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ZABEZPIECZENIE NA WYPADEK 
BEZROBOCIA W 1930 ROKU 
Wydatki instytucyj zabezpieczenia 

wypadek bezrobocia uzależnione 

są głównie od sytuacji gospodarczej. 

W nkresie depresji —- siłą rzeczy wzra 

stają. Odwrotnie więc na podstawie 

na 

" wysokości tych wydatków można po- 

ы 
i
 
w
 

_ nych stale wzrastała 

_1.004.913). W roku 1930 spada 

niekąd sądzić o sytuacji gospodarczej. 

Otóż w r. 1929 Fundusz  Bezrobocia 

zamknął rok niedoborem 2.789.000 zł. 

W roku 1930 niedobór wzrasta do 

64.612.000 zł. Skutki światowego kry 

'zysu zatem uwydatniły się u nas w 
większym stopniu dopiero w r. 1930, 

wówczas gdy w Anglji i Niemczech w 

roku 1925, — roku, w którym insty- 

tucje zabezpieczenia na wypadek bez- 

robocia wykazały się olbrzymiemi de- 

ficytami. : 
Fundusz Bezrobocia utworzony z0- 

stał w Polsce w r. 1924. Całkowity 

niedobór od 1924 r. do końca roku 

1930 wynosił 27.230.000 zł. Jest to 

suma stosunkówo małą nawet na na- 
sze stosunki, jeżli uwzględnić duży nie 

dobór w. r. 1930, spowodowany wy- 

jatkową depresją 'gospodarczą. 

Również w związku z kryzygem no 

towane było w roku 1950, przytem po 

"raz pierwszy, zmniejszenie się liczby 

zabezpieczonych. Począwszy od roku 

1929 włącznie liczba 
(z 573.171 do 

do 

"931.901 pomimo rozszerzenia od 23 

liczenia wkładek z 7.50 zł. 

  

  
czerpiemy przytaczane dane, 

stycznia tegoż roku zakresu zabezpie- 

cenia па zakłady pracy zatrudniają- 

«e 5-ciu pracowników oraz  robotni- 
ków małoletnich od lat 16. 

W zależności od spadku liczby za- 

bezpieczonych jak również stosowania 

niższej stopy procentowej wkładek 

(1,8 proc. w r. 1930, w roku zaś 1929 

przez pierwsze półrocze 2,0 proc.) 

przypis wkładek wynosił w r. 1930 

— 31.965.000 zł. wobec 34.057.500 

zł. w r. 1929, czyli o 2.092.500 zł. 

mniej. 

Przeciętna wkładka na jednego za- 

bezpieczonego wynosiła w ciągu roku 

1930 — 50,91 zł. wobec 50,83 zł. w ro 

, ku 1929 — czyli wzrosła nieznacznie. 

- №е jest to bynajmniej spowodowane 

wzrostem zarobków, bo faktycznie za 

robki spadły, ale podniesjeniem, w 

myśl ustawy z dn. 25 marca 1929, od 

23 stycznia 1930 r. najwyższej normy 
*zarobku stanowiącej podstawę do ob- 

do 10 zł. 

dziennie. Stosownie zwiększonej nor- 

my wymiaru w dobie kryzysu gospo- 

darczego i spadku cen i płac nie wy- 

daje się usprawiedliwionem gospodar 

сго. bal ks 
Kolejna wysokość wkładek na je- 

dnego zebezpieczonego w r. 1930 by- 

łą następująca: 
Województwą Ziote 

šląskie 59,21 
m..st. Warszawa 56,04 

„ Iwowskie 54.04 
pomorskie > 54,03 
poznańskie 53,18 
krakowskie 48,54 

„łódzkie 48,52 
warszawskie 47,89 
Stanisławowskie i tarnopol- 

-. skie › 44,80 lubelskie 43/41 
kieleckiė - 43,36 
białostockie 42,80 

poleskie 40,03 
wileńskie i nowogrodzkie 38,33 
wołyńskie 29,07 
„Sprawozdanie z działalności Fun 

duszu Bezrobcia za rok 1930° (\Мат-, 
szawa, 1931, nakładem F. B.), skąd 

stwier 

dzą, że nilepomyślna konjunktura go- 

Spodarcza i związane z tem trudności 

płatnicze zakładów pracy odbiły | się 
w pewnym stopniu ujemnie i na egze 

kucji zaległości. Ogólne zadłużenie za 
kładów pracy wynosiło na dzień 31 

' grudnia 1930 r. przeszło 9.231.800. zł. 
wtem przeszło 1.245.500 zł. należności 

zakwalifikowanych do wątpliwych co 
do możności wypkgzekwowania. W 
egzekucji sądowej. i administracyjnej 
znajdowało się około 4.8 milj. zł. Za- 

zabezpieczo-* 

dłużenie instyucyj samorządowych wy 

nosiło około 1,3 milj. zł. Instytucje te 

oraz instytucje rządowe w większości 

wypadków wniosły, odwołania przeciw 

ko pociągnięcu ich do  zabezpiecze- 

nia. 
Przechodząc teraz do wydatków, 

nałeży stwierdzić, że musiały one po- 

ważnie zwiększyć się z powodu wzro- 

stu liczby bezrobotnych skutkiem nie- 

pomyślnej konjunktury / gospodarczej. 

Przeciętna liczba bezrobotnych robot- 

ników zarejestrowanych w  P.U.P.P. 

wynosiła w roku 1930 — 209103 wo- 

bec 120.131 osób w roku 1929, czyli 

o 74,1 proc. więcej. 

Przeciętna liczba bezrobotnych po 

bierających zasiłki wyniosła w r. 1930 

— 106.425 osób, wobec 53.319 w r. 
1929, czyli wzrosła o 100 proc. 

Odpowiednio do liczby pobierają- 

cych zasiłki wzrosła wysokość wypła 

conych zasiłków do sumy 104,4 milj. 

zł. wobec 49.8 milj. zł. w roku 1929. 

