fresków 
ludowych w kościele misjonarskim w 
Nowej Wsi ma własne odpowiednie 
miejsce i otoczone jest czcią i troskli- 
wością. Ponadto wszystkie te dzieła, 
jak i w Wilnie, mają swych zapalo- 
nych wielbicieli. Zdarzyło mi się sły- 
szeć paru takich przewodników ama- 
torów, którzy wykazali zapał niemniej- 
szy, niż dobrze nam znany entuzjazm 
profesorów: Kłosa, Limanowskiego i 
Ruszczyca w stosunku do Wilna. 

Aż dziw poprostu, że w tym Kra- 
kowie, który okazuje tyle pietyzmu dla 

dzieł sztuki, nie znalazło się miejsca 
dla tak szczerego i tak wielkiego arty- 
sty, jak Szukalski. Zagadka wyjaśnia 
się, gdy poznamy pismo „szczepu szu- 
kalszczyków*, p. t. „Krak*. Wyszło te 
go dotychczas bodajże tylko pięć nu- 
merów (przynajmniej ostatni, który 
miałem w ręku, to był kolejny 5-ty), 
ale tego wystarczyło, żeby pomnożyć 
conajmniej dziesięćkroć liczbę nieprzy- 
jaciół zadzierzystego „mistrza wy- 
dawcy, t. j. Szukalskiego. „Mistrz“ 
(tak go nazywają uczniowie) ma dow 
cip cięty, czasem trywjalny, ale zaw- 
sze jest on zjadliwy. Przeciwników 
swoich chłoszcze niemiłosiernie, a 
gdzie ostrza satyry zbraknie, tam po- 
prostu beszta ich. 

Szukalski często ma rację, może na 
wet zawsze ma rację, ale w sztuce dia- 
lektycznej nie wyćwiczony, szkodzi * 
często i sobie i prawdzie, o którą wal 
czy, nieumiarkowanym tupetem i try- 
wjalnością. W artykułach jego ob- 
skurność stylu miesza się w sposób 
bardzo dziwny z głębokością i trafno- 
ścią sądów, — że zaś ludzie zazwy- 
czaj poznają wpierw formy, a potem 
dopiero treść, to też niejeden zraził się 
do Szukałskiego wcześniej, niż  do- 
tarł do sedna jego rozumowań i wnio 
sków. Ponadto zraża do „,mistrza* to 
jego ustawiczne poniżanie niemal wszy 
stkich innych atrystów. Wszystko to 
razem złożyło się na to, że Wawel 
jest odnawiany bez udziału Szukalskie 
go, a szkoda, — stała się przez to 
niewątpliwie krzywda i Wawelowi, i 

sztuce polskiej, a tandem i narodowi 
polskiemu. Ile w tem zawiniła bezkom 
promisowość i zarozumiałość * Szukal- 
skiego, a ile słusznie czy niesłusznie 
dotknięta ambicja jego konkurentów, 
— niech sądzą potomni. My musimy 
ograniczyć się do stwierdzenia, że na 
Wawelu Szukalskiego stanowczo brak. 

A Wawel powoli, lecz systematycz 
nie się odnawia. Mury już prawie 
wszędzie wróciły do swego należytego 
wyglądu, ale rzeźby i treski w bardzo 

wielu miejscach zginęły niepowrotnie. 

Gdzieniegdzie tylko dało się je wydo- 

być z pod tynku. Gdzieindziej znowuż 
spróbowano je zastąpić archaizowa- 
nem dziełem współczesnego malarza. 
Wydaje mi się, że jest to przykład naj 
poważniejszego grzechu restaurato- 
rów Wawelu. Grzechem jest zasada, 
polegająca na tem, że Wawel traktuje 
się jako jakieś panopticum starożyt- 
ności. Wobec tego dąży się do zapeł- 
nienia. go nawet falsyfikatami starożyt- 
ności, byle nie nowoczesną sztuką. W 
oczach restauratorów Wawel jest umar 
ły, — gdy tymczasem on żyje, jest 
mieszkaniem Pana Prezydenta pod- 
czas pobytu w Krakowie i jest miej- 
scem, do którego jedzie każdy Polak 
nietylko poto, aby odczytywać hiero- 
glity przeszłości, lecz i poto, aby po- 

