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[ 
Sprawa 

„Farm - Relief'u“ 
Minneapolis, w lipcu. 

Północną drogą wracam z wybrze- 

ża Pacyfiku ku wschodowi. Jedziemy 

przez stany rolnicze. W olbrzymiej 

Montanie, która tylko Texas rozległoś- 

cią przewyższa, ziemi uprawianej jest 

mało: przeważa tu hodowla bydła i 

zagospodarowane. W Minneapolis, — 

to stany nawskroś rolnicze i świetnie 

z..gospodarowane. W Minneapolis, — 

mieście sąsiadującen z Saint - Paul, 

stolicą Minnesoty, poprzez rzekę Missi- 

ssipi, — zatrzymujemy się na dwa dni, 

które całkowicie zużywamy na Zapo- 

znanie się z problemem „iarmerskim““. 

Nie będę tu opisywał ani wspaniałych 

mleczarni, ani jajczarni, jakie zwiedzi- 

łem. Powiem tylko, że widziałem kro- 

wę, która dała w ciągu jednego roku 

20.885 funtów mleka i 842 funty ma- 

sła...; widziałem także kurę, która 

zniosła w ciągu roku 312 jaj. Nie wszy” 

stkie krowy amerykańskie są tak mle- 

czne, nie wszystkie kury tak nośne, ale 

i w tym zakresie Amerykanie osiągnęli 

rezultaty imponujące. 

Ważniejszym społecznie i ekono- 

micznie tematem jest położenie amery- 

kańskiegd rolnictwa wogóle. Przeżywa 

ono od kilku lat kryzys, którego głów- 

ną przyczyną jest wojna. W. czasie 

wojny płacono za zboże każdą cenę, 

to też pszenica podskoczyła z I dolara 

za buszel (1 kwintal = 3,7 b. mniej 

więcej) do 2 i pół a nawet 3 dolarów. 

„Prezydent Wilson zwrócił się w roku 

"1917 z gorącym apelem do farmerów, 

aby produkowali jakniajwięcej, a rząd 

uczyni wszystko co jest w jego mocy, 

aby ich produkcja znałazła nabywców. 

Zaczęli więc farmerzy skupywać i zie- 

mię, i narzędzia rolnicze, oczywiście 

na kredyt. Wielki spadek cen w roku 

1920 wielu z nich zrujnował, banczki 

rolne bankrutowały z szybkością 16 na 

tydzień, a większość iarm do dziś dnia 

jest zadłużona. Ludność żyjąca z rolmi- 

ctwa zmniejszyła się po wojnie o 3 

miijony osób i wynosi dziś okoio 27 

miljonów zatrudnionych w 6.300.000 

gospodarstw rolnych. Ludność ta, w 

porównaniu z ludnością miejską, żyje 

niewątpliwie na niższej stopie dobro- 

bytu, ma chęć wynosić się do miast i 

temu zarówno rząd federalny, jak rzą 

dy stanowe starają się zapobiec. 

Rzecz znamienna, pomimo kryzy* 

su, produkcja zbóż od roku 1920 nao- 

gół utrzymuję się w Stanach Zjednor 

czonych na poziomie 5.500 miljonów 

buszli (8 gatunków zbóż) ogólnej war- 

tości 12.200 riljonów dolarów. Na 

' pszenicę wypada rocznie 800 do 850 

miljonów buszł wartości miljarda dola 

rów. Ponieważ) tylko 650 miljonów b. 

idzie na spożygie wewnętrzne, przeto 

Stany Zjednoczone mają na wywóz od 
150 do 200 mili. b. pszenicy rocznie. 
Tu jest klucz syjtuacji. Wszystko było= 

by w porządku, . gdyby amerykańscy 

farmerzy mogli /co roku sprzedać tę 

nadwyżkę po dóbrych cenach, to zna- 

czy od 1.10 do 1.30 dolara. Ale na ryn- 

kach zagranicanych amerykańska psze 

nica wałczyć rusi z konkurencją Kana- 

dy, największego eksportera pszenicy 
na świecie (300 milj. b. rocznie), a tak 

że z konkurjencją Argentyny i Austra- 

lji, które fo kraje wywiozły w roku 
_ zeszłym „78 i 73 milj. buszli. 

/ >-©fownemi ale nie jedynemi terena- 
mi, na których pszenica amerykańska 

konkuruje z pszenicą kanadyjską, 'ar- 
gentyńską i australijską są Europa i 

, Daleki Wschód. Europa produkuje je- 
dną trzecią Światowego spożycia ro- 

> cznego pszenicy (3.800 milj. b.), ale 

| 

sama sobie nie wystarcza. Większy u- 

rodzaj w Europie i wynikająca stąd 
' różnica cen natychmiast „bije po kie- 
_szeni" i tak już na rząd rozgoryczone- 
go farmera amerykańskiego. „Polity- 

„kierzy“ Oddawna mu dużo obiecują, 

le dotychczas słowa nie  dotrzymy- 
wali. Prezydent Hoover w czasie ostat- 

niej kampanji wyborczej bardzo sta- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-€j). 
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Jak minąl dzień 1 sierpnia w 
{ Warszawie 

WARSZAWA, 1—8. Pat. Na tere- 
nie województwa warszawskiego dzień 
1 sierpnia przeszedł spokojnie. 

Powrót ministra Zaleskiago 

WARSZAWA, 1—8. Pat. Wczoraj 
powrócił do „Warszawy p. minister 
Spraw zagranicznych August Zaleski, 
witany na dworcu przez wyższych п- 
rzędników Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych dyr. departamentu p. Łuka- 
siewiczem na czele. Na powitanie p. 
ministra przybyli ponadto na dwo- 
rzec przedstawiciele poselstw zagra: 
nicznych, poseł polski w Moskwie 
Patek, płk. Beck i inni. 

Uriop min. poczf i felegrafów 

WARSZAWA, 1--8. Pat. Dziś, 
pierwszego sierpnia p. minister poczt 
i telegraiow inž. Ignacy Boerner roz- 
począł urlop wypoczynkowy i wyje- 
cha! do Karlsbadu. Na czas urlopu 
p. ministra zastępować go będzie 
podsekretarz stanu inż. Dobrowolski, 
obowiązki zaś wiceministra obejmie 
dyrektor departamentu p. Prądkowski. 

Nowa książka o Marszałku Pil- 
sudskim 

W najbliższych dniach, w nakla- 
dzie jednej z najpoważniejszych insty- 
tucji wydawniczych, ukaże się książka 
Cezarego Jellenty p. t. „Józef Piłsud- 
ski jako pisarz i mówca. „Studjum li- 
teracko'naukowe'. Praca wiąże się z 
prelekcjami jej autora, wygłoszonemi 
w Holandji, w Paryżu, ostatnio zaś w 
większych miastach garnizonowych 
Polski, tylko w sposób ogólny, t. j. 
swym zasadniczym tematem, w całoś- 
ci zaś stanowi szeroką syntezę i ana- 
lizę dorobku piśmienniczego Marszał- 
ka. Jest to całokształt, uwzględniają- 
cy walory literackie, koncepcje  histo- 
rjozoficzne i elementy jego ideo- 
logji. 

Uchylenie cel wywozowych 

WARSZAWA. 1,8. Pat. Rozporzą- 
dzeniami właściwych ministrów, wy: 
danemi w czerwcu r. b. zostały uchy: 
łone cła wywozowe od żyta, mąki 
żytniej i otrąb, skutkiem czego wy: 
wóz wymienionych zbóż, jak również 
jęczmienia nie skrępowany jest w 
chwili obecnej żadnemi ograniczeniami. 
P.A.T. upoważniona jest do podania 
do wiadomości, że decyzja rządu w 
odniesieniu do wymien onych zbóż, 
wyrażająca się w przeprowadzeniu 
wolnego wywozu tych zbóż, powzięta 
została przez rząd przynajmniej na 
okres bieżącego roku gospodarczego 
1929—30. Decyzję w sprawie zasto- 
sowania wolnego wywozu również do 
przenicy rząd będzie mógł powziąć 

dopiero po otrzymaniu dokładniej: 
szych wiadomości o tegorocznych 
zbiorach i konjunkturach w kraju i 
zagranicą. W związku z tem obowią- 
zujące dotychczas cła wywozowe od 
pszenicy zostają utrzymane w mocy 
do końca sierpnia r. b. 

a 

WARSZAWA. 1.6. Pat. W związ- 
ku z błędnemi wiadomościami, jakie 
ukazały się w prasie, jakoby zniesie- 
nie cła wywozowego na żyto odno- 
siło się do zbiorów 1928—29 roku 
gospodzrczego, Ministerstwo  Prze- 
mysłu i Handlu komunikuje, że roz- 
porządzenie ministrów skarbu, prze- 
mysłu i handlu oraz rolnictwa z dnia 
4 czerwca 1929 r. w sprawie uchyle- 
nia ceł wywozowych od żyta i mąki 
żytniej odnosi się do wszelkiego ży- 
ta, wywożonego od dnia 11-go czerw- 
ca r. b. 

Uruchomienie fabryki Zw. Azo- 
fowych. 

Prace nad budową nowej fabrykijzwiąz- 
ków azotowych dobiegają końca. Obecnie 
odbywa się montaż i instalacja maszyn w 
salach fabrycznych. Uroczyste otwarcie 
fabryki w obecności Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i członków Rządu nastąpić ma 
jeszcze w miesiącu wrześniu r. b. 

- Konsulafy morskie w Gdyni. 
W najbliższym czasie nastąpić ma w 

Gdyni ustanowienie 2 nowych placówek 
konsularnych państw obcych. Konsulaty 
morskie otwierają w Gdyni Finlandja i 
Włochy ze względu na wzmożony ruch 
statków tych państw do polskiego portu 
morskiego. 

pocztówa ulszczona ryczałtem” 
r niezamowionych nie zwraca. Administracja | Redakeja rękopisów, 

nie uwzględnia zastrzeżeń so do rozmieszszania ogłoszeń. 

  

Bolszewicka demonstracja na fińskiej 
granicy 

Z Helsingiorsu donoszą: Onegdaj 

tłumy komunistów rosyjskich, zbli- 

żywszy się do granicy w pobliżu Te- 

riok, próbowali urządzić demonstra- ; 

cję w celu wzbudzenia wśród ludnoś- 

ci pogranicznej wrogich uczuć wzglę- 

den obecnego ustroju. Bolszewicy 

uciekli się do zwykłych środków agi: 

tacyjnych, wszystkie jednak ich pró- 

by ludność spotkała bardzo niechętnie. 

Epidemja samobójstw w  Estonji 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GLEBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „ Jedność". 
LiDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

WOLKOWYSK — 

    

  

ENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3eį 40 gr. 
mzdesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 

swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 
drożej, Administracje nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia |ażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

    
Poki "ECO WERCWO KCYNIA 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
drożej. 

miejaca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

W Paryżu. 

PARYŻ. i. 8. (PAT). Aresztowano tu około 40 komunistów, wśród 
nich wielu przywódców, którzy pracowali gorliwie nad przygotowaniem 
dnia 1 sierpnia. 48 cudzoziemców zostało z tych samych powodów wydalc- 
nych. W czasie poszukiwania 10 innych cudzoziemców wykryto na koryta- 
rzu pewnego hotelu 21 petard oraz 19paczek z materjałami wybuchowemi. 
Pozatem władze skoniiskowały dziennik zatytułowany „„Międzynarodówka”, 
który redakcja „Humanite* przygotowała w celu wydania go zamiast skon- 
fiskowanych „Humanite*. 

PARYŻ. 1. 8. (PAT). Opuszczenie tabryk przez robotników odbyło się 
w zupełnym spokoju. Poszczególnych komunistów, usiłujących wywołać za- 
»męt policja rozproszyła, względnie aresztowała. 

} 

PARYŻ, 1 8. Pat. Dzień dzisiejszy rozpoczął się spokojnie. Prace na paczcie“ 

na kolei, na dworcach i na wielkich fabrykach, znajdujących. się na przedmieściu, od- 

bywają się normalnie. Pewne nieprawidłowości, jakie ujawniły się w tych dziedzinach 

zajęć, mają charakter zwyczajny. W ciągu nocy aresztowano w Iokalu „Humanite“ 
6 komunistów i skonfiskowano dziennik. W Saint Denis aresztowano mera, który pod- 
burzał robotników do porzucenia pracy. 

W Rumunji 
ZKowla donoszą: Ostatnio w Esto- 

nji stały się częste wypadki samo- 
bójstw. W niektórych dniach zarejest- 
rowano po kilka wypadków samobój- 
stwa, wczoraj wystrzałem z rewolw*- 
ru Odebrał sobie życie naczelnik pocz- 
ty w Hungerburgu. Przedwczoraj Za- 
strzelił się inspektor państwowego 
zarządu kolonizacyjnego. Większość 
samobójstw powoduje ciężki stan ma- 
terjalny. 

jad iytów w tynymiśnach w tym 
ron do skutku nie dojdzie 

Z Kowna donoszą: Jak wiadomo 
co rok żydzi litewscy oraz Żydzi z 
Wileńszczyzny zbierają się podczas 
święta żydowskiego „Ow“ przypa- 
dającego w sierpniu, na cmentarzu 
żydowskim w Łyngmianach, na: któ- 
rym są pochowani liczni ich współ- 
wyznawcy. Jednocześnie zjazdy te u- 
życzają Żydom litewskim i polskim 
możliwości zobaczenia swych  krew- 
nych, mieszkających po tamtej stro- 
nie granicy Jak słychać w roku bież. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie 
udzieli zezwolenia na odbycie takiego 
zjazdu. 

Prałat Olszewski ponownie prośi 0 zl- 
nienie z więdenia 

Z Kowna donoszą: Prałat Olszew: * 
ski po raz trzeci zwrócił się do sądu 
z prośbą o zwolnienie go na skutek 
choroby z więzienia do rozprawy Są- 
dowej. W tych dniach prośba prałata 
Olszewskiego zostanie rozważona. 

Katastrofa samolotu estońskiego 
Z Rewla donoszą: Onegdaj o g. 

10 zrana w pobliżu Rewia” podczas 

lotu ćwiczebnego pilot ppor. Brenner 

przy lądowaniu nie utrzymał гбупо- 

wagi i runął z aparatem na ziemię. 

Aparat został zupełnie zniszczony. 
dLotnik odniósł ciężkie obrażenia. 

$owietka delegacja przemysłowa 
w Rewii. 

Z Rewla donoszą: Wczoraj do 
Rewla przyjechał przewodniczący So- 
wieckiej delegacji przemysłowej Pet- 
rosow. Na granicy sowieckiej w Jam- 
burgu funkcjonarjusze pogranicznego 
GPU podczas rewizji bagażu Petroso- 
wa odebrali od niego 14 czerwońców, 
tłumacząc się, że specjalny dekret za- 
brania wywozu waluty sowieckiej za- 
granicę. 

Sowiecka . delegacja przemysłowa 
w związku z zamiarem poczynienia w 
Estonji szeregu zamówień obejrzała 
w Rewlu prawie wszystkie fabryki. 

Rierny bilans handlowy Estonji 
Z Rewla donoszą: Bilans handlu 

zagranicznego  Estonji za pierwsze 
półrocze r. b. ukształtował się ujem- 
nie. Wwóz przewyższa wywóz na 13 
miljonów koron. 

: Tarys Kistorji Wojennej 

4 R 
Pułka Ułatów Zaniemeńskich 

Do nabycia w Adm. „Słowa 
Cena gr. 50. 

BUKARESZT, 1 8. Pat. Do godziny 14-ej nie doszło w stolicy i na prowincji do 
żadnych niepokojów. Jedyny Incydent miał miejsce w Kiszyniowie, gdzie około 100 
komunistycznych agitatorów robotniczych usiłowali urządzić demorstrację na głównej 
ulicy miasta. Agitatorzy nieśli czerwone sztandary i transparenty z napisami „Precz z 
wojuą!l* i „Wszyscy w obronie ZSSR.*. Oddziały policji i wojska zatrzymały pochód 
manifastantów, którzy stawiali opór. Z obu stron padły strzały. Ranny został jedyn e 
jeden z man festantów niosący sztandar. Aresztowano 30 osób. 

W Londynie 
. LONDYN, 1 8. Pat. Do godziny 16-ej nie odbyły się w Londynie żadne manife- 

stacje komunistyczne. я 

Olbrzymi pożar w Sarajewie 
Spłonęły warsztaty lotnicze wartości 4 i pół milj. denarów 

BIAŁOGRÓD. 1.8. Pat. Według doniesień z Sarajewa, ostatniej nocy 
wybuchł pożar w warsztatach kolejowych na įdworcu w Sarajewie. Dwa 
gmachy zostały całkowicie zniszczone. Straty obliczają na 4 i pół miljona 
denarów. Istnieje przypuszczenie, że pożar pozostaje w związku z akcją 
terorystyczną komunistów, podjętą z racji dnia 1 sierpnia. 