Przeciętna roczna wysokość zasiłku na 

jednego bezrobotnego wynosiła 981.47 

zł., czyli 19.09 zł. tygodniowo. Wo- 

bec tego, żt zabezpieczony może w cią 

gu roku pobierać zasiłki najwyżej 

przez 17 tygodni, najwyższy przecięt 

ny zasiłek przez ten czas wynosi 

324.53 zł. 
Wysokość przeciętnych rocznych 

zasiłków w poszcezgólnych wojewódz 

twach była następująca: 

Województwą Złote 
śląskie 1137,51 
poznańskie 1084,67 
pomorskie 1066,54 
lubelskie 1049,58 
białostockie 1038,85 
krakowiskie 1055,37 
łódzkie 988,98 
lwowskie 982,31 
m. st. Warszawa 971,43 
poleskie 936,72 

wołyńskie 916,85 
kieleckie 860,33 
warszawskie 853,60 
stanistawowskie i tarnopol- 

skie ‚ ° 830,63 
wileńskie i nowogrodzkie 796,60 

Zestawiając duże. tabele: wkładek 

i zasiłków, widzimy, że kolejność wy- 

sokości zasiłków w-g województw jest 

inna niż kolejność wysokości wkładek. 

Tłumaczy się to tem, że wysokość zi- 

siłków uzależniona jest od rodzaju 

danym terenie. 

W roku 1930 wzrosło w znacznym 

stopniu ryzyko bezrobcia. Na 100 za- 
bezpieczonych pobierało zasiłki: w ro 

ku 1927 — 3,21, 1928 1. — 3,03, 1929 
roku — 5,31, zaś w r. 1930 — 11,42. 

Włedług Oposzcególnych województw 
odnošna cyfra pobierających zasiłki na 

100 zabezpieczonych była następująca: 

Województwa Bezrobotni 
warszawskie 23,36 
pomorskie 18,78 
białostockie 15,55 
łódzkie 14,84 
poznańskie 14,41 
Krakowskie 13,28 

kieleckie 13,08 
lwowskie 11,69 
lubelskie 11,32 
wileńskie i nowogrodzkie 9,87 

" stanisławowskie i tarnopol- 
skie 6,97 

st. m. Warszawa 6,27 
śląskie 5,89 
poleskie ; 5,59 
wołyńskie 5,26 

Koszty administracyjne Funduszu 
Bezrobocia wynosiły w r. 1930 około 

9.055.000 zł. (o 3.286.000 zł. więcej 
niż w r. 1929). Stosunek procentowy 
kosztów administracyjnych do ogólnej 

qumy wydatków (wyrażających się cy 
irą 113.557.000 zł.) wynosił 7.96 proc. 

ZETA H—ski 

  

KURS DOLARA 
WARSZAWA, 20.VII (tel. wł. Słowa). 

Na dzisiejszem zebraniu glełdy war- 
szawskiej tendencja była w dalszym 
clągu b. słaba. zapotrzebowanie nor- 
malne. Dolar amerykański notowano 
oficjalnie 9,06, a w obrotach prywat- 
nych 9,05. Marka niemiecka w bar- 
dzo słabych obrołach prywatnych 2,10. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWój OBO 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

"A Konto P.K.O. nr. 82100 

  

  

Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rożmieszczenia ogłoszeń. | 

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK —.Kiosk St. Michalskiego. : 

N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. | 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 3 

POSTAWY — Ksiegarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 

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

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. TA 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. н 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność". : 
LIDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski. A 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Pius XI a Mussolini 
Gdy ktoś nieznający bliżej. obec- 

nych warunków włoskich, przypomni 
sobie scenę, jaka rozegrała się w Rzy 
mie na Monte Citorio w dniu 14 ma 
ja 1929 r., kiedy Mussolini omawiając 

   
    

   

  

   
    

      

Narada loniyńska nad ratunkiem Niemiec 
Powrót Hendersona doLondynu | кевтбе — NIE ISTNIEJE 

PARYŻ. PAT. —- Ogólne wyniki w parlamencie italskim traktaty late- 
LONDYN. PAT. — Henderson powrócił do Londynu w niedzielę o g0 rozmów paryskich sprowadzają się rańskie, uczcił Papieża, a wszy 

dzinie 11 wiecz. wraz ze Stimsonem i Mollonem. Na dworcu oczekiwał Mac narazie do zmiany tonu i nastroju w Scy posłowie powstawali ze 

Donald oraz podsekretarz stanu-Vansittard Daltón i amerykański charge d'ai- ustosunkowaniu się sterników  polity- swych miejsc i złożyli hołd Namiestni | 
faires Aiferron, ambasador Stanów Zjednoczonych w Brukseli Gibson i amba kj niemieckiej do zasadniczego sta kowi Chrystusa, i gdy następnie ze- 
sądor francuski w Londynie Fleuriot. nowiska. Francji. Wyraźnie podkreślo stawi w myślach tę entuzjastyczną sce 

Henderson oświadczył, że jest bardzo zadowolony z odpowiedzi Brue£ po w komunikacie zredagowanym nę z niedawnemi wydarzeniami — па 
ninga 1 Curtiusa w Paryżu ze względu na ogromne znaczenie po- wspólnie, że Francja zastrzega pewne ulicach Rzymu i innych miast włoskich 

rozumienia francusko - niemieckiego dla Europy, a nawet dla ca rękojmię i środki uspokojenia polity- — w czasie których demonstranci ia 
łego świata. Zbliżenie to poza spotkaniami i rozmowami, które miały miejsce cznego jako warunek swej kooperacji szystowscy krzyczeli: „Precz z Papiė-. 
w Paryżu, jest ważnym krokłem przygotowawczym do konferencji londyń- finansowej. żem! Śmierć Papieżowi!* — nie bę- | 
skiej. Henderson oświadczył, że chwilowo nic powiedzieć nie może, albo- Dyskusja nad szczegółami tych dzie się mógł oprzeć głębokiemu zdzi - 
wiem musi natychmiast udać się do premjera @а złożenia mimo późnej go- rękojmi finansowych i środków uspo- wieniu. Skąd taka nagła zmiana? —. 
dziny sprawozdania. Minister spraw zagranicznych wraz z MacDonaldem od kojknia politycznego była o tyle, jak zada sobie niechybnie pytanie — i co « 
jechali na Downing Street, gdzie oczekiwał ich Snowden. Narady trzech mi- się zdaje, trudna do przeprowadzenia, mogło ją spowodować? ‚ 
nistrów przeciągnęły się do późnej godziny nocnej. Na godzinę 10.30 rano že sam plan kooperacji finansowej Pierwsze jego pytanie będzie błęd | 

wyznaczono posiedzenie gabinetu. nie zarysował się jeszcze dość wyra- ne, albowiem w obecnym konflikcie 
Delegaci amerykańscy wraz z Gibsonem udali się do hotelu, gdzie żgie wobec opozycji angielskiej i ame włoskim niema wcale elementu nagło | 

również odbywają się nocne obrady. Reszta delegatów, Francuzi, Belgowie, rykańskiej przeciwko  diugotermino- ści lub zaskoczenia przez nieprzewi- 
Niemcy i Włosi, przybędą dzisiaj o godz. 5. po południu. wej pożyczce, oparte na realnych za- dziane wypadki. Zarodek dzisiejszego 

stawach ze strony niemieckiej. Kon- zatargu istniał już w tym samym dniu, 
Otwarcie konferencji ferencja londyńska ustali dopiero for 14 maja 1929 roku, i w tej samej mo 

obrady potrwają kilka dni 
my i rodzaj proponowanej przez an- wie, którą Mussolini wygłosił wów- 
glosaskie słery finansowe akcji. czas w parlamencie. „I! Duce" podkre , 