czuć tętno serca dnia dzisiejszego, a- 
by nawiązać serdeczny kontakt z о- 

becną żywą kulturą Polski. Uważanie 
serca ojczyzny wyłącznie za grobo- 
wiec przeszłości, jest conajmniej za- 
smucające. Sądzę, że dobrą jest rzeczą 

wydobywanie z pod tynku i konserwo 
wanie tego, co się da wydobyć, lecz 
zapełnianie ścian symulacją starożyt- 
ności jest, delikatnie mówiąc, nonsen- 
sem, i co ważniejsza, — obniżeniem 

powagi skarbnicy narodowej. Przecież 
Wawel jest żywy, — tak, należy dziś 
do nas, jak dawniej należał do naszych 
antenatów. Więc dzień dzisiejszy ma 
prawo, a nawet obowiązek zapełnić o- 
gołocone ściany nie falsyfikatami an- 
tyków, ale własną, oryginalną twórczo 
ścią. Nie odtwórców, ale twórców 
trzeba wprowadzić ua Wawel, jeżeli 
nie chcemy, aby dzień dzisiejszy u- 
wiecznił swoją impotencję artystyczną 
i pasożytował na wiełkości swoich 
twórczych pradziadów. 

Tak jest wszędzie. Z Krakowa wy- 
pędzono Szukalskiego, w Warszawie 
również wpływy konserwatywne i 
względy konserwatorskie nieraz stają 
wpoprzek rozpędowi twórczemu. Spot 
kałem jednego z wyróżnionych i nagro 
dzonych inżynierów, uczestniczących 
w konkursie na projekt kościoła Opa- - 
trzności, fundowanego przez obecny 
Sejm, a uchwalonego jeszcze przez 
Sejm Czteroletni. 

Czyż to nie wstyd, — powiadam, 
— że kościół ten dotychczas nie sta- 
nął? 

— Nie nasza wina, odrzekł. Du- 

chowieństwo zaprotestowało przeciw 

naszym projektom, nagrodzonym przkz .. 
jury, znajdując, że budowle, przez 

nas zaprojktowane, byłyby zbyt nowo 
czesne i niekażdy prostaczek potrafił- 

by odróżnić kościół od innych gma- 
chów. Zorganizowano nowy konkurs 
wśród nielicznych zaproszonych i po- 
stawiono przedewszystkiem ten waru- 
nek, aby zachowane były tradycyjne 
formy kościoła. Przytem nikt, nawet 
dostojnicy kościelni, nie umieli wyjaś 
nić, co należy uważać za nieodzowną 
cechę budowy kościelnej i co należy 
koniecznie uwzględnić w nowych pro- 
jektach. W tym stanie rzeczy wygląda 
to tak, jakby kazano koniecznie zacho 
wać jeden z dawnych stylów. Czyżby | 
architektura wjechała już na remizy i 
nie mogła dalej się posuwać i szukać 
nowych form, mogąc tylko wracać do 
dawnych i wśród nich tylko wybierać? 

Nie umiałem odpowiedzieć, alle 
mi się to połączyło 
skim kierunkiem prac na Wawelu i 
zapytałem sam siebie, czy my już dziś 
w sztuce wogóle 
wielkością naszych przodków, sami 
stworzeni tylko na odtwórców i konser 
watorów? 

Zapytałem sam siebie, ale odpowie 
dzieć nie mogłem i zresztą nie chcia- 
łem, — poco psuć. sobie przyjemne 
wrażenia z podróży. Zostawmy  hi- 
storji wyprowadzenie  pesymistycz- 
nych wniosków 
wypisujemy naszemi czynami. 

Władysław Arcimowicz. 
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Włamywacz obezwładniony 
gazami łzawiącemi 

Michał Szydłowski, znany włamywacz wileński, herszt bandy, wy- 
puszczony niedawno z więzienia, gdzie odsiadywał 4 letnią karę za mor- 
derstwo, narobił niemało kłopotu policji białostockiej. 

Ukrywał się on przez pewien czas, aż onegdaj policjant zauważył go 
na rynku siennym. 

Zatrzymano go i odprowadzono do komisarjatu. Szedł on spokojnie 
i tłumaczył kouwojującemu policjantowi, że aresztowanie nakazane zostało 
przez pomyłkę. 