Pożar dziełem komunistów 

WIEDEŃ, 1 8. Pat. W-g doniesień dzienników z Sarajewa, agenci komunistycz= 
ni zorganizowali wczoraj wielką demonstrację robotników warsztątów kolejowych. O 
godzinie 2 po poł. rozpoczął się strajk. Robotnicy podpalili warsztaty, niszcząc w ten 
sposób dwa budynki. Interwenjowała żandarmerja, przyczem doszło do krwawej walki 
podczas której wiele osób zostało zabitych. Komuniści zastrzelili jednego ze swych 
towarzyszy, który ich zdrądził. 

Zerwanie wstępnych rekowań zngielsko-sowieckich 
Przyczyna zerwania 

MOSKWA, 1.VIII. PAT. Tass donosi: Prowadzone w Londynie 
rokowania angielsko-sowieckie zostały przerwane z powodu 
odmowy ministra spraw zagranicznych Hendersona podjęcia 
stosunków dyplomatycznych niezwłocznie, przed uregulowaniem 
spornych kwestyj. 

Szczegółowy przebieg rokowań 

MOSKWA. i. 8. (PAT). Agencja Tass upoważniona została do poda- 

nia do wiadomości następujących szczegółów 6 rokowaniach ambasadora 

Dow;, alewskiego z angielskim ministrem spraw zagranicznych Hendersonem. 

OŚWIADCZENIE DOWGALEWSKIEGO. 

Stosownie do noty sowieckiej z 23 lipca Dowg alewski oświadczył mi- 

nistrowi angielskiemu, iż rząd sowiecki polecił mu nawiązać rokowania z rzą- 

dem angielskim wyłącznie co do procedury przyszłej dyskusji w kwestjach 

spornych, uważając, iż w międzyczasie jest niezbędne niezwłoczne mianowa- 

nie ambasadorów obu państw tak, aby dyskusja nad wszelkiemi kwestjami 

spornemi mogła mieć miejsce w Łondynie i została rozpoczęta niezwłocznie 

po mianowaniu ambasadorów. Henderson odpowiedział w formie kategorycz- 

nej, że natychmiastowe wznowienie stosunków dyplomatycznych jest nie- 

możliwe i zaproponował uprzednie przystąpienie, najpóźniej w dniu 14 sierp- 

nia, do rokowań merytorycznych nad wszelkiemi kwestjami spornemi oraz 

wysłanie w tym celu do Londynu delegacji sowieckiej. W dniu 31 lipca am- 

basador Dowgalewski wręczył min. Hendersonowi odpowiedź  komisarjatu 

spraw zagranicznych, donoszącą, że rząd ZSSR. uczynił wszystko, co leżało 

w jego mocy, aby tłatwić zbliżenie między ZSSR a W. Arytanją. jednakowoż 
oświadczenie min. Hendersona świadczy o tem, że rząd angielski nie chce lub 

nie może zdecydować się na wznowienie stosunków. W przeciwnym razie 

bowiem rząd angielski nie wysunąłby, jako warunku wst ępnego wznowienia 

normalnych stosunków, uregulowania merytorycznego skomplikowanych 

kwestyj spornych. Ta nowa okoliczność, nieprzewidziana w nocie rządu an- 

gielskiego, wymaga specjalnego zbadania sprawy. Dlatego też komisarjat 

spraw zagranicznych zmuszony jest zwrócić się o instrukcje do prezydjum cen 

tralnego komitetu wykonawczego ZSSR, które na najbliższem plenarnem po- 

siedzeniu rozpatrzy nowe propozycje sządu angielskiego. Ambasador Do- 

wg alewski po wręczeniu odpowiedzi sowieckiej odjechał do Paryża. 

WRAŻENIE W MOSKWIE. 

MOSKWA. 1.8. (PAT). Sprawa zerwania rokowań sowiecko - angiel- 
skich wywołała w tutejszych kołach politycznych zrozumiałe zainteresowanie. 

Ze strony komisarjatu ludowego spraw zagranicznych złożono przedstawi- 

cielom prasy zagranicznej krótkie oświadczenie, ilustrujące ogólnie przebieg 

wszystkich. rozmów między Hendersonem a Dowgalewskim oraz zakomuniko 

wano treść ostatniej noty sowieckiej nie dodając do niej dalszych  szczegó- 

łów i komentarzy. A 

Zamach bombowy na adwokafa w Berlinie 
BERLIN, VIII PAT. Ubiegłej nocy dokonano na wilię adwokata dr. 

Straussa w miejscowości Liineburg w prowincji Hannowerskiej zamachu bom- 
bowego. Wybuch nastąpił pod nieobecność właściciela i jego rodziny, bawiących 
na letnisku. Siła esplozji była tak wielka, że w promieniu 100 m. we wazy: 

stkich domach powypadały szyby. Wybuch uszkodait ścianą frontową willi, 
zniszczył piwnicę i zerwał większą część dachu. Jednocześnie przed wejściem 
znaleziono skrzynkę, zawierającą maszynę piekielną, która jedynie dzięki wadli- 
wej konstrukcji zegara nie eksplodowała. Wśród ludności wybuch wywołał nie- 
zwykłą panikę. Przypuszczają, że zamach, sprawców którego nie wykryto, ma 
podłoże polityczne. Właściciel willi adwokat Strauss jest jednym z czołowych 
działaczy demokratycznych i przewodniczącym lokalnej grupy związku obywa- 
teli niemieckich wyznania mojżeszowego. 

nowczo obiecał rolnikom pomoc pań- 

stwową i on pierwszy słowa dotrzy- 

mał. 
Dnia 15 czerwca wszedł w życie 

„akt“ mający na celw „wprowadzenie 

handlowych ułatwień w międzystano- 
wej i międzynarodowej wymianie pro- 

duktów rolnictwa, oraz ekonomiczne 

zrównanie tegoż z innemi przemysła- 

mi'. Kongres uchwalił na ten cel kre- 

dyt 500 miljonów dolarów, o którego 

užyciu zadecyduje specjalny „Federal 

Farm Board“ powołany do życia przez 

prezydenta Hoover'a w połowie lipca. 

Urząd ten składa się z 8 członków pod 

przewodnictwem p. Aleksandra H. Leg- 

g'ego; sekretarz departamentu  rolni- 

ctwa, p. Artur M. Hyde jest jednym 

z ośmiu. 
Zanim „Farm Board' zacznie fun- 

kcjonować, przeprowadzi gruntowną 

ankietę w przedmiocie sytuacji amery- 

kańskiego rolnictwa. Ale z oświadczeń 

jakie p. A. H. Legge uczynił prasie 

wiemy już, że niema mowy o jakiemś 

udzielaniu zasiłków poszczególnym rol- 

nikom. Rząd będzie współpracował 
tylko z kooperatywami rolniczemi, któ | 

rych jest dziś w Stanach około 12.000. 

Prawdopodobnie powstanie jakaś cen- 

trala skupująca od farmerów niesprze- 

dane z wolnej ręki nadwyżki i zabez- 

pieczająca ich tym sposobem od nad- 

miernych strat na wypadek niskich 

cen. Ponieważ popyt na pszenicę zale- 

ży od urodzajów na świecie, farmerzy 
amerykańscy powinni móc zachować 

„surpłus* z jednego zbioru na jeden 
lub więcej lat i sprzedać go po dob- 

rych cenach kiedy będzie konjunktu- 

ra. Drogą udzielania im kredytów pod 

zastaw ich zboża, rząd może znacznie. 

pomóc, ale tylko pod warunkiem, że 

sami farmerzy. się zorganizują.  Pre- 

zydent Hoover oświadczył członkom 

„Farm Board'u“, że do każdych 2 do- 

larów funduszu rezerwowego przezna- 

Aa na kredyt dła farmerów i ze- 

branego przez kooperatywy, rząd może 

dodać dolara, ale nie więcej. 

Tak się przedstawia w ogólnych 

zarysach „relief“, z jakim rząd idzie 

na pomoc amerykańskiemu rolnictwu. 
Ma p. Hoover szczęście, bo i niebo mu 

przyszło z pomocą. Urodzaj w Kana- 

dzie nie jest w tym roku nadzwyczaj- 

ny, a z atem popyt na amerykańską 

pszenicę będzie duży. Niewesołe jest 

to wszystko dla europejskich eksporte- 

rów pszenicy, przedewszystkiem dla 

Rumunji i dla Węgier. Aczkolwiek 

Amerykanie twierdzą, że daleką im 

jest wszelka myśl szkodzenia komukol- 
wiek, to jednak w swoich skutkach po- 

lityka „farm reliefu* analogiczna bę- 

dzie z polityką „dumping'u*. Bo oparty | 
o kredyt rządowy farmer amerykański 
skutecznie będzie mógł konkurować w 

Europie ze zbożem europejskiem. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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ECHA KRAJOWE Przygotowanie do konterencji 0 Hadze 
  

MOŁODECZNO. 

— Komisarz Rządowy i Rada przy- 
boczna przygotowują teren do pracy przy- 
szłych władz miejskich. Wykonując za- 
rządzenie władz centralnych, starosta po- 
wiatu mołodeczańskiego mianował Komi- 
sarzem Rządowym nowoutworzonego m. 
Mołodeczna p. Adama Modlińskiego byłe- 
go prezydenta m. Suwałk oraz powołał 
do współpracy z komisarzem rządowym 
Radę przyboczną w składzie mieszkańców 
m. Mołodeczna: p. p. Bermana Dawida; 
Grzonstowskiego Stanisława, Czajewskie- 
go Michała, Eltermana Bencjana, Jacznia- 
kowskiego Karola, Kołcza Władysława, 
Łukomskiego Leona, Sarola Kazimierza, 
Sołohuba Stefana, Wernera Władysława, 
Widrowicza josela, Woroneckiego Józefą. 

Głównem zadaniem Komisarza rządo- 
wego i Rady przybocznej będzie stanowiło 
dokonanie wszelkich czynności przygoto” 
wawczych; pozostających "w związku z 
wprowadzeniem w m. Mołodecznie ustroju 
miejskiego a pęzedewszystkiem: sporządze- 
nie planu rozrachunku pomiędzy miastem 
a gminą wiejską mołodeczańską, (dokładne 
ustalenie w terenie granic nowego miasta, 
oraz sporządzenie projektu budżetu miasta 
na rok 1930-31. Powołane z nominacji 
organa miejskie rozpoczną swe urzędowa* 
nie z dniem 1 sierpnia r. b, które trwać 
będzie do chwili ukonstytuowania się nor- 
malnych organów miejskich, powołanych w 
drodze wyboru. Zarządzenie władz w spra- 
wie wyborów do Rady miejskiej w Moło= 
decznie nastąpi aktem oddzielnym 

— Wieści z powiatu. W obecności 
inspektora samorządu gminnego odbyły się 

"w Krasnem wybory wójta gm. Krasne. Wy- 
bór padł na p. Konstantego Stefanowicza z 
maj. Korsakowicze gm. Kraśnieńskiej. 

W ub. tygodniu starosta mołodeczań* 
ski p. Tramecourt odebrał przysięgę od 
sołtysów gmin: bienickiej, gródeckiej, Ie- 
biedziewskiej, mołodeczańskiej i połoczań: 
skiej. 

Ogółem złożyło przysięgę 96 sołtysów. 

POSTAWY. 

— Zbiórka uliczna na budowę ołta- 
rza. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
zorganizowało w  Duniłowiczach zbiórkę 
uliczną na odbudowę ołtarzą w kościele 
parafjalnym. Zebrano 84 zł. 

GŁĘBOKIE. 

— Tragiczna Śmierć ziemianiną. Przed 
kilku dniami podczas kąpieli w jeziorze 

głębockim utonął 30 letni właściciel maj. 
Głębokie Dymitr Suryn-Masalski. || 

Po  kilkugodzinnych poszukiwaniach 
zwłoki wydobyto. 

PODBRODZIE. 

— O posterunek policji na moście. 

Wypadki katastrof samochodowych częste 
nawet przy tak mizernem rozwoju automo- 

bilizmu są najlepszym wskaźnikiem, że, 

albo mamy niedostatecznie wyszkolonych 

szoferów albo też indeferentyzm policji, do 

obowiązków której należy przestrzeganie 

przepisów o ruchu „kołowym rozwydrzył 

szoferów. Najgorzej jest z autami wojsko: 

wemi, a niestety w okresie latnim mamy 

jch w Podbrodziu sporo. už 

© Przed kilku dniami miał miejsce fakt 
potwierdzający moje wywody. 

Z mos u na rzece Zejmiana (w samem 

Podbrodziu) zjezdzał wóz. „ Nieszczęście 

chciało, że za wozem tem jechało auto 

wojskowe (ciężarowe Nr. 4179). Szofer ja- 

dąc zbyt szybko i nieuwaźnie przewrócił 

wóz i mimo, że dwie jadące w nim kobie- 

ty ;zostały pokaleczone uciekł dalej jak 

gdyby uciekając od ospowiedzialności. 
Policji, jak zawsze, nie było mimo, że 

koło mostu zebrał się tłum i był to dzień 

rynkowy, kiedy na moście panuje ruch 

duży. 
acne stalego „posterunku w 

dni targowe byłoby, zdaje mi się, ŻART 

/ ZAM LIDA: 
— Poświęcenie kaplicy. Dnia 28 lipca 

odbyła się przy bardzo Jicznym udziale 

wiernych z Lidy, oddziału sokołów z orkie- 
strą kolejową i wiernych z Minojt i okolic, 

uroczystość poświęcenia kaplicy w Minoj- 

tach, gminy lidzkiej. Aktu poświęcenia do- 
konał ks. kanonik Bojaruniec w asystencji 

miejscowego duchowieństwa. Należy zazna- 

czyć, iż budowa kaplicy rozpoczęta była 

przez fundatorki p.p. Gudaczewskie z je 

mojt na pamiątkę odzyskania niepodległości 

jeszcze w 1919 roku, lecz przeszkodziła w 

wykończeniu budowy inwazja bolszewicka 

i zdewastowanie majątku. ‹ 

— Obwodowe konferencje rolnicze. 

W miesiącu lipcu odbyły się z inicjatywy 

XT T PE ORO O EEE ETOWE ERAT ROSES WAYS ECCO RRT TOYO TE OK ITT IIS TIT KI ISSN SARS 

Ginąca raSa.. 
Nie mnie to mówił osobiście Pierre 

Veber *) paryżanin najczystszej krwi, 

Jeden z rzadkich autentycznych * naj- 

prawdziwszych paryżanów, w doda 

ku nietylko jeden. z najświetnieiszych 

do dziś dnia feljetonistów francuskich 

łecz i autor wielu ślicznych lekkich ko, 

medyj o tarsowem często gęsto za 

cięciu, które przed wojną robiły fu- 

rorę w bulwarowych teatrach pary- 

skich i wszędzie zagranicą, a które 

raz po raz wracają na afisz i po woj- 
mie, nie straciwszy roskosznego swe- 
go humoru i czysto paryskiego wdzię- 
ku... Nie mnie to mówił Pierre Veber 
tylko jednemu z dobrych moich znajo- 

mych, który miał rzadką przyjemność 

spędzić z nim wieczór cały w pewnym 
prywatnym domu w Paryżu, gdzie ów 
mój znajomy „bawił'* — no, i znako- 

micie bawił się! — niedawno przez 
czas dłuższy. 

Powtarzam to, co mój znajomy 
opowiedział; nie będzie to relacja nie- 
skazitelnie ścisła; lecz „na bezrybiu“, 
jak to mówią... 

Dlatego zaś „na bezrybiu“, bo 
stały nieoceniony paryski korespon- 

dent .,Słowa* Kazimierz Smogorzew- 
ski (jak ta czytelnicy spostrzedz już 
dawno musieli) buja sobie szczęśliwie 
po Ameryce, dotarłszy 'aż do wybrze- 
ży OceanuSpokojnego czyli do Pacy- 

*) Niech nikogo nie zbija z tropu na- 

zwisko brzmiące z niemiecka. Offenbach też 
wiebył nawet rodowitym Francuzem a je- 

go cała muzyka to przecie. kwintesencja 

najczystszego — paryzjanizmu! W „Tout 
Paris" za Drugiego Cesarstwa był też Of- 
fenbach osobistością pierwszoplanową. 