LONDYN. PAT. — Konferncja londyńska rozpoczęła się o godzinie 
18 min. 80 w gabinecie premjera w Izbie Gmin. Posiedzenie trwało stosun- 

Rząd francuski zdecydowany jest Ślił w niej omnipotencję państwa ia © 

utrzymać w każdym razie zarówno w szystowskiego, zwłaszcza w dziedzinie 

kowo krótko i było ono informacyjnem. Nie przewiduje się, by konferencja 
ministrów spraw zagranicznych trwała dłużej, niż I lub 2 dni, gdyż obecność 

Londynie, jak i w ewentualnych póź wychowania młodzieży, i dodał, że 
niejszych pertrakatcjach swe Stanowi na tym punkcie faszyzm jest i będzie 

kanclerza Brueninga w, Berliniejest nieodzowna w końcu tygodnia ze wzglę= 
du na to, iż w tych dniach wygasa moc wydanych ostatnio dekretów. 

sko co do gwarancyj, od których uza- nieprzejednany. Nie minęły 24 godziny 

m i ` L m 

Przebiegpierwszego posiedzenia 

leżnia udział kapitałów francuskich w a już drugi sygnatarjusz traktatów, | 
przyszłej akcji międzynarodowej, wy Papież Pius XI, wyzyskał dwie aud= - 

LOMDYN. PAT. —- Konierencja przystąpiła do 3praw proceduralnych, 
przyczeń na przewocćniczącego konierencji wybrano jedngłośnie premiera 

wołanej katastrofą Niemiec. įencje w dniu 15 maja, by w przemó-. 
wieniach do przyjmowanych osób w 

DWA POSTULATY R. najostrzejszej formie wskazać na nie- 
LONDYN. PAT. — Jak podaje a- zniszczalne prawo Kościoła i rodziny |, 

Mac Donalda. Następnie konierencja została odroczona do wiorku. We wto- 
rek G godzinie 19 rano odbędzie się plenarne posiedzenie całej koniereńcji, to 
znaczy delegatów i rzeczoznawców.W-g ogólnych przewidywań, koniecencja 
nie potrwa dłużej, niż 3—4 dni, albowiem ze strony delegatów niemieckich 

gencja Reutera, kanclerz Brtfening, do wychowania. dzieci. W ten sposób 
składając swą deklarację na konferen już niejako przy samym akcie rozwią 

wyrażano wątpliwości, czy delegaci niemieccy, ze względu na stan rzeczy w 
Niericzech, mogliby poczstać w Londynie dłużej. 

cji ministrów, podkreślił dwa warunki, zania kwestji rzymskiej, wyraźnie za- 
jakłe winny być. przedewszystkiem rysowała się możliwość konfliktu. Pa- 
dopełnionej mianowicie: 1) należy po pież nie negował prawa państwa do || 
łożyć kres wycofywaniu kredytów za współdziałania w wychowaniu mło- . 

LONDYN. PAT. — Agencja Reutera podaje następujący przebieg poniedziałkowej 
konierencji ministrów: 

Na wstępie Mac Donałd powital zebranych delegatów, poczem wskazał na przy- 
czyny kryzysu, który doprowadził do obecnej sytuacji. Premjer francuski Laval złożył 

granicznych i 2)- pokrycie złota winno dzieży, chciał tylko, by państwo: że | 
być zwiększone. swej strony uszanowało podobne рга - 
AMERYKA WYSTĄPI Z WŁASNYM Wa ze strony Kościoła i rodziny. Fa-- | 

PROJEKTEM. szyzm jednak odrzucił drogę porozu. . 

у > EE 2 ika i BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa do doprowadził . do obecneg e“ sprawozdanie ze spotkania ministrów w Paryżu i wyjaśnił nastroje, w jakich podjęto у 2 p s obecnEgą „Stauų „Ee 
rozmowy miedzy ministrami francuskimi i niemieckimi. Przedstawił i owaleć Sado pocz z będ zna T w-g pogłosek czy. 
sytuację Francji w debatach, które właśnie rozpoczęto, wyrażając w końch ponownie Obiegającycsh w kołach politycznych, и 3 cykl; Žr ZABI S 
nadzieję na lojalną współpracę między Francją a Niemcami celem przywrócenia zaufania Ameryka zamierza tr zedaja wie w m Ostatnia gicyklika Ojca: Świętego > 

mienia w tej sprawie i w konsekwencji | 

do kredytu światowego. Ą 2 Aktų 400 wyjaśnia, dlaczego konilikt. musial | 
Następniezabrał gios kanclerz Bruening, wyrażając wdzięczność z powodu danej dynie swój własny plan interwencji ii wyniknąć, mówi o. systematycznej 

mu możności odbycia rozmów w Paryżu, poczem przedstawił, popierając swe wywody "AHsowej. Plan ten wyłączyć ma 
danemi statystycznemi, sytuację finansową Niemiec i zarzadzienia, wydane celem poko- wentualne zawikłania politveznie. 
nania powstałych trudności. Kanclerz niemiecki silnie podkreślał konieczność okazania 
Niemcom pomocy. Zabierając następnie głos Mac Donald oświadczył, że chwila obecna 
może stać się momentem zwrotnym w. historii świata, w dobrym lib złym kierunku, Je 
żeli nie zdoła się znaleźć rozwiązania obecnego kryzysu to nikt nie będzie mógł prze. 
widzieć niebzepieczeństw politycznych i tinansoiwych. Premjer brytjski zreasumował w 
końcu wywody premjera Lavala i kanclerza Brueninga. 

Rezultaty spotkania w Paryżu 
Komunikat oficjalny 

PARYŻ (PAT.). Powracając do prezydjum Rady Ministrów po obie- 
dzie w Ministerstwie Spr. Zagranicznych, premjer Laval dał prasie komuni- 
kat następujący: : ! 