Po wejściu do lokalu Szydłowski dobył noża i, zająwszy obronną 
postawę, zagroził, że nie da się wziąć żywcem i zabije każdego, kto się: 
doń zbliży. 

Przekonywania kierownika komisarjatu nie tylko że nie pomogły, ale 
podrażniły Szydłowskiego do tego stopnia, że sam z nożem w ręku za- 
czął nacierać na policjantów, którzy wobec ujętego opryszka nie mogli 
użyć broni. 

Widząc, że pierswazje i namowy nie odnoszą skutku, zdecydowano 
się na użycie gazów łzawiących, które odniosły piorunujący skutek. 

Szydłowski, pozostawszy w zamkniętym lokalu, do którego przez 
okno wrzucono kilka kapsulek gazowych, osłabł momentalnie i bezwładny 
osunął się na podłogę. 

Wtedy wkroczyli w maskach gazowych policjanci i po założeniu na 
opornego opryszka kaftana bezpieczeństwa ulokowano go w areszcie. 

Letni rozkład jazdy 
Ostatnio przeprowadzono znaczną redukcję pociągów, przeważnie t.z. 

miejscowych. W tych warunkach, nawet najbardziej urzędowy rozkład jazdy 
nie jest obecnie realny to też podajemy notatkę, w której uwzględnione są 
zmiany przeprowadzone ostatnio. 

Przyjazd do Wilna 
Ne poc. g.m. Przyjazd z: 

312 23.05 Baranowicz 

326 7.25 й 

828 11.25 . 

713 6.45 Rudziszek 

1713 7.30 . 

735 11,45 w 

711 18.15 » 

1723 18.50 » 
. 

452 6.50 Mołodeczna 

432 23.30 » 

412 16.20 w 

512 5.45 Nowowilejki 

752 6.50 - 

726 7.20 : 

1734 7.45 ” 

712 8.30 » 

1746 9.45 5 

1736 12.35 > 

1740 15.30 2 

412 - 16.20 * 

552 17.10 * 

1742 17.50 ” 

1748 19.15 й: 

724 20.25 у 

1744 21.35 5 

432 22.30 у 

716 22.50 : 

1760 23.45 » 

713 6.45 Warszawy 

< 711 18.15 w 

735 11.45 = 

707 8.00 » 
(роёр.) 

712 8.30 Turmont 

716 22.50 " 

JOHN HUNTER 

u JENNY—DETEKTYW 
Ostry głos przerwał jej: 
— Pani ukradła coś na okręcie! W 

jaki sposób uciekła pani? 
— Umiem pływać. Wiedziałam, że 

oni chcą mnie aresztować, wskoczy- 
łam więc do wody. Okręt zatrzymał 
się właśnie w przystani. Wzięłam ze 
sobą trochę pieniędzy z kasy, bo 
należała mi się pensja. . Z jakiej ra- 
cji miałabym darowywać im swoje 
pieniądze, kiedy byli mi winni. Oskar- 
żyli mnie przecież niewinnie! Natu- 
ralnie, musiałam wziąć trochę więcej.. 
kupiłam suknie, rozmaite rzeczy.... tak 
naturalnie... nie miałam prawa na to... 

Z.mroku znów rozległ się szereg 
pytań, ale sprytna dziewczyna, znaj- 
dywała momentalnie stosowne odpo- 
wiedzi, potwierdzając i umacniając 
jej poprzednie wyznania, które już 
zawczasu sobie obmyśliła. 

Tymczasem agent policyjny otwo- 
rzył wytrychem furtkę w murze, i 
wszedł do ogrodu. Śledzący go ban- 
dyta, wślizgnął się za nim i zobaczył, 
jak agent skradał się ku dużemu we- 
neckiemu oknu przy końcu alei, z któ- 
rego, poprzez szpary w opuszczonych 
sztorach płynęły smugi światła. 

Bandyta sunął za nim ostrożnie. 
Agent obejrzał okno, nadsłuchiwał 
ćhwiłę przy ramie, wreszcie otworzył 
okno i wlazł do środka domu. 