Lidzkiego Wydziału Powiatowege obwodo- 
we konferencje rolnicze w Iwju, Niecieczy, 
Werenowie, Ejszyszkach, Raduniu i Wa- 
wiórce przy udziale przedstawicieli Kas 
Stefczyka, spółdzielni mleczarskich, Kółek 
Rolniczych i spółdzielni rolniczo-handlo- 
wych, orąz lidzkiego agronoma powiatowe 
go inżyniera Zawady i sekretarza Organi- 
zacyj i Kółek Rolniczych p. Górskiego. Na 
konferencjach tych uchwalono terminy wal- 
nych zebrań w poszczególnych kółkach, 
rolniczych ustalając porządek dzienny tych 
zebrań, a ponadto omówiono szereg spraw 

tyczących się rolnictwa, hodowli oraz in- 
nych gałęzi gospodarstwa wiejskiego. Jed- 
nocześnie powiadomiono zebranych O po- 
łączeniu się organizacyj rolniczych z terenu 
byłego rosyjskiego, działających dotych= 
czas oddzielnie. 

ŚWIĘCIANY 
— Z posiedzenia wydziału powiato- 

wego. Odbyło się tutaj posiedzenie wy- 

działu powiatowego. Ze sprawozdania O 

sytuacji dróg dowiadujemy Się, że w roku 

bieżącym naprawiono 70 kilometrów dróg; 

wybudowano 23 mosty i zabrukowano 13 

osiedli. Z kolejnego sprawozdania 0, doży- 

wianiu ludności wynika, iż w miesiącu 

czerwcu wydano dzieciom w szkołach 

126377 porcyj. Ponadto 7.736 rodzinom, 

składającym się z 17.625 osób „dorosłych 

i 15.608 dzieci rozdano 185 ton ziemniaków 

i 255 ton zboża. Następnie omawiano spra- 

wy szkoły zawodowej w Nowo-Święcia- 

nach, sprawę otwarcia szkoły dokształcają- 

cej dla młodocianych, pracujących w prze- 

myśle i handlu OBORY szereg uch wał 

i zarządów gminnych. Ч е 

У Z pr gradobicia z dnia 23 lipca 

uległa zniszczeniu ozimina w 100 proc, a 

zasiewy jare w 90 proc. we wsiach: Wyha- 

ry, Niewieryszki, Gudleiszki, Bietusy i Ka- 

tarzynowo, gm. święciańskiej. „Szkody od 

30 do 40 proc. poniosły w. zasiewach wsie: 

Gołoszyszki, gm. łyntupskiej oraz w Ru- 

dzianach i Wojciukiszkach, gm: kołtyniań- 

skiej 
DZISNA. 

— mny okulistyczne polskiego Czer“ 

a pz Z micjatywy Wileńskiego 

Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża 

przy poparciu Deparamentu Służby Zdro- 

wia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Sejmiku Dziśnieńskiego — zostały zorga- 

nizowane dwie Kolumny Okulistyczne dla 

walki z chorobami ocznemi, a przedewszy- 

stkiem jaglicą i skierowane na teren powiatu 
ian GRSRIEGO : › 

0215‘‚%10\::‘;1:1!;1;;;(& (każda w składzie 5-ciu 0- 

sób — 2 łek., 1 pielęgn., 1 stud. - med. — 

intendent i posługacz) przybyły do powiatu 

dnia 15. 6. rb. i rozpoczęty odrazu swą dzia- 

łalność; Kolumna Nr. I w Dziśnie + kolu-- 

mna Nr. 2 w Głębokiem. 
Już pierwsze dnie pracy kolumn wyka- 

zały jak ogromną potrzebę PE. okulisty- 

cznej odczuwała ludność. zięki odpowied- 

niej akcji propagandowej, przeprowadzonej 

przez czynniki rządowe i samorządowe w po 

wiecie, ludność o przybyciu Kolumn i cha- 

rakterze ich pracy była zawczasu powiado- 

mioną. To też już w pierwszym dniu, do- 

słownie tłumy ludzi zwłaszcza w Głębokiem, 

oczekiwały rozpoczęcia przyjęć. Kilka krót- 

kich danych cyfrowych najlepiej ziłustruje 

pracę dotychczasową kolumn. : 

A więc: kol. Nr. 1 pod kierownictwem 

dr. Ludwika Rostkowskiego za czas od 15.6. 

do 5. 7. w Dziśnie udzieliła 1109 porad i do- 

konała 84 zabiegów operacyjnych.  Poza- 

tem zwiedzono 20 szkół powszechnych w 

Dzi-nie i jej okolicach, gdzie zbadano о- 

gółem 1566 dzieci, z których 67 okazało się 

chorych na jaglicę (4,25 proc.) Kol. Nr. 2 

pod kierownictwem dr. Jadwigi Wicherkie- 

wiczówny w czasie od 15. 5. do 15.7. w Głę- 

bokiem udzieliła 2749 porad i dokonała 318 

zabiegów operacyjnych. 
W dniach 6, 7 i 8 lipca przebywał w po 

wiecie p. Marszałek Szymański w towarzy- 
stwie Prezesa Wileńskiego Oddziału PCK. p. 
Uniechowskiego celem lustracyj pracy ko- 
tumn. P. marszałek Szymański wyraził swe 
ogromne uznanie dla pracy kolumn, przy- 
czem sam dokonał kilku bardziej skompliko- 
wanych zabiegów operacyjnych. Przyjazd 

Początek obrad 6 sierpnia 

WIEDEŃ, 1.VII. PAT. Według doniesień dzienników z Hagi, 
liczyć można napewno na rozpoczęcie konferencji w dn, 6 sierp- 
nia. Mocarstwa zapraszające—Anglja, Francja, Włochy i Belgia — 
wystosowały do rządu Stanów Zjednoczonych prośbę o wyde- 
legowanie na konferencję obserwatora. Prawdopodobnie rze- 
czoznawcy amerykańscy, którzy współpracowali w redakcji planu 
Younga, wezmą również udział w konferencji haskiej. 

Kto będzie przewodniczył? 

Przewodnictwo konferencji obejmie albo premier belgijski 
Jaspar, albo Briand. Delegacja belgijska składać się będzie z 
premjera Jaspara, ministra spraw 
czoznawcy Frangui'ego. 

„zagranicznych Hymansa i rze- 

Jakie państwa wezmą udział w konferencji 

PRAGA, 1—8. Pat. Prasa tutejsza donosi z Paryża, że po rokowa- 
niach między Pragą a Paryżem i Londynem postanowiono zaprosić Czecho- 
słowację na konferencję w Hadze. „Prager Presse" pisze, iż postanowiono 
zaprosić Polskę, Czechosłowację, Jugosławię, Rumunię, Grecję i Portugalję. 

Skład delegacji francuskiej 
PARYŻ, 1.VIIL. PAT. Urzędowo donoszą, że delegacja francuska na konferencję 

odszkodowawczą odjeżdża do kiagi w poniedziałek. W skład delegacji wejdą między 
innemi Briand, Cheron, Loucheur, Berthelot, Fromageot, Moreau i Parmantier. Wy- 
soki komisarz Tirard i naczelny dowódca armji nadreńskiej gen. Guilaumat udadzą 
się do Hagi w późniejszym terminie. 

Autorytet Brianda 

PARYŻ. 1.6. Pat. Prasa, stwierdzając silną większość, jaka poparła 
gabinet Brianda, podkreśla, że większość ta pozwoli premjerowi na wyjazd 
do Hagi, na konferencję, z zapasem niezbędnego autorytetu. 

Niemcy przygotowują się do konferencji. 

BERLIN, 1 8. PAT. Minister spraw zagranicznych dr. Stresemann 
przyjęty był dzisiaj przed południem na audjencji przez prezydenta Hinden- 
burga, którema przedłożył obszerne sprawozdanie o przygotowaniach nie- 
mieckich do konierencji haskiej. Między prezydentem Hindenburgiem a rzą- 
dem Rzeszy istnieje—jak donosi „Vossische Ztg”*—zupełna zgoda co do 
punktu, iż Niemcy w sprawie kontroli Nadrenii nie mogą się zgodzić na 
żadne ustępstwa. Niemcy gotowe są tylko nawiązać rokowania w sprawie 
utworzenia komisji, której kompetencje miałyby się kończyć równocześnie 
z upływem terminu okupacji, a więc w roku 1935. Takie instrukcje otrzy- 
mać ma—w'g zapewnień „Vossische Ztg'*— delegacja niemiecka przed wy- 
jazdem na konierencję haską. Rada gabinetowa, która ma się zebrać jutro, 
zaaprobuje prawdopodobnie raz ieszcze to stanowisko zasadnicze. 

Likwidacja zafargu o kolej wschodnio-chińską 
Warunki rządu 

PEKIN, 1—8. Pat, W wywiadzie 

nankińskiego \ 

z przedstawicielami prasy minister 

kolei rządu nacjonalistycznego zaznaczył, że Chiny zamierzają podjąć z 

sowietami rokowania na następujących podstawach: wszystkie prawa i 

interesy na kolei wschodnio-chińskiej będą wspólną własnością rosyjsko- 
chińską, władza administracyjna kolei 

Zamiar rządu 

BERLIN. 1.8. Pat. Biuro Wolia donosi 

będzie spoczywać w rękach Chin. 

chińskiego 

z Pekinu: Chiński minister 
komunikacji Sun-Fo oświadczył w wywiadzie z dziennikarzami, że rząd 
nankiński zamierza przed rokowaniami ż Sowietami na podstawie przyzna- 
nego chińsko-rosyjskiemu towarzystwu 'prawa strzeżenia wszystkich praw 
i interesów na kolei wschodnio-chińskiej przejąć administrację tej kolei. 

Wielkie manifestacje antysowieckie w Szanghaju 
PARYŻ, I 8. Pat. Havas donosi z Szanghaju, że odbywają się tam w dniu 

dzisiejszym wielkie manifestacje przeciwko Sowietom. Demonstranci domagają 
się stracenia komunistów oraz mobilizacji całej armji chińskiej. Wedle tego sa- 
mego źródła informacyj japończycy wzmacniają swe wojska w północnej Mand- 
żurji. 

Start „Zeppelina“ do lotu transaflaniyckiego 
FRIEDRICHSHAFEN. 1.8. Pat. Sterowiec „Zeppelin“ wystar- 

tował dziś o godzinie 3 m. 29 nad ranem do lotu transatlan 
p. Marszałka i jego bezpośrednie zetknięcie” tyckiego, mając na pokładzie 18 pasażerów. 
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się z ludnością wywarło na tej ostatniej Sil- 
ne wrażenie. 

Mimo codziennej i całodziennej wytężo- 
mej pracy dużo chorych zostało nie przyję- 
tych, gdyż kolumny w ustalonym zgóry ter 
minie musiały się przenieść do in. rejonów 

powiatu, mianowicie do Dokszyc i Łużek. 
Chorzy przyjmowani są zupełnie bez- 

płatnie, wyniki leczenia, prowadzone według 
majnowszych metod, są tak dodatnie, że 
chorzy maplywaja często nawet z b. odleg- 
łych puniktów powiatu, bojąc się, że kolum- 

fiku (ładny mi „Pacyfik* burzliwy jak 
sto djabłów!) zamiast pilnować w Pa- 
ryżu aby nie ogarnął za bardzo już 
pacyfistyczny duch Brianda podczas 
jego coraz to intymniejszych nawiązy- 
wań kontaktu z miarodajnymi dziś 
prowodyrami polityki niemieckiej. Mi- 
nie krzynka czasu zanim p. Smogorzew 
ski na swoje stanowisko da Paryża 
powróci (bo wątpię czy zaryzykuje 
lecieć aeroplanem — chociażby z New- 
Yorku nad Sekwanę a nie odwrotnie). 
Tymczasem przeto mogę jeszcze z czy- 
stem sumieniem  wścibić w „sferę 
wpływów” _ majlepszego i znakomite- 
go kolegi moje trzy grosze.. pardon! 
— nawet mile moje własne tylko z 
kieszeni mego znajomego "względnie 
Piotra Vebera. 
Bo oto mutatis mutandis co on 
sam mówił w ścisłej a dobranej kom- 
panijce pań*i panów, tam w Paryżu, 
któregoś niedawno wieczora gdy pod 
Ikasztanami  staroświeckiego parku 
miły chłodek zaczynał rozpraszać 
upał  całodzienny — pa doskonałym 
obiedziie, przy czarnej kawie i cyga- 
rach, akwzct * ' wówczas gdy rozmo- 
wa zaczyna — ach, mój Boże, ni ztąd 
ni zowąd! — (przechodzić coraz nie- 
ustępliwej ma... „kobiety* i „miłość”. 

* * * 

Niewątpliwie, macie państwo 
rację — mówi Pierre Veber — że na- 
Sza Francja to kraj des grandes 
Amoureuses, wielkich kochanic, 
metres na wielką skalę. Popularniejsze 
są one w pamięci ludzkiej u nas niż... 
najznakomitsi np. wodzowie, genera- 
łowie. Wystarczy jeśli wymienię Agnes 
Sorel, panią de Pompadour, panią de 
Montespan, ba, Marguerite Gautier, 
którą Dumas, syn unieśmiertelnił ja- 
ko „Damę Kameljową“. 

na nie zdąży przybyć do miejsc ich zamie- 
szkania. 

Chciałbym, by ta krótka wzmianka o 
pełnej poświęcenia pracy całego bez wyjąt- 
ku personelu obu kolumn okulistycznych by- 
ła choć małym wyrazem tej wdzięczności 
jaką dla kolumn i ich organizatorów żywi 
ludność i samorząd powiatu. ы 

— Verdi jako „Trawjatę*! 
wtrącił ktoś. 

— Zgoda i na Verdi'ego! — za- 
śmiał się bez cienia dražliwošci wiel- 
ki paryžanin. A Cora Pearl za Drugie- 
go Cesarstwa? Dans le monde 
galamt cóż za szerokie i świeczni- 
kowe zajmowała miejsce! Sam przecie 
cesarz Napoleon Ill-ci... Ale 4 pro- 
pos Cory Pearl właśnie przypomina 
imi bodaj że... mie anegdotka. Za- 
kochał się w niej na zabój pewien stu- 
dent — bez grosza przy duszy, O 
czem Cora Pearl doskonale wiedziała. 
W momencie kiedy przyszło do naj- 
dalej idących błagalnych propożycyj, 
powiada Cora Pearl — na żarty! — 
swemu amantowi: „„,Dobrze. Zgoda. 
Lecz dziesięć banknotów tysiąc tran- 
kowych muszę mieć!* A była to suma 
wówczas wcale pokiaźna. Co państwo 
myślicie? Po niejakim czasie student 
zdobywa całą sumę — w dziesięciu 
akurat banknotach — i przynosi je 
pani swego serca. Ta... najakuratniej 
i nawet z nawiązką dotrzymuje słowa. 
Gdy się zaś to stało, bierze pieniądze 
i banknot ipo banknocie na świecy pali! 
„Cóż — powiada — mój drogi? Szczę- 
śliwy jesteś teraz, co?* — „O tak! — 
on na to. Tem bardziej, że banknoty 
co do ostatniego fałszywe". 

Czy znałem osobiście Lianę de 
Pougy? Jakże by miał jej nie znać 
szanujący się — za moich czasów — 
paryżanin! Była to jądna z ostatnich 
wielkich (kurtyzan... Istna rara avis 
za 3-ej Rzeczypospolitej. Jaka  dy- 
stynkcja, jaka grandezza, co za ton! 
Umiały, jak to się dziś mówi „trzymać 
fason" te grandes amoureu- 
s'es, jak jeszcze umiały! 

Ginie ich rasa — powiedziałbym, 
że całkiem już dziś u nas. we Francji 
i samym Paryżu wyginęła. 

Liane de Pougy wyszła zamąż za 
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— jakiegoś księcia i odtąd nic już o niej u 
nie słyszeliśmy. A Emilienne d'Alen- 
com! Cóż to była za wielka dama w 
każdym calu. Też była jeszcze z rasy 
wielkich kurtyzan... W pełnem rozu- 
mieniu grandes amoureuses 
w dzisiejszych czasach powojennych 
już nie jstnieją. Niema ich — bodaj, że 
nigdzie: Nie istnieje też to, co zowie- 
my, my starzy, Ia vie galante.. 

. Dziś się hula... i jak jeszcze! Mil- 
jarderzy amerykańscy wyprawiają ban- 
kiety, zabawy, ba, orgje, jakich świat 
nie widział. Ale ta — nie to. Żadna 
vie galante, jeszcze z XVIll-go 
wieku rodem. 