Niedawno orędzie kanclerzą Rzeszy Niemieckiej wyrażało życzenie 
wejścia w bezpośredni kontakt z rządem francuskim w celu wyszukania spo- 
Prz ustalenia współpracy nad polepszeniem stosunków między obu kra- 

1 

€- kampanji, prowadzonej przez czynni= 
ki faszystowskie przeciwko Akcji Ka-* 
tolickiej i , wobec oficjalnych prób: - 
przypisania całej winy Watykanowi= | 
przedstawia przebieg wypadków we ' 
właściwem świetle. Ojciec Święty nie „- 
cofa się przed stwierdzeniem, że ro- | 
dzaj i charakter wystąpień przeciw Ko | 
ściołowi w całych Włoszech: musiały 

ы : nasuwač ту& 0 zarządzeniach, które 
spodarczych <I. skorygówaną _ lekko (o códziły Lo Mówiąc o głównej i | 
przez komisję międzyministerjalną.  istotnej przyczynie konfliktu, Papież | 

« Polska należy do krajów o najwyż podkreśla, że Kościołowi chciano wy- | 
szej taryfie celnej. Według wydawni rwać młodzież, i że wszystko, co za- 
ctwa Ligi Narodów z 1927 r. obcią- rzucano Akcji Katolickiej i jej związ-- , 
żenie celne wyrobów przemysłowych kom, było tylko pretekstem. в 

w Polsce wynosi 32 proc. ich warto- _ jaki będzie koniec tego zatargu? | 
ści. Z państw europejskich tyłko Hisz Trudno czynić jakieś przewidywania. | 
panja ma wyższe obciążenie celne, Jedno jednak jest zupełnie pewne: oto | 
41 proc., Stany Zjednóczone miały w Ojciec Święty, skłonny zawsze do ro 

  

Projekt nowel taryfy 
celnej 

Został tu ogłoszony projekt nowej 
taryfy celnej, opracowany przez komi 
się, złożoną z przedstawicieli sfer go 

  

Szei rządu francuskiego odpowiedział natychmiast, że zapatruje się 
z całą życzliwością na możliwość spotkania z prąedstawicielami rządu nie- 1927 '- — 37 proc., poczem nastąpił kowań, celem pokojowego załatwienia. 

, uważając spotkanie to za będące najzupełniej na czasie wobec wy WZTOSt stawek celnych. sporu, nie odstąpi od odwiecznych za | 

  

padków, które odbiły się w sposób ujermny na sytuacji Sospodarczej i fiaan. „ W Polsce najbardziej domagają sad Kościoła i nie uzna idei rządu, któ | 
sowej Niemnec i wywarły pośrednio wpływ niepożądany na sytuację ekono- SiC podwyższenia. stawek celnych prze ra jest niczem innem, jak pogariskiem . 
miczną innych krajów. Wobec tego przedstawiciele obu rządów zebrali się mysłowcy b. Królestwa, przyzwyczaje ubóstwieniem państwa i jego rzeko - | 
na narady w Paryżu w dniach 18 i 19 bm. Uznali oni zgodnie doniosłe zna- ni do wysokich stawek celnych Ro- mej wszechmocy. Mussolini zdaje so- | % 
czenie tego spotkania, uważając, że powinno ono być zapoczątkowaniem na- Sii, bardziej wolnohandłowym jest bie z tego sprawę, to też —jak sły- | 
cechowanej wzajemnem zaufaniem współpracy. przemysł b. dzielnicy pruskiej, zwła- chać — nie chce doprowadzić spra- || 

__ Kanclerz Rzeszy Niemieckiej prźedstawił wszechstronnie stan kryzysu, SZcza Śląska, znacznie mniej protekcyj wy do punktu, z którego już niema po . . 
który przechodzi jego kraj. Uznając powagę tego kryzysu, przedstawiciele ni są przemysłowcy Galicji w porów- wrotu. KA 
Francji oświadczyli, że z zastrzeżeniem pewnych gwarancji natury finansowej naniu z przemysłowcami b. zaboru TO | Pėwne odiamy prasy, Ki6re ze zloš || 
i zarządzeń zmierzających do wprowadzenia uspokojenia w atmosterze po- syjskiego. Žada liwą radością pisały o bliskiem zė- + 
litycznej gotowi są przystąpić do dyskutow. możliwości pomocy finansowej Dążący do uprzemysłowienia Węg rwaniu stosunków dyplomatycznych | 
przy udziale innych mocarstw. : ry, mają znacznie niższe stawki celne między Watykanem į Kwirynalem, за` ’ | 

„Przedstawiciele obu rządów zaznaczyli swą chęć wytworzenia w mia- odnośnie do wyrobów przemysłowych już dzisiaj rozczarowane. Jeżeli w | 
rę możności warunków korzystnych dla ustalenia współpracy w dziedziniej — 27 proc, Włochy — 22 proc., łonie rządu włoskiego zwycięży kieru || 
politycznej i ekonomicznej, wyrażając jednocześnie gotowość nnłączenia Niemcy — 20 proc., Francja — 21 nek umiarkowany, skłony do ustępstw | У 
swych usiłówań w tym delu, aby kredyt i zautanie mogły być na nowo usta- proc. — to zasługa w tym względzie w zńa | 
lone w atmosferze pełnej spokoju i bezpieczeństwa й Rozmiar przemystu u nas įjest  0- cznej mierze przypadnie bratu „I Du- | 

graniczony rozmiarem kapitału. Bez ce“, Arnoldowi  Mussoliniemu, który . 
przypływu obcych kapitałów, o ile dąży do pojednania z Kościołem. A 
wytworzymy wskutek  protekcjoniz- : kz 
mu celnego nową galęž przemysłu, 
to odbędzie się kosztem już istnieją- 
cych. Zbyt wysoki protekcjonizm cel 

Wojewoda Kirtiklis ma objąć stanowisko 
doktor a Różniewskieno ' Ss La as 

WARSZAWA. 20.5 (tel. wł. „Słowa”*). W najbliższych dniach ma gospodarczą j i t 6 
: ` |. ” 1 а h dni I ą jest nastawiony na eks- lulu Jóezt Dulton, konwertyta, były ustąpić z zajmowanego stanowiska vice-wojewoda p. Stefan Kirtiklis, który port i profekcjonizm celny Polski mo- oe, armji oba: aaa, * prawdopodobnie mianowany zostanie na miejsce dr. Różniewskiego, obejmu- że odbić się ujemnie na jego żywot- wojny secesyjnej, uczeń i przyjaciel R” 

jądego stanowisko wojewody lwowskiego. - nych interesach. Protekcjonizm  prze- bohaterskiego kapłana Damien'a, któ- moż 
mysłowy jest daniną, jaką opłaca rol- ry w swoim czasie szeroko zasłynął || i . 