Szpieg musiał natychmiast powziąć 
decyzję. W kieszeni miał rewolwęr 
„Szu - szu”, którego wystrzał nie robił 
większego hałasu, niż kamień; pada- 
jący do wody. Człowiek, który wlazł 
przez okno, mógł być szpiclem, a ze 
szpiclami rozprawa musiała być 

| wydawca Stanistaw Mackiewic: 

Odjazd z Wiina 
Ne poc. g.m. Odjazd do 

311 7.00 Baranowicz 

827 18.45 г 

325 21.45 Lidy 

321 15.35 » 

714 20.35 Rudziszek 

1716 15.34 Е 

736° 17.20 » 

712 8.55 » 

1712 5.00 » 

451 23.20 Mołodeczna 

411 9.25 * 

431 16.00 * 

1759 5.20 Nowowilejki 

1733 7.05 » 

715 8.20 ы 

411 9.25 » 

723 10.05 ” 

1735 11.00 5 

551 11.55 ” 

1739 14.20 * 

725 15.30 » 

431 16.00 ё 

1741 17.00 » 

711 18.35 . 

1743 20.15 » 

1747 21.50 ” 

451 23.20 . 

511 2350 ы 

712 8.55 Warszawy 

736 17.20 5 

714 20.35 » 

708 23.15 . 
(роёр. ) 

715 8.20 Turmont 

711 8.35 » 

krótka i bezzwłoczna. Jeśli to szpi- 
ceł — Wilińskiemu grozi niebjezpie- 
czeństwo. Wiliński był potrzebny ban- 
dytom, oni go ochraniali i bronili! 

Bandyta nie wahał się dłużej. Otwo 
rzył okno i wskoczył do pokoju. Dete- 
ktyw obejrzał się, chciał wyjąć rewol- 
wer, ale ujrzał przed sobą czarną lufę 
rewolweru, okrytą tłumnikiem. Z poza 
rewolweru błysnęły ku niemu czarne 
oczy bandyty i białe zęby, odsłonięte 
w złowrogim uśmiechu. 

— Witaj brachu! — szepnął przez 
zęby bandyta. — Co ty tu robisz? 
Oglądasz okolice? 

Agent zrozumiał, że wpadł w pułap- 
kę i sytuacja jego jest bez wyjścia, 
usiłował ratować się kłamstwem. 

— Przyszedłem z panienką i z 
Danny, — odpowiedział śmiało. 

Przydała mu się znajomość imie- 
nia Brilla. 

Bandyta skinął głową. 
— Bardzo mi miło. Czemuż skra- 

dałeś się, jak kot za swemi przyja 
ciółmi? Jak się nazywa ta panienka, 
widzę, że znasz ją dobrze!.. Mów! 

Lufa rewolweru oparła się znaczą- 
co na czole detektywa. Był'to odważ- 
ny człowiek, ale trzeba nadłudzkiej od- 
wagi, by módz spokojnie patrzeć w 
oczy śmierci. Jednak nie stracił zimnej 
krwi na! tyle, że zorjentował się, iż 
gdyby udało mu się zapfewnić jakoś 
bandytę o swej niewinności, mógłby 
może uciec i wezwać pomoc z najbliż- 
szej rozmównicy telefonicznej. 

— Znam ją naturalnie, — odpowie- 
dział, starając się mówić obojętnie. — 
Ona romansuje z Danny, — ale to nie 
moja sprawa. Nie poto przyszedłem 
tutaj. Szedłem za nimi, aby sprawdzić 
czy nikt ich nie śledzi. Nie mogę tu 

s 

SPORT 
KONKURSY HIPPICZNE 

W OSZMIANIE 

W życiu społeczeństwa Ziemi Wi- 
ieńskiej Federacja P.Z.0.0. z każdym 
dniem zdobywa coraz to nowe pozycje. 

Nie rozminiemy się z prawdą, je- 
Śli powiemy, że na prowincji trudno 
sobie wyobrazić jakikolwiek przejaw 
życia bez udziału naszej organizacji. 
W niektórych miejscowościach w ży- 
ciu kulturalnem, społecznem, samo- 
rządowem, czy sportowem, zdobyliś- 
my już przodujące stanowisko. 

Dziwić się temu nie należy, bowiem 
te walory, jakie w szkole wychowaw- 
czej związków Obrońców Ojczyzny na- 
bywa obywatel —- żołnierz, wysuwają 
go siłą rzeczy na czoła społeczeństwa. 