A i „miłością przestał już *  mte- 
resować się świat — jak to dawniej 
bywało. Prześwietna pierwsza Piękna 
Fielena Offenbacha, wielka operetkowa 
diva, Hólene Schneider (też paryżan- 
ka najczystszej krwi pomimo niemiec- 
kiego nazwiska) gdy swojego czasu 
rozeszła się po całym Paryżu wiado- 
mość, że dwóch z kolei książąt przy- 
jęła u siebie, jednego po drugim, na- 
tychmiast nazwano Helenkę Schneider: 
passage des princes 
nazwa ta jej na zawsze pozostała. 
Dziś choćby przez czyjś buduar prze- 
szło... sześciu pa kolei maharadżów, 
czy będzie o tem mówił Paryż? Co to 
kogo obchodzi? 

Mieszkanie dawniejszych kurty- 
zan, ich dom to było rzetelne ognisko 
życia antystycznego, intelektualnego, 
towarzyskiego w najlepszem znaczeniu 
słowa. W ich salonie, na obiedzie u 
nich spotykało się majwybitniejszych 
przedstawicieli paryskiego beau 
monde'u. Dziś — wiadomo ile ko- 
sztuje nieco wystawniejsze „przyjęcie'. 
Opiekunowie pań z pół-światka wie- 
dzą coś o tem i... nie nastają na to 
aby cały Paryż mówił o jakiejś ga r- 
den party albo o jakiejś kolacji 

Main Gerhanlt żyje 
Podług wiadomości nadesłanych 

do ministerstwa marynarki kuter Ala- 
jna Gerbaulta zawinął we środę wie- 
czór podczas gęstej mgły do portu w 
Cherbourgu. Po spędzeniu nocy w 
Cherbourgu samotny podróżny na 
swoim kutrze wyruszył nazajutrz o 8 
rano w kierunku le Havre. 

Jak widać z tej krótkiej notatki 
Gernault od którego przez Szereg 
miesięcy nie było żadnej wieści i o 
którym przed niedawnem krążyły słu- 
chy że żyje, atylko widocznie znana je- 
go mizantropja wzmogła się jeszcze 
bardziej i dlatego nie dawał wiado- 
mości o swojej egzystencji. 

Przyczyna tej nagłej mizantropii 
Gerbaulta jest dotychczas dosyć za- 
gadkowa. Młody, bogaty, znany spor: 
towiec, cieszący się równym powo- 
dzeniem na kortach tenisowych golio- 
wych, hokejowych, jak też i u płci 
pięknej, zniknął pewnego dnia nagle 
ze swojej posiadłości na Jasnym 
Brzegu. 

Od tego czasu a więc od kilku 
lat Alain Gerbault na swoim kutrze 
„Fire Crest" odbywa Samotne węd 
rówki po oceanach zawijając tylko na 
krótki przeciąg czasu do portów, i 
zerwawszy kompletnie wszelkie stosun- 
ki ze znajomymi a właściwie utrzy- 
mując tylko bardzo luźny kontakt ze 
światem cywilizowanym. 

Ciekawa rzecz czy tym razem dłu- 
żej pozostanie we Francji czy też, po 
chwilowym wypoczynku puści się znów 
na tułaczkę po oceanie. Z. K. 

Hisforia, jakich wiele 
Zjawiskiem nadzwyczaj często tra- 

fiającem się jest, że sztywne  amery- 
kanki i purytańskie córy  Albjonu, 
znalazłszy się we Francji, uważają za 
punkt honoru prowadzenie jak naj- 
lekkomyślniejszego i najswobodniej- 
szego trybu życia. Bogate te damy 
znalazłszy się na obcem terytorjum 
z niesłychaną łatwością robią przy- 
godne znajomości w nocnych loka- 
lach i dancingach z zawodowymi tan- 
cerzami i innymi rycerzami nocnego 
przemysłu. Nic też dziwnego, że często 
bywają okradane z kosztowności przez 
swoich przygodnych adoratorów. 

Podobnie przykra przygoda przy- 
trafiła się niedawno w Nizzy bogatej 
wdowie angielskiej pani Otto Lechla. 
Mianowicie zginęła jej z toalety biżu- 
terja wartości "półtora miljona fran- 
ków. 

Podejrzenie padło na przyjaciela 
jej zawodowego tancerza Alfreda 
Maranghi narodowości włoskiej, ka- 
ranego już poprzednio miesiącem wię- 
zienia za kradzież. 

Maranghi do winny się nie przy- 
znał, ale ponieważ w dniu kradzieży 
pani Lechla leżała w łóżku a oprócz 
tancerza nikt inny nie wchodził do 
jej pokoju, przeto policja dokonała 
rewizji w jego mieszkaniu. Gdy па- 
stępnego dnia Maranghi zgłosił się 
do swojej przyjaciółki, policja powzię- 
ła podejrzenie, że nie zdołał on jesz- 
cze wynieść swego łupu. Rzeczywiście 
przy drobiazgowem przeszukiwaniu 
mieszkania odnaleziono biżuterję u- 
krytą w męskiej rękawiczce pod toa- 
letą. Z całej biżuterji brakuje jeszcze 
tylko para kolczyków wartości 56:ciu 
tysięcy franków i dwie broszki po 
5000 fr. 

Pomimo tak rażących dowodów 
tancerz w dalszym ciągu nie przyzna- 
je się do winy. Pani Lechla miała 
jeszcze wyjątkowe szczęście że odna- 
lazła większą część swoich klejnotów, 
gorzej wyszły pewne amerykanki któ- 
re gdy wszczęły alarm w policji po 

przyjaciółki takiego to a takiego 
przemysłowca lub bankiera. Pan ban- 
kier lub pan dyrektor wielkich zakła- 
dów |przemysłowych chce dziś mieć 
„kobietę... dla siebie nie zaś dla... 
publiczności. 

Mogę z pamięci, choćby co do 
słowa powtórzyć list otrzymany temi 
dniami przez pewną artystkę pierwszo- 
rzędnego teatru paryskiego od pew- 
nego przemysłowca. Do tego stopnia 
był to typowy list z teraźniejszych cza- 
sów. Szanowna Pani! — pisał p. dy- 
rektor, człowiek co się zowie zamożny, 
mogący sobie pozwolić na fantazję 
choćby najkosztowniejszą. Pragnąłbym 
zbilżyć się do Pani. Prowadzę własne 
wielkie przedsiębiorstwo w jednym z 
północnych departamentów. Mogę w 
Paryżu spędzić tylko dwa dni na ty- 
dzień. Zgóry przyjmuję wszystkie Pa- 
ni warunki. Jeżeli Pani moja propozy- 
cja dogadza, proszę być w obiadowej 
porze o szóstej, w poniedziałek u Fou- 
quet'a. Zbliżę się do Pani trzymając w 
ręku afisz. Po tem mnie Pani pozna”. 
Artystka, a której mówię, rzuciła list 
do kosza, ale, mój Boże, dawniej ileż 
by to było ceregieli z nawiązaniem z 
nią znajomości! Dziś idzie się prosto 
do celu i szybko. Uda cel się osiągnąć, 
dobrze! Nie uda się — drugie dobrze. 
Wielka rzecz! Od tego się nie umiera. 

Wielki kunszt zdobywania nieby- 
le jakich wielbicieli gdzieś się całkiem 
zapodział. Typ... Aspazji już nie istnie- 
je. Dla teraźniejszej „kokoty* niepo- 
trzebna pełna blasku inteligencja, nie- 
potrzebny urok osobisty, wytworny 
smak... Dzisiejsza kokota, mająca wła- 
sne auto, a nawet własny „pałacyk, 
niema zgoła żadnych ambicyj „bryło- 
wania* w najlepszem towarzystwie. 
Ona pojęcia niema o prowadzeniu kon- 
wiersacji; niie przyjmuje u siebie; nie 
bywa w teatrze; bywa tylko na wiel- 

okradzeniu przez adoratorów z klej- 
notów i pieniędzy, nietylko że biżute- 
rji nie odzyskały, ale utraciły mężów, 
którzy dowiedziawszy się o ich przy* 
godzie zażądali rozwodu. Z. K. 4 

le stracha przed duihami żołnierz 
stojący na posteranka postrzelń Się 

Oryginalny pełen grozy wypadek 
wydarzył się w nocy z 24 na 25 lipca 
w fortach wewnętrznych cytadeli w 
Verdun. 

O godzinie 12 w nocy dyżurn 
sierżant zwabiony odgłosem wystrza- 
łów znalazł jednego z żołnierzy sto- 
jących na warcie broczącego w kału- 
ży krwi z przestrzelonej nogi. Żoł- 
nierz ten nazwiskiem Nouar Bou Alen 
z pułku strzelców Algierskich, leżał 
ranny akurat w tem samem miejscu 
na którem znaleziono Śmiertelnie ran- 
nego strzelca Larodu w dniu z 12 ną 
13 maja bierzącego roku. 

Rana Naur Bou Alena jest tak po- 
ważna, że grozi mu amputacja nogi. 
Ranny zeznał pierwiastkowo, że ktoś 
do niego strzelał na co on odpowie- 
dział dwukrotnym wystrzałem, jednak 
ani on ani jego towarzysz, który się 
zdrzemnął nie widział żadnego napa- 
stnika. Później jednak zeznania ran- 
nego zaczęły się wikłac aż wreszcie 
przyciśnięty do muru Bou Alen przy- 
znał się, że sam się postrzelił w na- 
dziei że to zwolni go od stania na 
warcić w forcie Verdun. Na swoje 
usprawiedliwienie powiedział on, że 
przed wyjazdem z Algieru ostrzega- 
no go że ziemia Verdun jest tak 
przesiąknięta krwią poległych, którzy 
wracają na miejsca gdzie zginęli by 
straszyć i męczyć żyjących. Wolał więc 
sam się okaleczyć niż narażać się dłu- 
żej na zemstę duchów. | 

Naiwne wyznanie syna Algieru na- | 
suwa pytanie czy dramat strzelca La- | 
redu, któly się rozegrał w maju nie | 

Z. K. | 

lqubny wpływ prohibicji na młódzież. | 
— Prohibicja była nazwana szla- 

chetnym eksperymentem, według me- 
go zdania jest to potworny ekspery- 
ment.—Te słowa wypowiedział w 
swoim odczycie Ekscelencja Michał 
Józef Curley arcybiskup м Balti- 
more. 

— Nie można pominąć milczeniem 
wpływu, jakie ona wywiera na mło- 
dzież zmuszając do hipokryzji. Trze- 
ba znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, 
która pod nazwą szlachetnego ekspe- 

miał tego samego podłoża. 

rymentu zatruwa fałszem i obłudą 
młode . pokolenie, * 

— Przytaczam  charakterystyczny 
przykład bezcelowości ustawy  prohi- 
bicyjnej: byłem niedawno w Irlandji. 
Podczas całego czasu mego pobytu 
w kraju, w którym spzredaż i spoży- 
wanie alkoholu nie jest zakazana, 
Spotkałem tylko jednego pijanego i 
ten pijany — wyznaję ze wstydem — 
był Amerykaninem. 

— Co się tyczy Stanów Zjedno- 
czonych to stwierdzam, że pije się w 
nich więcej, niż  kiedykolwiekbądž 
przed wprowadzeniem prohibicji. W 
Samym stanie Columbja, naprzykład, 
liczącem 450.000 mieszkańców, liczba 
aresztowań za pijaństwo jest znacznie 
większa  _ aniżeli w trzymiljonowej 
Irlandji. Te przykłady chyba są wy: 
starczające do nakłonienia rządu do 
zniesienia prohibicji, która prowadzi 
ludność do demoralizacji, polegającej 
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na  kontrabandzie,  przekupstwie i 
oszukiwaniu własnego rządu. ZK. | 
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kich igrzyskach sporiowych aby się po 
pisać... wysoką marką swego auta. 
Nie interesuje ją nic oprócz coraz na- 
miętniejszego składania „oszczędno 
šai“ w banku i powiększania uciuła? 
nego kapitału. ( 

Jeszcze, jeszcze... znajdzie się dziś 
wśród eleganckich i miłych manne | 
quin'ów, manekinów, z wielkich 
koniekcyj paryskich, fedna i druga, co 
zrobiwszy ikarjerę wykieruje się ma 
rzeczywiście 'wielkąświatową damę, 
une mondaine,4przypominającą 
dawne, pierwszej klasy kurtyzany. Ale 
to rzadkie wyjątki. Ba trzebą mieć z 
przyrodzenia właśnie tj wysoką „kla- | 
sę”, nie zawaham się powiedzieć: 
rasę. 

Na rozwlekłe, skomy4likowane, am- 
barasowne „sentymenty, nikt dziś nie 
ma czasu. Z pisaniem listóyw miłosnych 
— całkiem już koniec. Pięcimatyczna 
karta wystarczy. „Jutro o 5-14] —gdzie 
zawsze”. Oto i wszystko. Niepońzehi 
niczego więcej. Kto, by się tam „„roz- 
pisywał"? A i telefon od czegoż jest? 
Autograf oryginalnego listu może do- 
stać się w niewiedzieć czyje ręce Prze- 
zorność doradza uniknąć... Zwłaszcza 
podpis jest zbyteczny. Poco? Komu to 
potrzebne? 

Ktoś zagadnął: 
— A terazniejsze, organizowane z 

taką pompą i ostentacją, konkursy 
piękności, czyliż to mie świadczy 0 
wielkiem dziś  interesawaniu się... 
wdziękiem i powabem  niewieścim? 
Nigdy piękność, sama piękność 
kobiety nie była tak adorowana, „tak 
wynoszona pod niebiosa jak przec$ 
dziś. właśnie! 

Pierre Veber uśmiechnął się. 
— Jest to — rzekł — sport, jak każ- 

dy inny. Z reklamą na cały świat, z 
rekordami, z wciąganiem w grę „am- 
bicyj narodowych, 'a przedewszyst- 
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VeRoBY WYWOŁANIA STRAJKÓW. 

  

Dzień wczorajszy po stosunkowo 

spokojnej mocy rozpoczął się wzmo- 

żoną agitacją komunistów usiłujących 

dla wywołania odpowiedniego efektu 

spowodować porzucenie pracy przez 

robotników. Mima usilnych starań ca- 

ła ta akcja spaliła na panewce. Na lep 

agitacji poszli jedynie robotnicy zatru- 

dnieni w hutach ma ulicy, Kalwaryj- 

skiej, pozostający od pewnego czasu 

tj. od zatargu na tle wypłat należnoś- 

ci pod wpływami komunistów. Ponad- 

to wstrzymali się od pracy młodzi ży- 

dzi - komsomolcy pracujący w kilku 

zakładach krawieckich i szteperniach 

Natomiast stan 

czo agitacji robotnicy zatrudnieni na 

robotach miejskich i w fabrykach. 

Taksamo nie uległ przerwie ruch po- 

jazdów na mieście mimo że czyniona 

próby wstrzymania komunikacji dla nar 

dania miastu jakiegoś niezwykłego wy- 

glądu. ; 

PRZEBIEG DNIA. 

Po nieudanych próbach  wywoła- 

nia strajków liczne grupki młodych 

komunistów krążyły od rana po mieś 

cie usiłując zebrać się w omówionych 
miejscach. : Ia 

Miejscem większej zbiórki miała 

być góra Boufałowa, gdzie na boisko 

poczęli zchodzić się komsomolcy któ 

rzy nie chcąc narazie zwrócić ma siebie 

uwagi udawali sportowców. Policja, 

która licznie krążyła po mieście unie- 

możliwiła demonstrację i starający się 
powoli boisko opuścili. 

Natomiast na ulicach bardziej odda 

lonych od centrum a szczególnie w 

dzielnicach zamieszkałych przez žy- 

dów, komuniści probowali nietylko u- 

prawiać agitację w warsztatach pracy 

lecz chodzili od sklepu do sklepu wzy- 

wając do przerwania handlu z racji 

„Święta. 
Ponadto w dzielnicach 

rzucono bibułę agitacyjną. : 
W chwili gdy agitatorzy rozpoczęli 

chodzenie po sklepach nastąpiła szy- 
bko interwencja policji, która zdołała 
przyaresztować większość agitatorów. 

Nielepiej powiodło się i rozrzucającym 

bibułę, ponieważ znalezli się również w 
rękach policji. Wszystkich aresztowa- 
mych w liczbie kilkunastu osadzono na- 
razie w areszcie centralnym do dyspo- 
zycji odnośnych władz sądowych. 

Naogół plany komunistów co do 
4 dnia dzisiejszego zostały pokrzyżowa- 

W ne przez onegdajsze areszty głównych 
przewódców u których jak się okaza- 
ło znaleziono materjały stwierdzające 
że zostali oni wyznaczeni do kierowa- 
nia całą akcją. 