Nowi aspiranci do szubienicy 
nictwo przemysłowi. Nie zapominajmy jąko najlepszy i najczulszy opiekun | 
— % znajduje się ono u nas w bar trędowatych. Zmarły Józef Dulton, po + i 

Ё WARSZAWA 20.5. (tel. wł. „Słowa”). W Warszawie rozeszła się dziś 
wiadomość, że w związku z wykryciem afery szpiegowskiej. Demkowskiego ;. 

dzo krytycznej pozycji. Potrzebujemy cjągnięty samozaparciem o. Damien, | 

wykryto jednocześnie drugą aierę szpiegowską, której nici prowadzą rów- 
nież do poselstwa sowieckiego w Warszawi: ` : 

    

  

    
   

  

ZGON  WIELKIEGO  OPIEKUNA | 
TRĘDOWATYCH 

Dnia 26 maja rb. zmarł w. Hono- 

  

     

obecnie, protekcjonizmu agrarniego. przyjął katolicyzm, poświęcił się opie © 
Nowa taryfa celna nie będzie mog ce nad trędowatymi, dlą których stał | 
wejść. w życie w wielu pozycjach, się wielkim dobroczyńcą, i 40 lat swe - 

bo mamy wskutek traktatów wiele: go życia spędził w leprozorjum w. 
„+ związanych stawek celnych. Wł. St. Molokai. › eu



    

KONGRES SJONISTYCZNY 
Onegdaj zamknięte zostały obrady 

KXII kongresu sjonistycznego w Ba- 
zylei. Prasa żydowska w Polsce w 
jezyku polskim zamieszcza bardzo wy 
cąerpujące sprawozdania z przebiegu 
obrad, a nawet „Nowe Słowo 
niedawno założony (organ posła Grun 
bauma) wystąpiło z pretensją pod 
adresem Pata, że agencja ta nie in- 
formowała prasy polskiej o kot gre- 
się. Pretensja w pewnym stopniu słu- 
szna, ruch bowiem sjonistyczny jest 
poważnym czynnikiem politycznym i 
dlatego wskazane jest, aby społeczeń 
stwo polskie było należycie  poirfor- 
mowane o zmianach i nastrojach jakie 
w obozie tym panują. 

Właśnie ostatni kongres w Bazy- 
lei stanowi zwrotny punkt w :uchu 
sjonistycznym. Obrady kongresu by- 
ły niezmiernie burzliwe, doty :zyły 
bowiem zasadniczych kwestji czy ce- 
iem sjonizmu ma być utworzenie w 
Palestynie większości żydowskiej czy 
też Palestyna ma być państwem dwu 
narodowem. 

Ruch sjonistyczny jak wiadomo 
nie jest jednolity i dzieli się na roz- 
maite grupy i odcienie. Są więc w 
sjoniźmie oprócz grup żydostwa z 
poszczególnych krajów, kierunki rady 
kalne i bardziej umiarkowane. Jeżeli 
chodzi o stosunek do spraw palestyn 
skich na kongresie ścierały się dwa 
prądy: jeden, którego sztandarowym 
człowiekiem jest Żabotyński, doma- 
gający się aby w Palestynie żydzi po- 
siadali większość i drugim reprezen- 
towany przez dotychczasowego  kie- 
rownika polityki sjonistycznej prof. 
Weitzmana, wysuwający tezę pań- 
stwa  dwunarodowego w Palestynie. 

Różnica zasadnicza pomiędzy tszą 
rewizjonistów (Żabotyński) a tezą 
Weitzmana nie jest wielka, mimo to, 
jednak dyskusje kongresowe były bar 
dzo gwałtowne. Rewizjoniści oddaw 
na krytycznie nastrojeni w stosunku 

do Egzekutywy sjonistycznej  posia- 
dali w ręku takie atuty jak ostatnie 
zarządzenia angielskie w Palestynie, 
kwestję Ściany płaczu w Jerozolimie, 
list Mac-Donalda. Nie szcędzili oni 
prof. Weitzmanowi gorzkich słów do- 
wodząc, że jego polityka opierająca 
się na bezwzględnem zautaniu do An- 
glji zbankrutowała. 
W rezultacie prof. Weizman zrzekt 

się płezydentury a na nowego prezy- 
denta wybrano Nachuma Sokołowa. 
Sokołow jest znanym działaczem sjo- 
nistycznym nie należącym do żadnej 
grupy i jako taki, był kandydatem 
kompromisowym za którym głosowa- 
ła prawica sjonistyczna, jak również 
i rewizjoniści. 

Na zakończenie uchwalono szereg 
rezolucyj politycznych. W sprawie 
znanego listu Mac - Donalda kongres 
stwferdza, że list ten może służyć tyl- 
ko za bazę dla dalszych rokowań 
Agencji żydowskiej z rządem manda- 
towym. 

List ten nie jest natomiast wy- 
starczającym dla zapewnienia realiza- 
cji idei Żydowskiej Siedziby Narodo- 
wej, ponieważ pozostawia nieroz- 
strzygniętemi kwiestje dotyczące nie- 
skrępowanego rozwoju Żydowskiej 
Siedziby Narodowej. Kongres stwier- 
dza, że 1) list Mac - Donalda za- 
wiera szereg ograniczeń na nieko- 
rzyść Żydów oraz 2) administracja 
palestyńska dotychczas w niewłaści- 
wy sposób wykonywała postanowie- 
nia listu Mac - Donalda, zwłaszcza, w 
następujących kwestjach: utrudnienia 
przy nabywańiu ziemi przez Żydów, 
imigracji żydowskiej, zatrudnienia ro- 
botników żydowskich przy robotach 
publicznych oraz ustawy o ochronie 
dzierżawców rolnych. 

Oprócz tego kongres uchwalił re- 
zolucję protestującą przeciwko prze- 
šladowaniom sjonistów w Bolszewiji. 

  

W sali pałacu „Nowakow“, gdzie odby- 

wa się Olimjada szachowa, rozciąga się 

gruba chmura dymu tytoniowego, chociaż 

specjalne tabliczki delikatnie zabraniają pa- 

lenia na sali. Nic dziwnego.., Przecież nie- 

odłącznym towarzyszem każdego szachisty 

jest papieros lub cygaro. Tabliczki raczej 

umieszczono dla publiczności, która licznie 
przypatruje się grze mistrzów szachowych. 