Oto przykład: 
Niedawno, bo 21 ub. m. powiat 

Oszmiański, słynny z zamiłowania ho- 
dowii koni, miał swój dzień, który tam 
tejsza Federacja zapisała całkowicie 
na swój rachunek. 

W tym dniu powiatowy zarząd Fe- 
deracji zorganizował zawody konne, 
na które przybyła ludność z całego po- 
wiatu w liczbie przeszło 3000 osób. 
Pozatem przybyli z Wilna zaproszeni 
goście: dowódcy | pap. i 13 p. uł. płk. 
Chmielewski, płk. Filipkowski, wice- 
prezydent miasta Wilna p. inž. 
Czyż i inni, oraz przedstawiciele 
wojewódzkiego Zarządu Federacji 
p. p. mjr. Bąbiński, inspektor Le- 
miszewski i Popławski. 

Zawody wzbudziły wielkie zainte- 
resowanie i organizatorzy osiągnęli 
swój cel, bowiem poruszyli najczułszą 
strunę ambicji każdego prawego 
oszmiańczuka — zamiłowanie do tego 
szlachetnego sportu i hodowli koni. 

Z uznaniem należy podkreślić, że 
w zawodach konnych wybitny udział 
wzięła armja czynna — oficerowłe, 
podoficerowie i żołnierze 1 1 19 p. a. p. 
i 13 p. ułanów, oraz miejscowi cywil- 
ni zawodnicy — członkowie organiza- 
cyj sfederowanych. 

Program zawodów był następujący: 
1) konkurs dla szeregowych — 7 

przeszkód do 1 mtr. wysokości — w 
konkursie wzięło udział 19 zawodni- 
ków z I p. a. p. i 13 p. ułanów. 

2) konkurs oficerski — 10  prze- 

ŁU W v 

  

  

  

  

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

BIE KIE RAR RA € NĄ 10 wielkich aktów spazmatycznego 
SALA ZEE ## E EEA BPLĖ śmiechu, humoru, łez i wzruszeń. 

W roli głównej: CHARLIE CHAPLIN. Nad prog'am: „Przegląd flimowy Nr. 23—1931 r. 
Ostrobramska 5 Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-cj w. 

Dźwiękowy z udziałem najwybitniejszych  lendyńskich 
KINO-TEATR 2 i WiELK A REWI Ż% gwiazd filmowych i teatralnych jak ANNA 
HELios= | 775 Premiera MAY_ WONG i iani. 

R я Konferansjerkę w języku polskim prowadzi ulubieniec Warszawy FRYDERYK JAROSY. 
ul. WILEŃSKA 38. Nad program: Mtrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy 

Tel. 825. Balkon 60 gr. Parter od i zł Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
  

  

SŹWIĘKOWE KINO 

CGJ/ING 
WIELKA 47. tei. 15-41 

szkód do 1 mtr. 20 cm. wysokošci — 
w konkursie wzięło udział 17 oficerów 
1i19 p. a.p.i 13 p. ułanów, 

3) konkurs władania białą bronią 
(szabla, lanca) dla podoficerów i żoł- 
nierzy I p. a. p-u i 13 p. ułanów, 

4) błeg płaski -— trasa 1500 mtr. 
— w biegu wzięli udział zawodnicy 
cywilni — członkowie organizacyj sfe- 
derowanych z terenu powiatu Oszmiań 
skiego. 

Pierwsze miejsce w konkursie ofi- 
cerskim zajął ppor. Sielewicz z 19 p. 
a. p.; — w konkursie żołnierskim — 
żołnierz 19 p.a.p.; w biegu płaskim — 
Jakimowicz Józef. 

Zwycięzcom w poszczególnych kon 
kurencjach zostały rozdane nagrody 
honorowe i pieniężne wartości na ogól- 
ną sumę około 400 zł. 

Po zawodach Zarząd 
Z. O.0. pow. Oszmiańskiego, wydał 
koleżeński obiad dla zaproszonych go- 
ści, oraz zawodników, podczas które- 
go oprócz przemówień okolicznościo- 
wych poruszano wielokrotnie fakt 
wznowienia przez obecny Zarząd Fle- 
deracji starych tradycyj powiatu Osz- 
miańskiego, a mianowicie hodowli 
koni. 