Z chwilą gdy zostali oni izo- 
lowani cała robota została sparaliżo- 
wana i dużo straciła na swej ostrości. 
W godzinach wieczorowych ostre po- 
gotowie zostało cofaięte i pozostający 
od kilkunastu godzin w służbie poli- 
cjanci zostali z komisarjatów zwolnie- 
hi. Taksamo wycofane zostały przy- 
dzielone do policji oddziały wojskowe 
i žandarmerji. 

Z nadesztych do Wilna informacyj 
z prowincji wynika, że dzień wczoraj- 
szy przeszedł tam również spokojnie. 
Taksamo jak w mieście służba bezpie- 
czeństwa była znacznie wzmocniona. 

Agitdoja ma wsi napotykala jeszcze 
bardziej na odporność włościan któ- 
rzy zajęci przygotowaniem się do żniw 
względnie rozpoczętymi już żniwami 
wcale mie chcieli słuchać uwijających 
się ad kilku dni agitatorów. Wobec 
niemożności. urządzenia jakiejkolwiek 

tych roz- 

przeciwstawili się stanow- › 

demonstracji względnie wiecu w nie- 
których miejscowościach  rozrzucono 
bibułę okolicznościową. M. in. w Nie- 
menczynie ujawniono sto kilkadziesiąt 
sztuk odezw komunistycznych. 

Wczorajszy dzień © Gilnie i na prowincji” 
Niepowiodły się również próby 

wywołania strajków wśród robotników 
tartaków, terpentyniarū i  przedsię- 
biorstw leśnych. Co przyniesie noc po- 
damy w jutrzejszym numerze. (c) 

Na farenie województwa Wileńskiego 

W woje. wileńskiem panował dziś wszędzie zupełny spokój i porządek 
publiczny nigdzie nie doznał zakłócenia tak, iż policja nie miała sposobności 
do interwenjowania, czy też występowania przeciw komunistom. Na terenie 
kilku powiatów roz. rzucano tu i ówdzie bibułę komunistyczną i wywieszono 
kilka transparentów. Również na terenie m. Wilna spokój i porządek nigdzie 
nie był zakłócony. Policja przytrzymała ogółem 5 osób na gorącym uczynku 
kolportowania bibuły komunistycznej. W kilku miejscach zaczynały się gro- 
madzić grupy: młodzieży, lecz nigdzie do żadnej manifestacji nie przyszło 
tak, iż obeszło się bez wkroczenia policji. W czwartek jeszcze nad ranem 
policja odebrała napis wywrotowy na czerwonym płótnie. 

w Nowogródzkiem 

NOWOGRÓDEK. 1. 8. (PAT). Ko- 
munistyczny obchód w dniu 1 sierpnia 
poniósł na terenie woj. nowogródzkie- 
go zupełne fiasco. Próby w kierunku 

3 zwołania zebrań, masówek i nawoływa- 
nia robotników do wstrzymania się od 
pracy wobec negatywnego stosunku 
mas do imprezy, urządzanej z wielkim 
nakłądem pracy i pieniędzy przez dłuż- 
szy czas, spełzły na niczem. Szczegól- 

niejszą aktywność wykazali aranżero- 
wie jedynie w Baranowiczach, gdzie 
aresztowano kilku wybitnych  działa- 
czy komunistycznych wraz z komite- 
tem obchodu. Ponadto aresztowano 
kilkunastu ruchliwych działaczy  ko- 
munistycznych na terenie powiatów li- 
dzkiego, szczuczyńskiego, słonimskie- 
go i baranowickiego. 

  

KRONIKA 
PIĄTEK 
2 Dziś Wschód si. g. 3 m. 31 

Stefana Zach. sł. o g, 193m. 18 
jutro 

Szczepana 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Meteorologii U.S.B. 

z dnia 1 — VIIL. 1929 r 

Jišnienie J 
średnie w m.) 755 
Temperatura | + 180C 

Opa ae | 

Wiatr l 
przeważający ) 

Uwagi:  półpochmurno, przelotny deszcz 

Minimum za dobę-l- 110C, 
Maximum na dobę -l- 2290. 
Tendeneja barometrgez=a: bez zmian. 

URZĘDOWA 
— (a) Ku uwadze urzędników państwo- 

wych. Dowiadujemy się, że na rok bieżący 

pozostaje nadal w mocy obowiązek przed- 

kładania zaświadczeń o braku miejsc w szko 
łach państwowych przez funkcjonarjuszów 

państwowych starających się o zwrot ko- 
sztów za maukę dzieci w szkołach prywat- 
nych. Obowiązek ten został w innych mia- 
stach cofnięty i pozostał w mocy jedynie 
na terenie miasta Wilna. 5 i 

— Ostrzeżenie przed groźnem niebez- 

pieczeństwem. Min. spr. wewnętrznych na- 
desłało do Urzędu wojewódzkiego okólnik 
w sprawie wozzaa popadania daziew- 
cząt służebnych w prostytucję. Okólnik głosi 
Wobec znacznego napływu z prowśncji 
dziewcząt poszukujących pracy, a nie Żnaj- 
dujących jej z powodu braku wolnych 
miejsc wiele z nich pada ofiarą jednostek 
wyzyskujących je w celach nierządu. A 

Władze państwowe i samorządowe mają 
obowiązek przestrzegać w odpowiedni Sspo- 
sób ludność, szeczególnie młode kobiety. 

MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji Te- 

chnicznej. W poniedziałek dnia 5 sierpnia, 
odbędzie się posiedzenie miejskiej komisji 
technicznej z. następującym porządkiem 
dziennym: 1) sprawa programu zaopatrze- 
nia miasta w wodę; 2) rozpatrzenie projek- 
tu meljoracji gruntów w miejscowości Zwie 
rzyniec; 3) sprawy bieżące. 

0,2 

Południowy. 

kiem z zawracaniem głowy kobietom 
na niebywałą, skalę. 

I Pierre Veber pomilczawszy chwil- 
lę zadymił potężnie cygara. 

— (o to jest, co to ma znaczyć — 
rzekł — najpiękniejsza ko- 
bieta na emalia globie? Najpiękniej- 
sza. Dla kogo? Dla mnie osobiście? 
Dla większęści panów sędziów 
koniursowych? Dla każdego bez wy- 
jątka na kuli ziemskiej osobnika bez 
względu na płeć i wiek tudzież rozwój 
cčuchowy?: J 

Hm... Mamiy już przecie opatento- 
waną i eh: światu 
Miss. Universum. [est tu, jak 
wiadomo, p.jLiesl Goldarbeiter okrzv- 
knięta za najpiekniejszą kobietę naj- 
pierw w Afistrji a potem, przy skon- 
irontowaniy z Miss America, uznana 

iękytiejszą kobietę jaką w chwili 
wiat poszczycić się może. 

zył, że poznałem ją osobiście, 
wdcząs gdy z N.-Yorku, z Kuby i wysp 

/ Kanaryjskich wracała przez Paryż do 
Wiednia. Dała mi nawet swói adres 
wiedeński: Grand Hótel. 

„l cóż? Cóż mam państwu powie- 
dzieć? Owszem bardzo, bardzo przy- 
stojna.. Ale żeby na mój gust miała 
to być najpiękniejsza kobic- 
ta, jaką świat teraźniejszy wydać me- 

Tego za nic nie powiem. 
Pojechałem do Deauville nie dla- 

tego aby spędzić nad morzem parę dni 
swobodniejszych ale specjalnie — @а 
zobaczenia 'własnemi oczami i in 
natura obie rywałki Miss America 
i Miss Europa, które się do Deauville 
W na ostateczy i decydujący 
turniej: która pięknością zwycięży. 
Jak państwu wiadomo: za najpiękniej- 
szą kobietę w Ameryce ogłoszono 23- 
letnią pannę Ellen von Hueson z Chi- 
cago a zaś Miss Europa to licząca do- 
piero dwudziestą wiosnę wybranka 

    

  

Węgier panna Simon (jak się okazało S* 
Żydówka). 

Najpierw miały zasiąść za stołem 
bankietowym w najwytworniejszej, 
wieczorowej  tualecie a nazajutrz 
przejść się po plaży nad morzem w 
kostjumie kąpielowym. Z tych dwóch 
„ukazań się* miało jury wysunąć 
ostateczną i nieodwołalną decyzję. Sąd 
konkursowy składa się z sześciu „rze- 
czoznawców*. Sami artyści plastycy. 
Trzech reprezentuje Europę: słynny 
paryski Holender van Dongen, francu- 
ski malarz Doumergue i Włoch, rze- 
źbiarz Le Monapa. Wśród Ameryka- 
nów jest słynny Randolph. 

Niech wybierają... niech decydują... 
niech im dopisze najwyszukańszy gust.. 
Może zresztą w chwili kiedy my tu oto 
gawędzimy, wyrok już zapadł. 

Będziemy mieli, może już mamy, 
dwie Miss Universum. To, przyznam 
się, najmniej mnie dziwi. Czy istnieje 
jeden, jedyny kanon piękności niewie- 
ściej, któryby obowiązywał? Czy 
piękność niewieścia ma być mierzona 
(jak metrem lub łokciem) obowiązko- 
wo tylko typem np.-Venery Milońskiej 
lub Medycejskiej?. 

Nie potrafiłbym ani „uzgadniać* 
mojej opinji z pięcioma kolegami mo- 
imi z sądu konkursowego ani też z 
nimi — spierać się. 

Dla mnie była, jest i będzie najpięk- 
mniejszą ma świecie kobietą Ка — która 
mnie się podoba. 

Tak mówił — o! mie Zarathustra, 
tylko paryżanin z krwi i kości, którega 
oczy wiele, wiele na Świecie widzia- 
ły a serce wrażliwe i lotny umysł 
„potrafiły zachować świeżość” uczuć 
i przenikliwość intelektu nawet pod 
dożywotnim już śniegiem siwizny. 

CZ: Ji 
  

— (0) Spqawa miejskich zapasów zbo- 
żowych. W sobotę dnia 27 lipca odbyła się 

w Magistracie z udziałem przedstawicieli 
województwa, intendentury wojskowej i Ban 
ku Rolnego, konferencja w sprawie miejskich 
zapasów zbożowych. 

Konferencja doszła. do wniosku, że ist- 
niejące zapasy zbożowe muszą być nadal 
zachowane w rezerwie, co zaś dotyczy 
miejsca ulokowania tych zapasów, to Ma- 
gistrat postanowił zwrócić się do władz wo- 
jewódzkich z prośbą o dalsze przechowywa- 
nie zboża w składach intendantury na dotych 
cząsowych warunkach. 

— (0) Rewizja budownictwa miejskiego, 
Na ostatniem posiedzeniu miejskiej komisji 
rewizyjnej została wyłoniona specjalna pod- 
komisja która ma wkrótce przystąpić do 
szczegółowej rewizji budownictwa  miej- 
skiego. 

—( о Posłedzanie wydziału  powiato- 
wego. Dnia 4 sierpnia odbędzie się posie- 
dzenie wydziału powiatowego sejmiku Wi- 
leńsko - Trockiego. Na porządku dziennym 
sprawy bieżące. 

KOLEJOWA. 

— (o) Stacje dla eksportu drzewnego. 
Przed paru tygodniami Związek przemysło- 
wców drzewnych w Wilnie zwrócił się do 
Wileńskiej dyrekcji kolejowej z prośbą o 
włączenie do polsko - niemieckiej związko- 
wej taryfy towarowej stacyj Bieniakonie i 
Soły, jako ośrodków produkcji drzewnej. 

W odpowiedzi na powyższą prośbę, Dy- 
rekcja kolejowa zakomunikowała związko- 
wi, że do włączenia do polsko - niemieckiej 
związkowej taryfy towarowej zaprojektowa- 
no następujące stacje dyrekcji wileńskiej. 

Bieniakonie, Łyntupy, Woropajewo, Błu- 
deń, Leśna, Baranowicze, Horodziej, Łachwa 
Nowojelnia, Hancewicze, Juraciszki, Wojgia- 
ny, Wilejka, Białowieża, Białystok II, Waliły, 
Skidel, Czarna Wieś, Druskieniki i Marcin- 
kańce. 

O włączenie do taryfy związkowej st. 
Soły, Dyrekcja wystąpiła z wnioskiem do- 
datkowo. 

RÓŻNE 

— (a) Gdzie należy składać podania o 
rzenie inwalidzkie. Starostwo Grodzkie 

w Wilnie zostało upoważnione do przyjmo- 
wania i załatwiania podań o zaopatrzenie in- 
walidzkie od osób lub ich rodzin których 
kalectwo fub śmierć pozostaje w związku 
ze służbą w wojsku. ' 

Starostwo wileńskie będzie załatwiało 
podania nietylko z terenu miasta lecz rów- 
nież z powiatów: wileńsko - trockiego, osz- 
miańskiego, wilejskiego i mołodeczańskiego. 

Podobne uprawnienie otrzymało staro- 
stwo powiatowe w Postawach <do którego 
winne być kierowane podania zamieszkują- 
cych ma terenie powiatów: postawskiego, 
dziśnieńskiego, święciańskiego i brasławskie- 

— (a) Letnie mundury dla policjantów. 
Komendzie wojewódzkiej policji przyznano 
fundusze na zakup potrzebnych materjałów 
na łetnie mundury dla policjantów. Decy- 
zja ta zapadła wprawdzie cokolwiek za- 
późno, lecz to pozwoli policjantowi, duszą- 
cemu się w ciepłym mundurze podczas skwa 
ru letniego, na zaopatrzenie się w odpowied- 
nie ubranie na przyszłe łato. 

— (а( Emeryci .- icjanci będą zatru 
dnieni w Lana di Rago poszcze- 
gólnych komisarjatów w Wilnie otrzymali 
powiadomienie, że na przyszłość dopuszczal- 
ne jest i wiskazane umożliwienie pracy w 
komisarjatach emerytom - policjantom Ikto- 
rym przyznane zaopatrzenie nie wystarcza 
dla utrzymania rodziny. 

Emeryci otrzymają prawo sprzedaży dru 
ków potrzebnych do przedkładania władzom 
jako też pisania podań. 

W. celach kontroli będa oni podlegali kie- 
rowników komisarjatów. 

— a) Partackie układanie nowych cho- 
dników. Ostatnio prowadzone są na mieście 
intensywne roboty chodnikowe, a to w celu 
umożliwienia jeszcze w sierpniu rozpoczęcia 
asfaltowania jeźdni. Tyczy się to szeczegól- 
nie środmieści gdzie ponadto w. wielu miej- 
scach chodniki są rozszerzane i przy tej 0- 
kazji zmieniane na nowe. Zdawałoby się że 
Magistrat poleci zwrócić jaknajbaczniejszą 
uwagę na sposób „układania nowych płyt. 
Że tak niestety nie jest świadczy ulica Zam- 
ikowa gdzie sposób dopasowania płyt jest 
tak dalece dyletancki że tylkd czekać jak 
płyty, w miejscach gdzie wystają z chodni- 
ka różne połączenia podziemne wykruszą się 
tworząc wyrwy i nierówności. 

Naogół cały sposób prowadzenia robót 
na tej ulicy nasuwa poważne refleksje czy 
zbyt szybkie a tem samem niepraktyczne i ła 
two w przyszłości niszczące się układanie 
chodników jest celowe. 

— „Express Wileński" pociągnięty do 
iedzialntości jj. W związku z u- 

kazaniem się w „Expressie Wileńskim" w 
dniu wczorajszym wiadomości 0 wywiesze- 
nit w nocy przez komunistów sztandaru na 
baszcie Góry Zamkowej. Starostwo. Grodz- 
kie podaje do wiadomości, że fakt taki nie 
miał miejsca, a redaktor odpowiedziałny ga- 
zety „Express Wileński" za umieszczenie fał- . 
szywej wiadomości został pociągnięty do od- 
powiedzialności sądowej z art. I Rozp. Prez. 
R.P. z dnia 10. 5. 27 o rózpowszechnianiu 
falszywych wiadomości i o zniewagach. 

Niema dla nich sezomn „OpÓrKOWEDO”. 
Ogólny kryzys w t.z. sezonie „ogórko- 
m* wywołanym masową ucieczką mie- 

szczuchów do ustroni wiejskich i ożywio- 
nych uzdrowisk daje się odczuć we wszyst- 
kich niemal dziedzinach handlu i rzemiosł, 
nie mówiąc o przedsiębiorstwach ściśle sez0- 
nowych. Tymczasem „dowiadujemy się, że 
istnieją dziedziny naszego życia, na %tóre 
lato niema wpływu. Mamy na myśli zakłady 
fryzjerskie. I 

Ś zo „ogórkowego* fryzjerzy nie zna- 
ja. Po za okresem karnawału, kiedy to mają 
fryzjerzy żniwo w przeciągu pozostałych 
dziesięciu miesięcy zarobki nie ulegają zmia- 
nom. Wprawdzie latem znaczna ilość klien- 
telji wyjeżdża pozostali za to golą się znacz- 
nie częściej niż zimą. 