Początkowo uczestnicy turnieju palili pa 

pierosy czy cygara ze swych zapasów, 

przywiezionych z ojczyzny. Yates palił bez 

ustannie krótkie papierosy angie!skie, Łoty- 

sze zadziwiali widzów swemi papierosami z 

nadzwłyczaj długiemi ustnikami, przed sza- 

chistami niemieckimi leżą pstro pomalowane 

kasetki z niemieckiemi papierosami, a Pola 

cy wchłaniali w siebie delikatny dym papie 

rosów polskich. Po kilku dniach zapasy się 

wyczerpały ku zadowoleniu  czechosłowai- 

ckich urzędów celnych. Szachiści zadowala- 
ją się czechosłowackiemi  „egipskiemi“..., 

Jedynie Marshall wytrwale pali amerykań- 

skie cygaro... 

Aljechin zmienia często papierosa i popi- 
ja czarną kawę, którą wytrwale kelner sta 
wia obok jego szachownicy.  Nazewinatrz 
Aljechin jest bardzo powściągliwy, jego ru 
chy są miękkie, elastyczne; zrobiwszy po- 
sunięcie, wstaje i opuszcza stół, jakoby 

chciał przeciwnikowi dać możność skoncen- 

trowania myśli. Ale zauważyć można, że i 

jego puls bije gwałtownie, że napięte są je 

go nerwy. Ciekawe było jego spotkanie 

się z Sułtanem Khanem.. Biały, jasnowłosy 
wielki słowianin 'wialczył z małym, bronzo- 
wym, jakoby z jednego masywu wykrzesa- 

° пут Hindusem. Była to wołka dwóch świa 
tów. Aljechin tu po raz pienwszy współza- 
wodniczy z hinduskim szachistą. Twarze 0- 

bu przeciwników są spokojne. Trudno pod 
maską Hindusa rozpoznać jego uczucia i 

nastroje, ale ruchy rąk, blask oczu zdradza 

ły, jak napięcie pracują ich mózgi. Yates 
zajmujący miejsce obok niego, i również 

walczący pod flagą Anglji, od czasu do cza 
su przystępuje do stołu Ałjechina i milczą- 

co studjuje sytuację. Stale porusza wargami 
jakoby żuł. Na swój wygląd zewnętrzny nie 
zwrąca uwagi. Jego zmięta marynarka u- 

szyta wprawdzie jest z materji angietskiej, 

   

  

Lot do stratosfery 
Najmodniejszem słowem, szlagie- 

rem sezonu jest niewątpliwie obecnie 
— stratosfera. Pociąga ono naszych 

bliźnich dźwięcznością brzmienia, ta- 
jemniczością, a nadewszystko tem, że 

jest nowe. To też jak opowiada jeden 
z dziennikarzy paryskich w dobrym 
tonie jest używanie tego słowa, wpa- 
kowywanie go do rozmowy, która 

wówczas brzmi bardziej interesująco. 
Stratosfera jest modna, a to jest już 
wszystkiem. Oto np. na jakimś afiszu 
można czytać: Niech żyje Republika! 
Niech żyje miłość! Niech żyje strato- 
sfera! W jednej z cukierni przy ul. 
Rivoli zjawiła się nowa gastronomi- 
czna specjalność pod nazwą  strato- 
siera. Wražliwi na powiewy mody 

paryżanie i paryżanki pochłaniali Ii- 

czne porcje  stratostery, a właściciel 

cukierni który wpadł na tak bajecz- 
ny pomysł w: ciągu paru tygodni zro- 

bił kokosy co się zowie. 
Stratosfera ani jej bohater prof. 

Piccard nie spodziewali się zapewne, 
że w tak krótkim czasie zdobędą po- 
pularność. To też odczyt profesora, 
który odbył się przed kilkunastu 

szachowa 
ale złą czyni reklamę dla angielskiej manu- 

faktury. 

Bogoljubow lubuje się w atakach. W 

grze z Matisonem czynił posunięcia prawie 

bez przerwy i nikt nie pomyślałby, że obaj, 

jak tłusty Bogoljubow, tak i chudy, cien- 

ki Matinson okażą się w swej grze tak tem 
peramentni. 

Trzej przedstawiciele . Polski — Rubin- 

stein, dr. Tartakower i Przepiórka swemi 

atletycznemi postawami podobni są do sie- 

bie. Grają spokojnie, świadomi swej siły. 

W trudnych momentach -dr. Tartakower czy 
ni jakiś niepewny ruch lewą ręką, jakoby 

chciał powiedzieć: „Ładna historja*. Rubin- 

stein zachowuje spokój nawet iw tych rzad 

kich wypadkach, gdy przegrywa.. Przedsta 

wiciel Jugosławii gra z profesorską wytrwa 

łością. Kiedy porażony został przez Litwina 

i Amerykanina, po skończeniu partji długo 

jeszcze siedział prof. Widmar nad szachow- 

nicą i studjował poszczególne posunięcia 

swoje i swego przeciwnika. 

Młodzi szachiści na Olimpjadzie cieszą 

się ogólną popułarnością. Rychło udało się 

im zająć miejsca faworytów. „Siina czwór 
ka“ — Sultan Khan, Kashdan, Flor i Mike- 
nas, przedstawiciele Anglji, Ameryki, Cze- 
chosłowacji i Litwa pokazali już wiele i— 
jak się zdaje — jeszcze wiele pokażą. 

Sympatyczny mały Flor, zwyciężywszy 
nad przeciwnikiem, czuje się zakłopotany i 
zdaje się, jakoby chciał powiiedzieć: Żału- 

ję bardzo, jest mi bardzo nieprzyjemnie, że 

Pan przegrał, lecz trudno”. Flohr stale o- 
toczony jest widzami, tak, że nie może па 

wet oddychać. 

Pań, uczestniczących w turnieju, jest 
pięć, a to przedstawicielka Czechosłowacji 
(Wiera Menszikowa), Niemiec (Wally Hen 
schel), Austrji  (Kalmar-Wolff), Szwecji 

(K. Beskow) i Anglji (Stefenson). Panie 

walczą z uporem. Rzadko uda się im za- 

kończyć partję w pierwszej rundzie. Wiera 
Menszikowa, studjując pusunięcie, ręką gła 

dzi swa krótką, chłopięcą fryzurę i z sukce 

sem kończy partję, uśmiechając się łagod- 

nie do swej pokonanej przeciwniczki. Do- 

tychczas nie była pokonana. 
Szachowa  Olimpjada odbywa się w 

podziemnej sali pałacu  „Nowaków*. Dal- 

dniami w Paryżu był nielada sensa- 

cją. Każdy chciał własnemi oczyma 

oglądać bohatera powietrznej epopei, 
usłyszeć jego głos, posłyszeć z ust 
człowieka, który był najwyżej od wszy 
stkich jak tam jest, aby później opo- 
wiadać leżąc na plaży w blaskach słoń 
ca swym znajomym o stratosferze. 