Po obiedzie wszyscy goście — za- 
wodnicy i gospodarze udali się na czar 
ną kawę, urządzoną przez Związek Pra 
cy Obywatelskiej Kobiet i bal matural- 
ny wychowanków miejscowego gimna- 
zjum im. Jędrzeja Śniadeckilego. 

Czysty dochód, w wysokości oko- 
lo 500 zł. Zarząd przeznaczył na ufun- 
dowanie sztandaru Federacji pow. 
Dszmianskiego. 

EE: ZARAZA TOT EEC 
KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 

DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

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

1926 ROK, 10 ZŁ. 
„POLITYKA POLSKA I 

Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PRQJEKT 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

ODBUDOWA PAŃSTWA" 

POLSKI 

odpowiedź na książkę 

KONSTYTUCH  DECENTRALISTYCZNEJ 

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

  

  

  

„Spółdzielczość iest organizacją ludzi nie słów, lecz czynów, nie pustych 
„kaseł, ale twardej, codziennej pracy". 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

v Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie 

uują najwyższe oproc' ntowanie i gwarantowane są kapitałami własnemi 
Banku, oraz mieniem członków. 

Bank Antokoisk wydaje pożyczki w sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuj: 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

ności ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

długo zostawać. Nie mam czasu. 
— Jak ona się nazywa? — zapytał 

szpieg. 
Detektyw nie miał powodu ukry- 

wać jej nazwisko. 
— Jenny Trent — odpowiedział. 
Te słowa były wyrokiem na niego, 

zdecydowały one nietylko o losie dete- 
ktywa, ale naraziły Jenny na śmiertel- 
ne niebezpieczeństwo. Jenny nie przed- 
stawiła się Brillowi pod swem praw- 
dziwem nazwiskiem. 

Nazwała siebie Różą Wolfers. Tak 
też przedstawił ją Danny Wilińskiemu 
a ten nazwał ją tak w raporcie, który 
przedstawił telefonicznie szefowi ban- 
dytów, uprzedzając, że ma się wi- 
dzieć tej nocy.z Różą Wolters. 

Bandyta zdecydował więc, że agent 
kłamie. 

Znał on jeden tylko sposób poro- 
zumienia ze szpiclami. 

— Dobrze, - mruknął obojętnie 
i cofnął się na bok. — Czy chcesz 
wyjść, czy zostajesz? 

Detektyw: westchnął z ulgą i skie- 
rował się ku oknu, chcąc czemprędzej 
pożegnać niemiłego towarzysza. 

— Niema nic gorszego, jak mieć 
do czynienia z babami— mruknął. — 
Obrzydły już mi te. baby! 

— Słusznie! — wycedził przez zę- 
by bandyta. 

Stanąwszy na ścieżce ogrodowej, 
agent odwrócił się, ale zaledwie spoj- 
rzał ku oknu, gdy rozległ się głuchy 
dźwięk, podobny do kłapnięcia. Było 
to ostatnie wrażenie, które danem mu 
było odnieść na ziemi: 

Bandyta pochylił się nad trupem, 
mrucząc przez zaciśnięte zęby: 

— Dobrze mu tak! Szpicel natural- 
nie!... : 

  

Przeszukał kieszenie zmarłego i 
znalazł kartkę Scotland — Yardu. Ze 
złośliwym uśmiechem podszedł do 
furtki, uchylił ją i gwizdnął. Zjawił się 
drugi bandyta. 
— Przyślij samochód, — rzekł mor- 

derca. — Mam tu w ogrodzie trupa. 
Prędko! 

Wspólnik zniknął. 

HERSZT SZAJKI 

Tymczasem badania, którym pod- 
dano Jenny, zbliżały się ku końcowi. 
Zrozumiała, że miała się przygotować 
do podróży, ale nie powiedziano jej, 
ani dokąd, ani kiedy wyruszy. Obig- 
cano jej, udzielić wszystkich niezbęd- 
nych informacyj. 

O rozmowie nocnej, miała zapom- 
nieć i nigdy nie wspominać, jeżeli nie 
chciała pożałować - gorzko nieposłu- 
szeństwa. 