Spadek frekwencji daje się zauważyć 
tyłko przed każdym pierwszym. Klienci prży 
znają się wówczas, że z braku gotówki mu- 
szą golić się sami. 

Utarła się opinja, że zakłady damskie 
fryzjerskie zarabiają znacznie więcej aniżeli 
męskie. Tak nie jest w rzeczywistości. 

Niewątpliwie zabiegi koło damskiej fry- 
zury są daleko większe i droższe należy je- 
dnak wziąć pod uwagę, że mężczyzna goli 
się niemal codzień, a kobieta odwiedza fry- 
zjera raz ma tydzień. Chyba, że zachodzi 
konieczna potrzeba „poprawić włosy". 

Na ogół panie dają zakładom znacznie 
więcej zarobić niż panowie. 

Manicure cieszy się coraz to większym 
powodzeniem. Znaczna część panów i nie- 
mal wszystkie panie manicurują sobie ręce. 
Nawet służące stały się obecnie klientkami 
manicurzystek. 

Manicure jest to jedyna gałęż w fachu 
fryzjerskim, która odczuwa sezon „ogórko- 
wy. W okresie letnim ludzie mniej pielę- 
gnuia ręce. 

Dleczego — trudno byłoby na to pytanie 
odpowiedzieć. 

Jak widać z powyższego, fryzjerzy są 
tymi nielicznemi szczęśliwcami, którzy nie 
mogą obecnie narzekać na sezon „ogórko- 
wy”. 
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NADESŁANE. 

— W „Połonji* tańczą. W „Polonji“ tan- 
czy i bawi się niezgorzej. Jedyna ta w swo- 

im rodzaju restauracja wileńska zyskuje so- 

bie wziętość doskonałą kuchnią; wieczorem 

zaś jest prawdziwym ośrodkiem atrakcyj, 

zawdzięczając świetnej muzyce — i tańcom 

o charakterze wybitnie towarzyskim. 
W gustownie urządzonym lokalu da- 

wnego „Bachusa“, každy ma możność spę- 

dzenia czasu w miłym, a nie frasobliwym 

nastroju — i zapomnieć o troskach codzien- 

nych. „Połonja” mimo walorów pierwszorzęd 

nej restauracji, urządzonej na wzór lokali 

stołecznych posiada największy dziś w o- 

czach bywalców restauracyjnych  przymiot, 

gdyż jest w całym tego słowa znaczeniu lo- 

kalem przystępnym. 

    

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie występy Teatru Artystycznęe- 
go Stanisławskiego. Dziś ukaże się w wyko- 
naniu zespołu Teatru Artystycznego Stani- 
sławskiego sztuka Dostojewskiego „Bracia 
Karamazowy“ w inscenizacji Niemirowicza- 
Danczenki. Jutro w sobotę o godzinie 4 
przedstawienie popołudniowe po cenąch zni- 
żonych „Wiśniowy sad* Czechowa. W nie- 
dzielę 4 bm. o godzinie 4 popołudniu drugie 
przedstawienie jpo cenach zniżonych „Oże- 
nek* Gogola, 

Dalszy repertuar występów zapowiada: 
w poniedziałek „Żywy trup" Tołstoja”, we 
wtorek „Wujaszek Jaś* Czechowa, w środę 
wieczór ku uczczeniu 25 lecia zgonu A. 
Czechowa, we czwartek — ostatnie poże- 
gnalne przedstawienie „Bieda nie hańbi" O- 
stńowskiego. Bilety na wszystkie przedsta- 
wienia są do nabycia w Kasie Teatru Pol- 
skiego. 

— Występ sióstr Halama w Teatrze 
Polskim. W isobotę 3 i niedzielę 4 bm. wy- 
stąpią w Teatrze Polskim znakomite arty- 
stiki teatru „Morskie Oko“ siostry Halama. 
Mocą swych talentów siostry Halama spra- 
wiły, że dziś nazwiska ich zalicza się do 
najpopułarniejszych w świecie teatralnym, 
zaś krytyka nie szczędzi im wyrazów uzna- 
nia i zachwytu. 

Najsłynniejsze kreacje sióstr Halama 
„Mary Lou“, „Ziota pantera“,  „Mimoza“, 
„Kobieta i bestja“, „Bubliczki“ i szereg in- 
nych. Obfity program wypełnią prócz sióstr 
Halama — wybitna pieśniarka Serafina Ta- 
larico i Adam Leliwa (junior) utalentowany 
piosenkarz przy „Banio“. 

CO GRAJA W KINACH? 

Heljos — Boska kobipta. 
Miejskie B Lilja, 3 

ie; — Piraci Ss 
Polonja — Z pamiętników kawalera". 
Piccadilly — Prokurator oskarża. 
Światowid — Paryska zpbawka (Lili 

Damita). 
Wanda — Burza. ы 
Kino kol. Ognisko — Zatoka śmierci. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Powiesił się oskarżony o wyłudze 
nie 150 zł. Wczoraj w południe w mieszka. 
niu własnem przy ul. Wielka Pohulanka 1 
popełnił samobójstwo [przez powieszenie się 
Jakób Szer z zawodu krawiec. Mimo  na- 
tychmiastowej pomocy Szera uratować nie 
udało się. 

Powodem samobójstwa było najprawdo 
podobniej oskarżenie go o wyłudzenie 150 
zł. tytułem wynagrodzenia za wskazanie po- 
sady. Gdy Szer mimo że wziął pieniądze przy 
rzeczonej A nie wskazał, poszkodowa- 
ny zwrócił się do policji z zamiarem złoże- 
nia zameldowania o oszustwie. 

W trakcie przy podawaniu zamełdowania 
policja została powiadomiona o samobójst- 
wie Szera. Zwłoki zmarłego po dokonaniu 
powierzchownych oględzin zabezpieczono do 
czasu przybycia władz sądowo - lekarskich. 

c) Przez okno. Do mieszkania Jakóba 
Cukanowicza (Sołtanska 7) przez okno do- 
stali się złodzieje i wyniesli różną garderobę 
wartości 360 zł. z 

— (c) W rodzinie. Paulinie Spuchal- 
skiej (Zamkowa 26) zginęło ze schówki 500 
złotych. Gdy poszkodowana kradzież zau- 
SŁ powiadomiła o tem policję, która u- 
staliła że pieniądze zabrała córka Spuchał- 
skiej i roztrwoniła je. 5 

A (c) Żebrak - złodziej. Onegdaj do 
mieszkania Rafała Baganowskiego (Połocka 
15) podczas chwilowej nieuwagi domowni- 
ków dostał się zamieszkujący w „menažerji“ 
przy ul. Połockiej 4 Siemion Antonow i 
Skradł cukiernicę stojącą na stole. W chwi- 
li gdy Siemionow był już na ulicy kradzież 
zauważono i uciekającego złodzieja zdołano 
zatrzymać i oddać w ręce policji. 

(c) Dziecko wpadło pod wóz. Na ulicy 
Raduńskiej pod wóz ciężarowy kierowany 
przez nieustalonego  woznicę najechał na 
przebiegającą przez jeżdnię 2 letnią Frydę 

> Dziecko uległo uszkodzeniu nogi i 
ręki. 

— Zatruł się spiqytusem drzewnym. Z 
powodu nadużycia spirytusu drzewnego 
uległ zatruciu jan Dowial (Stara 4), Uloko- Cywińskiego Helena i Stanisław 

Jeszcze jedna konferencja graniczna 
Dziś ma się ożbyć w pobliżu strażnicy Kołysz (gm. trocka) kolejna 

polsko'litewska konferencja graniczna poświęcona omówieniu kwestji prze- 
sunięcia przez straże litewskie znaków granicznych. 

Z naszej strony periraktacje prowadzić będzie p. starosta Łuka- 
szewicz. 

Chodzę po mieście... 
TYLKO NIE BRUKUJGIE.. 
Wybrałem się temi dniami po opał., 

‚ '—(Co takiego? Dziwi się pan, że opa- 
łu latem potrzebuję? A płyta, panie łaska- 
wy. Czemže mam ją grzać, kiedy nie opa- 
łem?— Gazem, pan mówisz? Musiałbym się 
sam chyba magazować, bo gazu w domu 
nie mam. ‚ 

„ — Zresztą co mi pan ma swoim zdzi- 
wieniem głowę zawracač,—poszeditem, bo 
musiałem, czy też chciałem. 

.  Dokądże po opał iść się w Wilnie ma, 
kiedy nie na ulicę Tartaki? Usiądłem tedy 
w autobus i szparko pomknąłem ku Zwie- 
rzyńcowi. 

Tartaki! przystanek! Wysiadłem. ” 
Przyznam szczerze, że to co mi są: 

dzonem było zobaczyć przeszło najśmielsze 
moje oczekiwania. 

Tak jak po ulicy Tartaki szedłem, daw- 
nom juź nie chodził. 

Wyobraźcie sobie Państwo wąski zau- 
łek (Boże drogi, kto gó nie znal?), a na 
nim po pod płotami chodnik. Właściwie 
mówiąc—chodnik, czy też wspomnienie po 
nim—nie wiadomo. + 
<szmWzdłuż ulicy listwy drewniane lub 
miejscami nic (dosłownie nic), a na tych 
listwach co metr, co półtora, co pięć met- 
rów žerėka. 

Co tu długo mówić: stary, 
chodnik drewniany. 

Skacze się po nim, tartakami idąc, aku- 
rat jak na polowaniu na kaczki. Z kępy na 
kępę, tu z żerdki na żerdkę. 

A prócz tego „chodnik* z tartaków bie- 
gnie, jak powiedziałem, tuż pod samemi 
płotami, Płoty, zwyczajne jak na składach 
drzewa, tartakach, wysokie. Co ma sobie 
ktoś żałować kawałka drewna, kiedy ma go 
wbród. 

Płoty wysokie mają to do siebie, że 
gdy się ich nie podpiera, gdy są stare i gdy 
je-na łaskę losu pozostawia, mają zupełnie 
zrozumiałą skłonność do chylenia. 

Płotom z Tartaków też muszę oddąć 
sprawiedliwość, że z tej, wyżej wyłuszczo= 
nej zasady, nie wyłamują się. Co więcej, 
tąk dalece ku ziemi się skłaniają, że moż- 
na każdej chwili oczekiwać, że się zawalą: 

Tak się przedstawiają warunki ruchu 
pieszego po ulicy, przy której mieści się 8 
dużych składów drzewa, 3 tartaki, kilka 
garbarń. 

Przypuśćmy teraz, że stali mieszkańcy 
ulicy Tartaki przywykli już do „porządków* 
na niej panujących, nie zwracają już uwzgi 
na to, jak i po czem chodzą. Ale przecież 
na Tartaki trafiają także i ludzie zamiesz- 
kali w innych częściach miasta, jak choćby 
ja naprzykład. 

Według informacyj, które udało mi się 
zebrać na poczekaniu, interesantów załat- 
wiających swe sprawy tylko w jednych skła- 
dach opałowych jest plus minus 12000 osób 
rocznie. A gdzie kupcy drzewni, mający do 
czynienia z tartakami?l Gdzie interesanci 
garbarń?! Albo wreszcie stali mieszkańcy 
„aaa, o której piszę! 4 

Krótko mówiąc: jest na Tartakach źle 
i trzeba jakiś lepszy porządek zaprowadzić. 

Brak chodnika tembardziej jest zasta- 
nawiający, że dochodzącą do Tartaków, 
małoruchliwa uliczka Cicha, ma doskonały 
chodnik. Narzekają więc (nowym słowem 
język polski wzbogaćmy) „tartaczanie* i 
kiną Magistrat na czem świat stci, a po- 
aadto sugerują obcym, że „widocznie na 
Cichej, ktoś z dygnitarzy miejskich miesz- 
ka, bo nie inaczej, tylko dla jego delikat- 
nych nóg chodnik, jak się należy położono* 

No, a jezdnie? Pytam jednego z moich 
na Tartakach informatorów. 
‚ — Sam pan widzi: najlepsze nie są, ale 
i najgorsze też nie. Piętnaście lat temu 
bruki załażono i jakoś trwają. Niech pan 
tylko, broń Boże, nie domaga się przebru- 
kowania, bo gotów Magistrat to zrobić. 

— Więc, cóż z tego, powiadam, chwa- 
ła Bogu, niech przebrukowują. 

— Dziękujemy. Jak kiedyś Magistrat 
zaczął naprawiać bruki, to stało się akurat 
tak, že tam gdzie je naprawiono największe 
mamy teraz doły. Nie chcemy drugi raz 
ryzykować. Niech nam tylko chodnik ludzki 
dadzą. 

Cóż robić, niech i tak będzie. 
Teraz inna sprawa. Przecina Tartaki w 

pewnym miejscu ulicą Flisowa Otóż na 
skrzyżowaniu obu ulic, jest sobie ślad ka- 
nalizacji miejskiej. Ot, poprostu ściek za- 
kratowany. Mało widoczny, nieznaczny, ale 
za to jakże pachnący! 

„ Wonilje na odległość dobrą od siebie, 
a jak ci, przechodniu, ochota przyjdzie przejść 
mimo, zatykaj nos, niema rady. 

8%. 

niemiecki 

Przyszedł wczoraj do mnie, do Redakcji 
znajomy. Naturalnie z pretensjami. 

— Cóż, u licha, za fsens ma ten pański 
tytuł „przechadzki urbanistyczne*? Urbani- 
styka—to sprawy miejskie, nasze bolączki, 
a pan walisz pod ten nagłówek w czambuł 
wszystko, co ci pod pióro wpadnie. Co 
gdzieś spostrzec zdołasz. 

Jestem człowiekiem spokojnym, cierpli- 
wym i bardzo, bardzo ustępliwym. Nie chcesz 
„przechadzek*, nie trzeba, skończę z niemi, 
już ich więcej oczy czytelnika na łamach 
„Słowa* oglądać nie będą. 

Będę sobie poprostu „Chodził po 
ście" i basta! Mik 

RADJO. 

Piątek, dn. 2 sierpnia 1929 r. 

‚ 11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsząwy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W.K. w Poznaniu. 
13, : Komunikat meteorologiczny z 
Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,25—17,50: 
Odczyt p. t. „Zaopatrywanie miast w wo- 
dę*. dr. Feliks Kasperowicz. 17,50 -18,00: 
Wystawa Poznańska mówi. 18.00—19.00: 
Transm. koncertu z kawiarni B. Sztralla w 
Wilnie. 19,00—19,25: Opowiadania dla dzie” 
ci wygł. Zula Minkiewiczówna. 19,25—19,50 
Feljeton zktualny, 19,50—20,00: Program 
na dzień następny i sygnał czasu z Warsz. 
20,00—20,30: Skrzynka pocztowa Nr. 77 
omówi Dyr. Programów Polskiego Z 
Wilnie Witold Hulewicz. 20,30-—22,00: Kon- 
cert symfoniczny z Warszawy, 22,00 — 22,45: 
Traasm. z Warsz. Komunikaty: PAT. i inne. 
22,45—23,45: „Spacer detektorowy po Euro- 
pie* (Retransmisje stacyj zagranicznych przez 
Sałon Philipsa w Wilnie). 

OFIARY. 

Zamiast kwiatów na trumnę śp. Marjana 
agunowie 

mie- 

wano go w stanie ciężkim w szpitału żydow- 20 zł. na ochronkę imienia Marszałka Pił- 
skim. › sudskiego. 

SPORT 
Mecz lekkoatletyczny Warszawa— 

Wilno. 

W dniach 7 i 8 wrzešnia b. r. ro- 

  

zegra reprezentacja lekkoatletyczna 
WZ mecz z reprezentacją 

ilna. 
Będzie to główna z największych 

sensacji sportowych tegorocznego se- 
zonu, gdyż w skład ekipy warszaw- 
skiej wchodzi elita lekkiej atletyki zło- 
żona:z rekordsmanów Polski, wypróbo- 
wanych już kilkakrotnie w spotkaniach 
międzypaństwowych i na arenie olim- 
pijskiej. 

W ub. roku Wilno wyszło ze 
spotkania z Warszawą z przegraną 
53:83. W tym roku poziom Wilna w 
lekkiej atletyce podniózł się ogrom- 
nie, to też należy oczekiwać bardzo 
zaciętej i emocjonującej walki. 