Prof Piccard jest dobrym mówcą. 
Nie trudził swych słuchaczy detalami 
technicznemi, przeplatając swe opo- 
wiadanie rozmaitemi szczegółami po- 
dróży, które raz po raz wywoływały 
wesołość olbrzymiego audytorjum. Po 
krótce opowiedział, co go ciągnęło 
w górne regjony i jakim sposobem 
tam się dostał. Chodziło więc profe 
sorowi o zbadanie tajemniczych pro- 
mieni jonizujących atmosferę. Promie 
nie te w miarę oddalania się od po- 
wierzchni ziemi zyskują na sile, pó- 
žniej jednak po osiągnięciu pewnej 
granicy znowuż wraca. Obserwacje 
nad tem zjawiskiem były już poczy- 
nione na wysokości 9000 mtr. i pro- 
fesorowi zależało na poczynieniu ich 
wyżej. 

Ponieważ człowiek nie może od- 
dychać na wysokości 10 lub 12 tys. 

m. prof. Piccard wzniósł się w kabinie 
przypominającej olbrzymi skafander, 
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‚ Ап521и55 przed Trybunałem 
Sprawiedliwości w Hadze 

3 HAGA. PAT. — W dniu 20 bm. przed południem rozpoczęła się dysku 
sja nad pytaniem, postawionem przez Radę Ligi Narodów Trybunałowi Spra 
wiedliwości Międzynarodowej co do tego, czy projekt unji celnej austrjacko- 
nienyleckiej jest zgodny z traktatem w St. Germain i protokółem genewskim 
z 4 października 1922 r. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Adatci (Japończyk), który po 
otwarciu zebrania zakomunikował zebranym żądanie rządu austrjackiego, by 
został wyznaczony sędzia austrjacki ad hoc i takie same żądanie rządu cze- 
chosłowackiego w razie gdyby Trybunał zgodził się na prośbę rządu austrja- 
ckiego. 

Przedstawiciele obu zainteresowanych państw poparli zgłoszone po- 
dania. Następnie sąd, ziożony z 15 sędziów, udał się na nr 'dę w wyniku 
której uznał, ża niema żadnej racji mianowania sędziów au: *:jackiego i cze- 
chosłowackiego. 

Lotnicy polscy wylądowali na 
terytorjum Niemiec 

zmuszeni przez burzę 
BYDGOSZCZ. Pat. W dn. 20 b.m. o godz. 17 wylądował w Pile 

Polski samolot wojskowy z kpt, Turosieńskim i starszym sierżantem Wi- 
šniewskim. Lotnicy lecieli z Koła do Torunia i wpadli w burzę, która za- 
pędziła ich na zachód i całkowicie zdezorjentowała. Z powodu braku ben- 
zyny lotnicy zmuszeni byli lądować na terytorjum niemieckiem w pobliżu 
Piły. Władze niemieckie aparat zajęły, lotników zaś internowały w jednym 
z hoteli w Pile. 

Udaremniony zamach bandytów na bandytę 
CAIRO. (stan Nowy York). Pat. Pollcja przy współudziale detektywów 

zaaresztowała 8 osobników, którzy, w-g wszelkich oznak, przygotowali 
zamordowania Jacka Diamonda. Jednocześnie zebrano ponad 30 karabinów 
maszyrowych | rewoiwerów. 

Sensacyjny proces w Londynie 
W Londynie toczy się obecnie sensa- 

cyjny proces o prawo własności do mumii. 
Około mumji tej krążą rozmaite legendy 

przypominające swym charakterem legen- 
darną już  mściwość Tutankhamena. Mu- 
mję odnaleźli przed 60 laty trzej Arabowie 
w egipskich grobach królewskich. Ustalono, 
iż jest to mumja kapłanki Amen Ra, która 
żyła 1500 łat przed nar. Chrystusa. 

Mumję nabył angielski zbieracz anty- 
ków j. Mann. Już podczas drogi powrotnej 
do Londynu otrzymał Mann wiadomość, że 
bank, w którym zdeponował swego czasu 
większą część swego majątku, zbankruto- 
wał. Po swym powrocie do Londynu oddał 
Mann mumję w przechowanie swojej sio- 
strze, która chciała nią ozdobić swój salon. 
Mumją interesowały się sfery naukowe Lon 
dynu i poleciły ją odfotografować, atoli fo 
tograf, który miał tego dokonać, padł ofiarą 
katastrofy. Egiptolog Robinson, który chciał 
napisać rozprawę 0 kapłance Amen Ra, 

zmarł przed ukończeniem rozprawy. Siostra 
Manna chciała za wszelką cenę pozbyć się 
mumji, która stale przynosi nieszczęście, i 
wypożyczyła ją jakiemuś  numizmatykowi, 
interesującemu się egiptologją.  Obywate! 
ów wnet przekonał się o mściwości mumii, 
albowiem uciekła mu młoda jego żona. 
Numizmatyk wziął to sobie tak do serca, 
że popełnił samobójstwo. Pewien karykatu 
rzysta, który ogłosił karykaturę mumii, padł 
również ofiarą katastrofy automobilowej. 

W międzyczasie zmarł J. Mann, a mumja 
Costała się w posiadanie  antykwarjusza 
Sheldinga. Obecnie spadkobiercy Manna 
żądają wydania mumji, a swe żądanie po- 
pierają tem, że mumja została tylko wypo- 
życzona, podczas gdy antykwarjusz  Shel- 
ding broni się tem, że rodzina Manna,. 
chcąc się pozbyć mumji, podarowała ją nu 
mizmatykowi, od którego przeszła w jego 
ręce. 

MUZEUM FAŁSZERSTW 
Niujorskie „Mletropolitanmuseum“ 

jest jednym z najwspanialszych zbio- 
rów dzieł sztuki i starożytności i po- 
śród niezliczonych, godnych najwyż- 
szego podziwu i zachwytu rzeczy, po- 
siada również oddzielną i niezmier- 
nie oryginalną salę, w której zebrane 
są wyłącznie same tylko falsyfikaty. 