Aby uniknąć prześladowania — ро- 
licji, miała zastosować się do szeregu 
udzielonych jej rad. Wskazano jej 
skąd może dostać perukę i niezbędne 
do charakteryzacji przybory. 

Miała zmienić przy ich pomocy 
kolor oczu i brwi, a Danny Brill miał 
dostarczyć jej sukien. Musiała zmie- 
nić się do niepoznania. Nazwisko jej 
zostało zapisane: Róża Wolfers. Na 
tem zakończyła się rozmowa. 

Podczas gdy Brill prowadził 
Jenny poprzez labirint uliczek do stacji 
Wimbledon, człowiek, który zabił 
szpicla, telefonował do szefa bandy. 

Przy drugim końcu drutu słuchał 
jego relacji, wysoki mężczyzna o bla- 
dej, zimnej i wąskiej twarzy i białych, 
starannie utrzymanych rękach, podob- 
nych do rąk kobiecych... 

— Wodzu! Pan pamięta, że Wiliń 

Federacji P. 

BZIŚ! Najnowszy przebój dźwiękowy! Po raz pierwszy w Wilnie! 

NIEGRIEBZNANA 
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 zmiżone. 

W roli głównej czarująca 
Joan Grawford. Dramat miłosny 

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

PAPTERY 

BŁON TY 

РЕСЕ 

CHEMIKALJA 

GEVAERT'A 
sq niezbędnym 
materjałem dla 
amatora, 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE ° 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wlino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

  

  

  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. 

Wielka okazja!! 
Tania wyprzedaž 

obić papier. (Tapet), 

Rabat od 5 do 25 proc. 

ĄDAJCIE 
wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 
środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

      

     
     

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
ski mówił, że dziś w nocy Danny 
Brill ma przyprowadzić do niego pa- 
nienkę? Mam coś nowego. Ona nie 
nazywa się Wolfers, ale Trent 
Jenny Trent. 

—. Jesłeś tego pewien? 
— Powiedział to szpicel, 

potem zlikwidowałem. 

— Dobrze! 
Rozległ się suchy trzask odkładanej 

słuchawki. 
Blady mężczyzna opadł ciężko na 

fotel. 
Jenny Trent! Jenny Trent! Jakże 

dobrze znał to nazwisko! Przeszłość 
odżyła w nim nagle z nową siłą... Więc 
Jenny Trent wykryła jego tajemnicę! 
W jaki sposób... kiedy... 

Zimne oczy rozbłysły nagle dziw- 
nym ogniem: 

Zabicie Jenny Trent nie będzie 
przedstawiało żadnej trudności, skoro 
Danny Brill zna ją dobrze. 

Tak, tego tylko mu brakowało, by 
znaleźć Jenny Trent. Przecież 'tak 
pragnął porachować się z nią, jak įe- 
go'agent porachował się ze szpiclem, 
który zdradził jej prawdziwe na- 
zwisko. 

Na wąskich, okrutnych ustąch uka- 
zał się drwiący uśmiech. Długie, bia 
le palce zaczęły bębnić po poręczach 
totelu. Fotel ten miał wysokie opar- 
cia stalowe, które osłaniały tył i bo- 
ki bandyty od iewentualnej napaści z 
tyłu. Człowiek ten był hersztem szaj- 
ki bandytów!.. 

Na stacji telefonicznej, ziewał z 
nudów, nocny dyżurny telefonista. Nie 
nawidział on swojej pracy. Głosem le- 
niwym i niechętnym odpowiadał na 
wfezwania, leniwie łączył i rozłączał 
druty. Aby zabić długie nocne godzi- 

którego 

idąc z postępem 
czasu, dąży do 
używania najdo- 
skonalszych w 
tworów techniki 
współczesnej.    Do nabycia w składach 

przyborów fotograficznych. 

  

Mieszkania 
4, 6 1 14 pokojowe do 
wynajęcia, Centralne 
ogrzewanie ze wszyst- 
kiemi wygodami Gdań- 
5ка 6 spytać u dozor- 
cy. Informacje tel. 9-61 
lub 8—19. 

2-3 pokoje 
b. kulturalne, słonecz- 
ne, wygodńe odnzjmię. 
Kalwaryjska 69—3. 