, Zawody rozegrane zostaną na sta- 
dionie sp. Okr. Ośr. W. F. Wilno na 
Plóromoncie. Bilety w przedsprzedaży 
Jk: do nabycia w najbliższych 
niach. 

Ze sportu pływackiego. 

Zdawało się początkowo, że zaintere- 
sowanie się sportem pływackim w Wilnie 
jest tak minimalne, że nic z tego nie wyj- 
dzie. Stopniowo, dzięki wysiłkom jednostek 
podepchnięto sprawę i obecnie już można 
bez obawy patrzeć w przyszłość zwłaszcza, 
że prócz naturalnego terenu jakim jest 
Wilja przybył basen na ul. Sołtanskiej: 

Wszystko zapowiada się jaknajlepiej, a 
tymczasem zachodzą fakty, które nie wpły- 
wają dodatnio ną podniesienie ogólnego 
zainteresowania tym pięknym i zdrowym 
sportem. 

„W ub. niedzielę miał się odbyć na ba- 
senie mecz vater-polo o mistrzowstwo okrę 
gu pomiędzy drużynami Pogoni i Pol. Kl: 
Sportowego. 

,_ Drużyny przybyły w komplecie, pub- 
liczność fatygowała się taki szmat drog), 
a tymczasem mecz nie odbył się. Dlaczego? 

Trudno wprost uwierzyć —bo nie przy- 
szli sędziowie. 

Jakoby tłomaczono się tem, że p. kpt: 
Kawalec zmuszony był wyjechać do War- 
szawy. 

Dobrze, ale przecież kpt. Kawalec mo- 
że jutro wyjechać zupełnie z Wilna czyż 
przez to nie ma - sportu. Czyž kpt. Ka- 
walec jest w siłach „amcić* sam wszystkie 
imprezy sportowe? Czyż nikt inny nie czu- 
je = w Obowiązku zastąpić go? 

Ktoś tu jest winien, mocno winien. (O- 
mawiany mecz odbędzie się 10 Zk 

Zawody pływackie dla niestowa- 
* rzyszonych 

W dniu 18.VII b. r. na basenie 
pływackim Wil. O. Ż. P, (ul. Sołtań- 
ska 6) odbędą się zawody pływackie 
dla niestowarzyszonych panów i pań. 
W programie są następujące .konku- 
rencje: bieg 100 mtr. stylem dowol- 
nym, bieg 400 mtr. styl. _ dowolnym, 
bieg 200 mtr. stylem klasycznym dla 
panów oraz 100 mtr. styl. dowolnym 
i 100 metr. styl. klas. dla pań. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośr. 
W. F. Wilno do dnia 15.VIII. 

Z całej Polski 
za 

Szkolenie pracowników samo- 
rządowych 

Ministerstwo spraw wewn. zwróci- 
ło uwagę wszystkim wojewodom na 
potrzebę szkolenia pracowników miej- 
skich i powiatowych. Dnia 1 paž- 
dziernika 1929 rozpoczynają się wy- 

  

kłady na kursie studjum administracji 
komunalnej przy wolnej wszechni:y 
polskiej w Warszawie i trwać będą 
trzy miesiące. Ministerstwo 
wewn. zwróciło się do wojewodów z 
apelem, aby dołożyli wszelkich starań, 
celem zapewnienia jaknajliczniejszego 
udziału pracowników komunalnych w 
projektowanych wykładach. 

Wśród warunków, które wymaga- 
ne są od kandydatów, zgłaszających 
się na kurs, są ukończonych 6 klas 
szkoły średniej, conajmniej dwuletnia 
w na stanowisku w samorzą- 

e. 
Opłata wynosi przy zapisach na 

kurs, w którym uczestniczą kandy da- 
ci o wyższym cenzusie naukowym— 
200 zł., o niższym—150 zł. Kursy bo- 
wiem podzielone są na dwie części 
dla pracowników miejskich i powiato- 
wych, oraz dla pracowników gmin 
wiejskich. Ci ostatni muszą mieć 
ukończone 4 klasy szkoły _ średniej, 
lub 7 klas szkoły powszechnej. * - 

W ciągu trzech miesięcy uczestni - 
cy kursu poznają między innemi: 
ogólne zasady prawa, historję ustroju 
Polski, prawo konstytucyjne, geogra- 
Це gospodarczą, skarbowość i ustrój 
włądz skarbowych, zasady biurowoś- 
ci, rozbudowę i regulację miast, 
kwestje sanitarne, spółdzielczość i t.d. 

  

OGŁOSZENIE Nr. Z-1514/29. 

Przewodniczący | Wydziaiu Cywilnego 
Sądu Okręgowego w Wiłnie niniejszym 0- 
głasza iż w dniu 22 sierpnia 1929 roku o 
godzinie 12ej w tymże Sądzie będzie rozpo- 
znawana sprawa Zarządu Towarzystwa dla 
Handlu Aptecznemi i Perfum eryjnemi To- 

ni B. Segall w Wilnie Ś-ka Akc— 
o udzielenie odroczenia wypłat ( Nr. 
Z-1514/29). = za 
й Ww: cy wierzyciele wspomnianej spół- 
ki mogą przybyć na rozprawę celem udzie- 
snia Sądówi wyjaśnień. 

  

spraw



S“ £70. Mob 
  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
1 sierpnia 1929 r. 

Dewizy | waluty: 

Tranx. Sprz. Kupno 
Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgja 124.02, 124.33. 123,71. 

Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,62 358,52 356,72 

Londyn 43,28, 43,32,5 43,18, 

Nowy-York 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,96, 35.05, 34,87, 

Praga 26 39, 26.46 26.33 

Szwajcarja 171,63, 172.06, 171.20 
Stokholm 239,09 239,69 238,49 
Wiedeń 125,68,; 125.99, 125,37, 

Włochy 46,63,5 | 46,75, 46.52, 

Marka niemiecka  212.53,5 

Papiery procentowe: 

8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. 
Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te sa- 
me 7 «proc. 83,25. 8 proc. T-wa Kred. 
Przem. Polskiego 82,75. 5 proc. pożyczka 
konwersyjna 47,75. 10 proc. kolejowa 102,50 
4 proc. inwestycyjna 114,75—113,50. 5 proc. 
dolarowa 67,50. 4 i pół L. Z. warszawskie 
47.25. 8 proc: warsz. 67,25 — 67,50. 

Akcje: 

Bank Polski 164, Związku Spółek 
Zar. T8,50. Spiess 130. Cukier 34.50. 
Węgiel 70. Lilpop 31,50, Modrzejów 24,50 
—25, Ostrowiec 82. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 30 lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach .wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30-31, jęcz- 
mień na kaszę 27- 28, browarowy (brak), 
otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 
Kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słaba 
Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) żyto 
26—31, jęczmień 27—31, owies 26—31, 
gryka 35—36, ziemniaki 12—15, siano 7-8, 
słoma 8--9. 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
32-33, pytlowa 44—48 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 -— 
"110, gryczana 90 120, owsianą 90--120, 
perłowa 80 -- 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 200 — 
| 240, baranie 200—240, wieprzowe 250—340, 

      

“ 

słonina świeża 380—420, 
wj 400—420, 

4 

solona 400—440, 
smalec wieprzowy 400— 

Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, Pk, 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
450 — 550, solone 350— 450. 

Jaja: 170—190 za 1 dziesiątek. 

- Warzywa: groch polny 50—70, zielony 
40 — 50, fasola biała 160 — 200, kartofle 
12-13, kapusta świeża 20-35, kwaszona 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
5-10 (za pęczek), brukiew (brak), rabar- 
bar 50— 60, ogórki 60—90 za 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 
szpinak 50—60, pomidory 3—400 zł. za kg. 
mł 50 — 100 za główkę, Kalarepa 
10—15. 

Drób: kury 4—7 zł. zą sztukę, kurczę” 
ta 120 - 150, kaczki 6—8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3 5 zł. 

r Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 550—600, śniętę 300— 
400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400—450, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 350—400, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 
nie żywe 500—550, śnięte 400—450, wąsa- 
cze żywe 500 - 550, śnięte 400—450, siela- 
wą 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
s: i 250—300, płocie 200-—250, drobne 
«%0—i00. 
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»% Na ustronnym 
Powieść 

szłaku 
  

Uijew zbładł, rzuci ł się w stronę 
zacietrzwionych przeciwników, by ich 
rozdzielić, lecz było zapóźno. Draby 

'_ jego podniecone głosami zachęty, je? 
_dnocześnie podniosły ciężkie pięście 

do ciosu. Puszczyk, gracz wytrawny, 
ciosy uprzedził, nóż mu błysnął w dło- 

SĄ ni, uczynił prawą ręką ruch szybki, 
prawie nie dostrzegalny i ciął jednego 

Z przeciwników, który runął na zie- 
mię, jak długi. Z błyskawiczną szyb 
kością rzucił się teraz ku drugiemu, 
którego wszakże Bez silnem pchnie- 
ciem zdołał w porę na bok odrzucić, 
wskutek czego krwawy nóż Puszczyka 
trafił w próżnię. 

Ugodzony pięścią drab cotnął się 
w tłum, drugi wszakże leżał na ziemi 
blady,, zemdlony, krwawe plamy 
upstrzyły mu ubranie. W sali zaległa 
cisza. Po chwili tłum rzucił się ku wyj- 
ściu, nikt nie pragnął być świadkiem 
w przykrem zajściu, Ufjew ulotnił się 
jednym z pierwszych. Chasia rzuciła 
się na pomoc rannemu. — Na szczę- 
ście doktór w sąssiednim pokoju — 
wspomniała. Wjpadła do komnaty, 
gdzie Hantower spożywał posiłek. 

— Doktorze, — zawołała, nieszczę- 
ście, awantura, jest ranny, proszę na 
pomoc! — Hantower zerwał się na 
równe nogi. A 

— Co, zawołał, awantura? —- Ran- 
ny? — rzucił na stół zapłatę, —— na 
co mnie ten kłopot, ja nie mam czasu 
_—i mim stara żydówka słowo wyrzec 

zdołała już jej mignął u wyjścia, jak 
odwrotna strona medalu, potężny tu- 
ław doktora i jego buty lakierkowe. 
Chasia osłupiała. 

— Doktorze wstyd, — zawołała 
mi w dogonkę, głosem żałośnym. 

ROZDZIAŁ IX 

Romantyczne iatermezzo 

‚ W czasie tych zajść osobliwych w 
jadłodajni, Nina Newelska w hotelu 
Winela oczekiwała z niecierpliwością 

ZE ŚWIATA 
NAJKOSZTOWNIEJSZE NAPARSTKI 

  

Posiadaczkami najkosztowniejszych ma 
świecie naparstków są: obecna królowa an- 
gielska oraz królowa sjamska. 

Królowa angielska gdy była jeszcze 
żoną następcy tronu dostała rodzinny na- 
parstek - klejnot, złote, misternie rzeźbione 
emaljowane i przyozdobione drogiemi kamie 
niami cacko. 

Królowa sjamska posiada również szcze- 
rozłoty maparstek w kształcie kwiatu loto- 
su, na którym z brylancików ułożone jest 
jej imię. 

Drogocenny naparstek posiada również 
obecna królowa holenderska, naparstek ten 
cyzelowany przez znakomitego jubilera pa- 

  ryskiego ofiarowany. został królowej jako 
prezent ślubny przez ówczesnego prezyden- 
ta Transvaalu. 

Biejok! Klaemalogiai 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

ORYGINALNY PRECEDENS PRAWNY 

Przesłuchante świadka przez radio 

Gustaw N. Brown, kapitan pomocnicze- 
go statku „Eleanor Bolling", mależącego do 
ekspedycji Byrda i znajdującego się na wo- 

Od dnia 2 do 6 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„Piraci Pustyni ; 
(Apasze Meksykańscyj. Dramat sensacyjny w 8 aktach. W rolach głównych: FRED THOMSON i 
MARY CAAR. Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Pocz. seansów od g. ó-ei. W niedzielę i święta 
kasa czyna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „BIAŁA PUSTYNIA". 

  dach Nowej Zelandji, wszczął przed pewnym 
czasem proces rozwodowy. Podczas rozpra- 
wy sądowej, toczącej się w  Filadelfji, ad- KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 
wokat Browna zażądał przesłuchania klijen- 
ta w drodze radjotelegraficznej. Sąd na to 
się zgodził i przyjął do wiadomości zezna- 
nia Browna, składane z odłegłości 
kim. stwarzając 
prawny. 

16.000 
w ten sposób precedens 

  

  

Kapitan M Fularski i jego czte- 
rodrzwiowy Sedan Chevrolet, 
w którym wybiera się w podróż 
do Hiszpanji i Północnej Afryki 

CHEVROLET 

wychodzi 

sko z tarapatów..." 
zwycię- 

  

^^ 

Znany podróżnik 

kpt. Mieczyław Fularski nabył nowy 6 cylindrowy Chevrolet 

Na pytanie, dlaczego wybór jego padł warunkach o wiele gorszych, aniżeli na 

GRETA GARBO * оЕ онн 

na ten właśnie samochód, oświadczył: 

»- . . Chevrolet to mój stary znajomy, 

którego spotykałem wielokrotnie w dale- 

kich krajach podzwrotnikowych. Widziałem 

go na bezdrożach Parany, odbyłem nim 

podróż przez stepowe obszary Paragwaju 

oraz wyprawę ze stanu Matto Grosso, na 

przysłowiowych bezdrożach polskich ...* 

Słowa znakomitego podróżnika wymow- 

nie podkreślają zalety Chevroleta jako ide- 

alnego samochodu na polskie warunki. 

Silny, szybki, wygodny i mocny 6 cy- 

lindrowy Chevrolet jest dostępny dła naj- 

*.szerszego ogółu .dzięki ułatwionym warun- 

pogranicze wschodnie; Boliwiji. 

Chevrolet wychodził zwycięsko z tarapa- 

tów, pomimo, że podróż odbywała się w 

CEIEYROER I 
Genera! Motors w Polsce, Warszawa 

można świat jest bezduszny, bezbarw- 
ny tam, gdzie go niema. Panie poma- 
wiają go często o chłód i nieprzystęp- 
ność. Ona go przeniknęła. W życiu je- 
go zaszło powikłanie, które rozkwiit 
uczuć stłumiło. Ożenił się z kobietą 
starą, bez promyka uroku, nudną, 
oschłą, której kochać nie może. Stała 
się. On błędu skutki, jak bohater zno- 
si. Gwałtu uczuciom zadawać nie mo- 
żnia, ogień w wodzie nie płonie, róża 
nie zakwitnie w ciemnej celi. Samorzu- 
tnie wybucha płomień uczucia, tłumić 
go nie można, tecz płonąć mu nikt nie 
rozkaże. On uczuć skarby, które pra- 
wnie do żony należą, zamknął w stalo- 
wym chłodu pancerzu i nie będzie ich 
trwonić ' niegodnie na skinienie i 
uciechę lada zalotnicy. Stąd legenda o 
jego chłodzie, 

Ca ona sama dziś od niego żądać 
może? Nie. Niech jej tylko wolno bę- 
dzie patrzyć na niego, być blizko niego 
i czuwać nad nim w ukryciu. Niech 
jej żyć będzie wolno, życie w dali od 
niego nie jest życiem. 

W stroju kozackim... jakże by jej 
było do twarzy. O, gdyby mogła w 
takiem przebraniu zbliżyć się do nie- 
go, zwrócić na siebie jego uwagę, zo- 
stać jego giermkiem. 

Z jaką gorliwością i nabożeństwem 
spełniała by swoje obowiązki. Nuda 
dnia powszedniego zamieniłaby się 
dla niej w słoneczne wesele. Urządzić 
wdzięczną maskaradę, nie było by 
trudnem, jeno wynik jej, więcej niż 
wątpliwy... Nie, lepiej trwać przy my- 
šli statecznej, poważnej. urządzenia 
sanitarnego oddziału na jego odcinku. 

Stanęła „przed zwierciadłem, z lu- 
bością zatopiła wzrok w ametystowy 
odblask swych oczu. Jej kibić jest 
zgrabna, jak rzeźba dłuta dobrego mi- 
strza, włosów sploty płowo złociste, 
jak chmurka, w którą się płomyk słon- 
ka uwikłał. O, powodzenia jej nie brak 
gdzie się tylko nie zwróci wszędzie 
serca sobie zdobywa. „Złotą iaisaną“ 
nazywa ją poczciwy Dr. Hamtower i 
szaleje za nią... pocieszny, zacny Gri- 
pari, ta ruchoma wystawa orderów, za- 
prosił ją dziś wieczór 

Wszędzie 

tors. 

Uciechą bywało nielada, gdy gene- 
rał Jeremicz przed nią padał na kola- 
na. To niebezpieczny wojownik... dla 
niewiast — i serc zdobywca  niepo- 
skromiony, lecz przed nią trzymał w 
karbach swoje zapędy. Ona lubi hołdy, 
lecz zna swoją wartość, pamięta czyją 
jest córką i pragnie żyć w zgodzie z 
przykazaniami Bożemi. Ha... gdyby 
książe... Saharą, pustynią żarem spa- 
loną, jest świat bez niego. 

Pukanie do drzwi. Służący oznaj- 
mia, że książe czeka. 

Cały ranek miał zajęty, odwiedzał 
go Loknicki, jego ekscelencja szambe- 
lan, potem sprawnik, teraz książe pro- 
sić kazał. Nogi jej zadygotały, po chwi 
li namysłu ruszyła za przewodnikiem, 
krokiem pewnym. 

Nina Pimenowna, skąd Bogi was 
niosą? — Zawołał książe uprzejmie, 
na powitanie. Wytłomaczyła z łatwo- 
ścią, obecność swą w Morocznie, przy- 
padkowym _— zbiegiem okoliczności. 
Płonęła blaskiem tęczówym, jak  ka- 
mień szlachetny pod okiem słońca. 
Książe lubił ozdobne klejnoty, dla te- 
go patrzył na nią z przyjemnością. 

— Słoneczny generał pewno się za- 
sępił po pani wyjeździe — rzekł żarto- 
bliwie. 

—W jego sercu żal długo nie go- 
ści, on nie należy do wdowców niepo- 
cieszonych. 

— A więc został teraz wdowcem? 
— Ja tego nie mówię. Cały chór 

pań, z hrabiną Koraks na czele, by 
temu zaprzeczył. Zresztą generał ma 
swą własną żonę, za Uralem. 

— Hrabina Koraks zastąpić pani 
nie potrafi. 

— Ani ja jej. Ona bywa walecz- 
niejszą ode mnie, przystępniejszą i 
przyjemniejszą. 

— Pani siebie nie docenia. 
— A może książe mnie nie docenia? 
— Jakże by *'mógł? Znam się na 

klejnotach, jak jubiler. 
— Wiem, wiem, mówią że i serce 

księcia, jest jak brylant twarde. 
— Moje serce wojna pochłania, choć 

chwilowo ma urlopie myślą jestem 
stale na froncie. ` 

— Na jakim ironcie, na jakim od- 

kom płatności, o których poinformuje .. 

najbliższe przedstawicielstwo General Mo- 

  

     

się pobłażliwie, widział że Lena umia- 
ła ciskać kaskady słów, nieświadoma 
ich treści i znaczenia. Jej język był 
ruchliwym automacikiem nieutrzymu- 
jącym iączności z regulatorem z 
górnego piąterka. 

Pogoda księcia dodawała jej otu- 
chy. jęła mu przekładać swoje gorące 
pragnienie służenia ojczyźnie. 
sztabie generała jeremicza nie było 
dia niej pola do pracy, dlatego posta- 
nowiła go opuścić. Najchętniej... 
została by sama kozakiem, jest dob- 
rym jeźdcem, byłaby walecznym  żoł- 
rzem. Czy by ją książe do swego puł- 
ku przyjął? Książe spoważniał, zaczął 
wietrzyć jakieś niedomówienia, jakąś 
myśl ukrytą. 

— Nima Pimenówna, — rzekł sta- 
nowczo, to są niedorzeczności, to 10- 
jeńia rozpieszczonego dziecka. Jeśli 
czujecie w sobie chęć i siłę do niesienia 
pomocy rannym, to tylko pochwalić 
można. 

- — O tak, przerwała Nina, mam tę 
chęć niezłomną — Ojciec przygotował 
dla niej oddział sanitarny, na czele 
którego sama stanie. Wietrzniki, ba- 
widamki, w roazaju sionecznego genie- 
rała, jej obrzydiy. Una лава кыеста, 
vy: teu oqdzZia: przyjąt na swoj oucinek 

i am gdzie on dowodzi jest łaa | pole 
do pracy prawdziwej. Niech jej pozwo- 
li uczyc się przy sobie, niecn vu jej 
rozkazuje. to jej majgorętsze inarze- 
nie. 

Niepomyślnie brzmiała odpowiedź. 
W, dłuższym wywodzie wyłuszczat 

jej książe sto i jeuną przyczynę, а 
Której projekt jej stanowczo oarzucat, 
Nina stuchała go jak nawpoł przytom- 
na. Gdzie blask słoneczny, Który ją 
przed chwilą otaczał? Zasępiły się nie- 
Diosa, które już nad sobą widziała 
otwarte, ogarnęła ją chmura okropna, 
Jak powietrze imorowe, zatruła jej ser- 
ce, napełniłą głowę czarnemi myslami. 
Rozmowa trwała przydługo książe koń- 
cząc swoje wywody, dał do zrozutmie- 
nia, że dalej niema 0 czem mówić. 
„Nastąpiło przykre milczenie. Nina 

siedziała z głową opuszczoną, 
kach - wspartą, bez dzwięku i: ruchu. 
Książe wstał przypominając, 

na rę- 

Dziś! Szczyt erotyzmu! 

[KOSIARKI DEERINGA, ! 
| Ё do nich przyrządy źniwne. 

GRABIE KONNE 
ŹNIWIARKI DEERINGA, 

TOCZAKI, 
CZĘŚCI ZAPASOWE 

PLO L ECA: 

WILEŃSKI B 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy B 
Wilno, Zawalne 9, % 

adres tel. „Rolnicze“, telef, 323. 

Maszyny žniwne Deeringa są B 
„lekkie w pracy, mocne i precyzyjnie 
wykonane. Pracuje w Polsce prze- B 
szło 10.000 szt., to najlepsze świa- B 
deci wo ich wysc kich zalet. 692—2 

PAST AN ASA NSA PADA AB RBACAA 
RUNNNNNNNNUNNNNUNNURNUNM 

Perlmuffera Ulframaryna 
z: jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
z wydatniejszą farbą do bielizny i'ce- 

lów malarskich Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. PerImuttera, 

Lwów, Słoneczna 
Wszędzie do nabycia. 

RANNNUNRZNZNADANANENURNKUNKNEH 

  

     

      

    
   
    

—— 
zanim kupisz fowar zagraniczny 

— DOhejrzyj fowar krajowy. 

ie 
WREEEMD EE TRORYWY 93 TORU DOKTOR 

5 LEKARZĘ : L. GINSBERO 
choroby weneryczne 

пНЕ CHKENNI CMM AZS Syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
Son, 567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod 4 do 8 

Doktór Medycyn 
R. BYMELER > 

choroby skórne, we- 
ueryczne i  moczo- 

tel. 277. płciowe. Elektrotera- 
ia OSA A as pia, ust ST 

ermja, ollux. DOKTÓR Mickiewicza 12, róg 
5— A.Blumowica Тааг 1 

<horoby weneryczne, ak ia 
skórne, i syfilis. Przy- 
jęcie: Ud 9—1i3—7,8F. B. WORFSDK 

ilno, WEDĘTYCZNE,  MOCZO- 8 Wi 

ul. Wielka 2 płciowe i skórne, iu, 
«Wileńska 7, tel. 1067. 

(Telef. 921). > "LIG 

  

Kobieta-Lekarz | 

Bi. Zeldowiczowa 
ROBIECE, WENE- 
RYGZNE, zo 
LOW MOCZOW, 
gd 12--2 | Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

  

  

   
sceny. Nina rzuciła się ku niemu jak 
szalona: Aleksandrze Symonowiczu, ja 
was kocham! 

W krytycznej chwili, przysłowiowa 
odwaga księcia, zawiodła zupełnie, 
skoczył za stół, jak za szaniec ochron- 
ny przed wroga natarciem. Tak Karol 
XII, mąż nieustraszony we wszelkich 

placu, gdy się spotkał oko w oko z 
energiczną miewiastą, Aurorą Kónigs- 
marok. ‹ 

Nina, nie spuszczając zeń oka, cor 
tnęła się wstecz ku kanapie na którą 
padła zemdlona. 

Zdawało się jej że jest muszką bez- 
radną, która uwikłała się w straszną 
czarną pajęczynę. Pająk przylgnął do 
jej serca i krew jej pije, pająk... o de- 
monicznej, groźnej twarzy księcia. Po- 
łożenie stało się głupiem. Książe po 
pewnym momencie wahania, opuścił 
swoją warownię, przyjrzał się uważnie 
zemdlonej, poczem wziął pulweryza- 
tor trysnął jej, w twarz obiity strumień 
wody kolońskiej. Skutku nie było żad- 
nego. 

— Gdzie się u kobiety gra kończy, 
gdzie uczuć szaleństwo jprzemaga, te- 
go ani Parys, ani żaden inny z tilozo- 
tów greckich określić nie zdoła — mru- 
czał gniewnie jpod nosem. — Ja tu nic 
nie pomogę, mówił dalej głośno trze- 
ba sprowadzić doktora i oddać chorą 
pod jego opiekę. Nina powstała. 

To niepotrzebne, — rzekła, 
już wszystko minęło — i chwiejnym 
nieco krokiem podążyła ku wyjściu. 

Na korytarzu czekał ją Hantower. 
Ona zdawała się go nie widzieć, — 
nie słyszeć, jak wszedł za nią do po- 
koju i drzwi zamknął. — Och, och, 
Nina padła na wznak na łóżko, pono- 
wnie zemdlona. 

Hantower stał przez chwilę, jak pa- 
raliżem tknięty. 

— A, a, powtarzał, ca się stało! po- 
czem ukląkł przy łożu i wziął chorą za 
puls... twarz mu mieco poweselała, wy- 
jął z kieszeni ilaszeczkę z płynem i 
jął skronie zemdlonej  rozcierač, wy- 
jął potem drugą zwilżył nią chustecz- 
kę i dał chorej powąchać. 

Nic nie skutkowało. Może serce 

a Dcktėr- Medycyny | 

й 

   

Wieczny hymn poezji i miłości! Wyrafinowanie elegancka, pikantna bohaterka obrazów „Anna Karenina* i „Żar Miłości! 

„BOSKA KOBIETA" 
Potężny dramat erotyczny z udziałem jej świetnego partnera LARSA HANSON, Kovcertowa gra! Zachwycająca treść 

Seansy © godz. 6, 8. i !0,15, 

F.. Świeżyński 
POWRÓCIŁ 

Choroby płuc, no- , 
sa, gardłą i uszu. 
Przyjęcia od g. 11 
m. 30 — 12 m. 30, 
1 ой 4- 6 p.p., ul. 

{ $-во Jakóba 10- 5. 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we-| D. H.-K. „Zachęta” 
aeryczne. Przyimuje| Mickiewicza 1, tel. 
od godz. 10 do 1i odl 9-05. -0 
$—7 p.p. W.Pohulan= 111 
ka.2, róg Zawalnej 

W.Z.P. 

SZKLE O BRO 

EAT 

ЖОРМО | SPRZEDKŹ 
KWAWAAA 

drewniany no- 
wy o 2 mie- 

szkaniach, 
600  sąż. 

placu 
kw. 

sprzedamy za 
10.000 złotych 

  

Duży wybór ; 
majątków  ziem- | 
skich i folwarków 
posiada do sprze- 

dania 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

sa
ta
   

  

  

Mickiewi 21, SEREM | cyc 2 
Lekarz-Dentysta Žž 

MARYA в орт 

Džytska-Smalskia ynie, w са , 
Choroby jamy ustnei. | rum miasta, z wol- į 
Płombowanie i usuwa sem mieszkaniem 
nie zębów bez bólu. dla właściciela, į 
Porcelanowe i złote sprzedamy za 
korony. Sztuczne zę: 6.000 dolarów 

by. Weiskowym, L. Wil. Biuro Komi- 
rzędnikom i uczącym | sowo - Handlowe 
m see „ Ofiarna ś| Mickiewicza 21, 
m. $. Przyjmuje: o 4 
š—1 i od 4-7. L tel. 152 8LIE—I 

Wydz, Zdr. Nr. 3 

Wam Gorzelanego 
kiuszerkaSmiałowska po5zuktis do mai 
oraz Gabinet Kosme- ROR gródek, Stanisław 
tyczny usuwa  zmar- Brochocki. Z 
szczki, piegi, wągry, 

sów. Mickiewicza c BAWA WAB 

łupież, brodawki, kus, 

aa "RÓŻNE 
rzajki, wypadanie wło” 

    

TAWAWAW 4 

M! POSADY! 

Maui. АС ВАН - š LOKALE i m 
Mieszkanie oraz do wszystkich 

pism  niekrologi i 
wszelkie ogloszė- 
nia od najdrobniej- 
szych do najwięk- 
szych po cenach 
BARDZO TANICH 

6 pokojowe i sklepy 
z mieszkaniami do 
wynajęcia. Centralne 
ogrzewanie i wszelkie 
wygody, ul. Gdańska 

    

Nr 6, spytać Wa i a) madzwyczał 

dogodnych warun- 
L | poszukuje mie- fq kach płatności za- 
BRATZ szkania 3—4fjłatwia Biuro Re- 
pokojow. ze wszyst-$j klanowe STEFA- 
kiemi wygodami, wj NA GRABOW- 
okolicy Dyr. Kole- Ą SKIEGO w Wilnie 
jowej Oferty: Zakre- [H Garbarska 1, tel. 82 
towa 15 m: 9. —0 
     

    

— To niepotrzebne rzekła słabym 
głosem, głupi doktór, już mi lepiej... 

W tej chwili ktoś do drzwi zapu- 

      

kał i nieczekając odpowiedzi ukazał się 
we drzwiach z wspaniałym bukietem 

— Dla Niny Pimenównv, rzekł, od 
jego ekscelencji pana szambelana. 
Przepych kwiatów był olśniewająay. 

Przy potrzebach wojennych, nie dotrzymał Nina przyglądała się im w zadurńie, 
ach, nikt tak mie kocha jak ona, nikt 
tak nie cierpiał. 

Ja jestem miljon (my 
jąc wcale Mickiewicza). : 

Bo za miljon kociarn i cierpię ka- 
tusze... 

Kazała róże postawić bliżej. — 
Miotła brzozowa, rzekła; —- zakwitła cu.4 
dem różanym, a krzak y, barwnemi 
nadziei lśniący, ciern rani. Drżą- 
cą dłonią podał jej w tej chwili doktór 
dawkę bromu, — które połknęła. 

Po północy piałi już kur, gdy 
szambelan wracał do swego mieszka- 
nia. Szedł pieszo, seunochiód odesłał 
do garażu. Potrzebował spokoju i sa- 
motności, by w myśli odtworzyć wra- 

   ślała, nie zna- 

    

  

       
   

   i 

    żenia uroczystego wieczoru. W podr 
niesieniu kroczył prędką, śród ciszy 
miasta pogrążonego w sen. Cie- 
płą i ciemną była noc jesienna lecz on 
w sercu czuł wiosnę. Zdajwało mu się 
że tonie w powodzi kwi 
chmurą okałają, lecą za ni 
trze jest pełne wonności 
Houbiganta lub Violeta, w dmszy 
wygrywa gramofon niebiański rżajy 
niejsze choć z lekka minorowe. treie. 
Bo ostatecznie partja została nie ro- 
zegraną, królowej w jasyr nie wziął... 
Nina Pimenowna pozwala z sobą žar- 
tować, flirtować, bawić się jej rączką, 
całować ją ale to wszystko tylko żar 
lczuć podnieca. Stanął u kryształowe- 
go zdroju, jak pielgrzym pragnieniem * 
trapiony, pożądliwy wzrok w nim za- 
a lecz pożądanej czary nie wychy- 
M. 

Zresztą podobne szczęściowe nie- 
powodzenie nie trapiło go zbyt głębo- 
ko. Moroczno pustynią nie jest, go- 
rączkowe pragnienie można  ostatecz- 
nie zaspokoić, choćby syfonem wody 
sodowej, w kiosku. 

       

   

па kolację, ocz- 
patrzy na nią, jak 

para błyskotek. 

że ma je- 
pilnych spraw do załatwie- 

nia, Nagle zaszła gwałtowna zmiana pinać Chora się ocknęła. 

na spotkanie z księciem. — Dłużyły ki mu świecą, gdy AE : S ciuku, czy z podniesioną dzidą, zawsze szcze dużo się jej, godziny. Tylko przy nim żyć dodatkowa gotow do skoku: Ginwitt usmiechnąt 
osłabła? Jął zwolna chorej stanik roz- 
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