GABINET 
Radwana! 

jCZNICZĘJ LE! 
WILNO, MICKIEWI- 

CZA $f m. 4. 
kobiecą 

Urod konserwa- 
je, dosko- 

uali, odźwieże, asawe 
jej skasy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie. 
Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze JOE tucjc- 

nsinej. 
Cedzisunie od g. 10—8, 

\. Z. P. 63. 

Niemca 
lub niemki 
inteligentnej dla oso- 
by dorosłej, mieźle 

władającej językiem 
niemieckim dla udo- 
skonalenia kenwersa- 
cji. 

LEKARZE i Energiczna 

DOKTOR poszukuje posady Pie- 
Riumowicz kiełko 5 m. 7. tel.15-03 

ehoroby xelesjetus, Wóz po prawniku, 
skórne i moczopłciowe starsza — озоба, 

WIELKA 21 «doqrego towarzystwa, 
tel. 921, od9—113—9znająca doskonałe go- 

W Z.P. 25 spodarstwa domowe 
poszukuje possdy za- 

DOKTOR rządzającej domem, 

Szyrwinat 
pensjonatem. lektorki, 
lub jakieįkolwiek pra- 

choroby weneryczne, cy wymagsjącej nie- 
skórne i moczopłciowe ograniczonego zaułsnia 

Wielka 19, od 9 do 1 Posiada poablebne re- 

2—7 ferencje osób znanych 
w Polsce. Oferty do 

A. Cymblerńk *"" ”*" 
Choroby weneryczne, 
skórne i marządn me- 
w: dza 
18, róg Tatarskiej przyj- 

"ysuje 9—2 i 5—8. 
Tel. 15-64, 

  

który, 

  

WVNAJĘCIE 

  

    

Gorzelnię wy. 
dzierżawię prawo od- 

= mą pędu litrów. 
26] Wiadomość: Kalwaryj- 

LOKALEJO*- 
$ 23цЬіопя к:ше;::д 

wojskową wydaną 
Dwa lub jeden przez P. K. U. Wilno 
pokój do wynajęcia. na iwię Mikołaja Wa- 
Mickiewicza 19—31—0silewskiego L. 82% 
° unieważnia się. 

  

      

      

ny dyżurów podsłuchiwał czasem r0z- 
mowy. 

Podsłuchana przed chwilą rozmo- 
wa była nader ciekawa, Gdyby nie 
amerykańskie filmy i metrowe napisy 
"w gazetach, pełnych opowieści © mor- 
derstwach i złodziejstwach,  tełefoni- 
Sta niewieleby zrozumiał z całej tej 
dziwnej rozmowy. 

„Danny Brill 
dzić panienkę"... 

Nie było w tem nic dziwnego, ałe 
panienka ta, jak się okazało, nie nazy- 
wała się Róża Wolfers, a Jenny Trent 
i ta okoliczność miała wielkie zna- 
czenie dla obu mówiących. Coś w 
tem musiało być. Wspomniano też na 
zwisko jakiegoś Wilińskiego. 

Telefonista drgnął, do uszu jego 
doleciały wyraźnie słowa:  „Pawie- 
dział to szpicel, którego potem zlikwi- 
dowatem“. 

„Szpicel*! Wychowany na sen- 
sacyjnych filmach,  telefonista wie- 
dział dobrze, co znaczy te słowo w 
świecie zbrodniarzy i bandytów. 

Slowo „likwidowač“ miało też zna- 
czenie, aż nazbyt wyrażne! Czyż więc 
to miało znaczyć, że mówiący zabił 
agenta policji? Telefonista zadrżał. fe- 
śli wyobraźnia go nie ponosi, te re- 
zmowa, którą podsłuchał, była niez- 
miernej wagi: morderca komunikował 
szefowi jakłejś bandy 0 dokonanem 
zabójstwie! : 

Było to w najwyższym stopniu cie- 
kawe i podniecające, bardziej jeszcze 
emocjonujące, niż najciekawszy film! 

Telefonista sprawdził numery, któ- 
re połączył: była to rozmównica pu- 
bliczna i numer prywatny. Senność i 
lenistwo zniknęły bez Śladu. 

(D. C. N.) 

obiecał przyprowa- 

  

Dnizarnia Wydawnictwa Słowa” Zagikowa 2 

  
Bedaktor w.z. Witold Tatarzyńsk:. 
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