Sala ta przedstawia wielkiej wagi 
pedagogiczne znaczenie i daje rozmai- 
tym zbieraczom, archeologom i rzeczo 
znawcoim wspaniały pogląd na prze- 
różne sztuczki i tricki, jakiemi posłu- 
gują się różni i coraz bardziej roz- 
powszechnieni fałszerze dzieł sztuki. 

Większość leksponatów, znajdują- 
cych się w tej oryginalnej sali, to da- 
rowizna rozmaitych osób prywatnych, 
ofiar oszustów, reszta okazów, zaku- 
piona została specjalnie przez zarząd 
muzeum. 

Pomiędzy temi sfałszowanemi anty 
kami znajduje się naprz. głowa kobie- 
ca, pochodzenia rzekomo greckiego. 
Kobieta ta nosi włosy zaczesane nad 
uszami, co niezgodne jest z obyczajem 
ówczesnej epoki. 

Na terrakotowej wypukłorzeźbie 
przedstawiona jest scena pogrzebowa, 
jest w niej moc anachronizmów, a po- 
nadto nawet laikowi rzuca się w oczy, 
że pięć osób, przedstawionych na tej 
grupie, posiada razem 4 pary nóg. 

Świetny jest posąg Diogenesa, 
opatrzony, wielkim „jak przystało na 
tego filozofa. brzuchem. Falsyfikat ten, 
mimo tak rażącego szczegółu, jest 
podobno roboty słynnego włoskiego 
podrabiaczą starożytności. Alceo Dos- 
seny, który zdołał „nabić w butelkę" 
najwytrawniejszych zbieraczy, znaw- 
ców i kustoszy muzealnych całego 
niemal świata. 

szych sto szachistów zawzięcie walczy w 
górnych salach pałacu, gdzie odbywają się 

poboczne turnieje i międzynarodowy turniej 
„A“. W tym turnieju walczy pod flagą an- 
gielską ślepy szachista Gross, będący jed- 

nym  zfaworytów tego turnieju. Gra na 

szachownicy specjalnej, której figury usta- 

wione są tak, że łatwo rozpoznaje ich po- 

łożenie przy pomocy dotyku. Figury u pod- 

staw są zaokrąglone, aby mogły stać w 

odpowiedniem zagłębieniu pola  szachowie- 

go. Posunięcia jego współzawodnika oznaj 
mia mu jego tłumacz, siedzący obok niego. 
Jego twarz zdradza wielkie napięcie. Stół 
otoczony jest masą milczącej publiczności, 

która z szacunkiem dla ludzkiej woli, wy- 

trwałości i rozumu śłedzi posunięcia figur 
    
        

hermetycznie zamknięty od otaczają- 
cej atmosfery. Z wesołym uśmiechem 
opowiadał prot. Piccard jaką rolę 
odegrała 13-tka w jego ekskursji po- 
wietrznej. Była to 13-ta z rzędu pod- 
róż powietrzna. W pozwoleniu władz 
administracyjnych na lot  figurowała 
również 13-tka. Pierwsza wyprawa 
podbłegunowa Nansena, która się po- 
wiodła liczyła 13-cie osób. 

Wskutek jakiegoś nieporozumie- 
nia balon prof. Piccard'a, został 
puszczony wcześniej zanim zdołał dać 
znak z kabiny.. Jest to zdaje się 
jedyny w swoim rodzaju wypadek w 
dziejach awjacji — mówił profesor 
— kiedy pilot nie wie kiedy rozpo- 
czął lot. 

Szybkość wznoszenia się w górę 
wynosiła 10 mtr. na sekundę. Wyso- 
kość 16 tys. mtr. osiągnięto w nie- 
spełna półgodziny. Obserwacje nau- 
kowe przerwane zostały przez niemi- 
łą niespodziankę, która omal że nie- 
doprowadziła do tragicznego finału 
ekspedycji. 

Po osiągnięciu granicy stratoste- 
ry na wysokości 12 tys. mtr. alumi- 
njowa ściana kamery zarysowała się. 
Podróżnicy usłyszeli charakterystycz- 
ny szum. Pęknięcie ściany wobec 

i ruch niewidomego, który potrafił zwycię- 

żać nad widzącymi... 

ŁOTWA NA PIERWSZEM 
MIEJSCU 

PRAGA. PAT — W turnieju szacho- 
wym na 11 rundach na pierwszem  miej- 
scu znajduje się Łotwa — 29 p., dalej Ju- 
gosławja i Ameryka — po 27 p, Niemcy 
i Polska — po 26 i pół p., Czechosłowacja 
26 p. i jedna partja niedokończona Austrja 
— 26 p. Z pierwszych 7 drużyn Łotwa i 
Czechosłowacja rozegrały dotąd po 11 
spotkań, pozostałe państwa tylko po 10. 
Na 8-em miejscu znajdują się Węgry 24 i 
pół, Szwecja 22 1 pół, Holandja 20, Szwaj- 
carja 19 i pół i jedna partja niedokończona, 
Rumunja 18, Litwa 16, Danja 15, Włochy 
13 i pół i jedna niedokończona, Hiszpanja 
8 oraz Norwegja 7 punktów. 

zrównania się ciśnienia atmosferyczne 
go groziło katastrofą. Trzeba było 
na gwałt zapchač czemś szparę, aby 
zatamować dostęp powietrza. Po 
wielu wysiłkach udało się wreszcie 
unieszkodliwić otwór, ale w pośpie- 

chu rozbito barometr i rtęć rozlała 
się po (posadzce kabiny. Znowu przy 
kra nąespodzianka odrywająca od ob- 
serwacyj i pomiarów. Rtęć jak wia- 
domo ma właściwości zrące i wobec 
tego aluminjowa posadzka kamery 
po raz drugi narażona została na nie- 
bezpieczeństwo pęknięcia. Gdy upo- 
rano się z fatalną rtęcią balon osiąg- 
nął już wysokość 16 tys. mtr. Przy- 
stąpiono więc do planowania na zie- 
mię. Fatalny zbieg okoliczności i tu 
zrządził, że kabel poruszający klapę 
w balonie zaciął się i klapa niechciała 
się otworzyć. Dopiero po gorączko- 
wych wysiłkach urwano sznur i w ten 
sposób nastąpiło planowanie na zie- 
mię. Opadano z szybkością 3 mtr. na 
sekundę.. 

Gdy podróżnicy byli na wysokości 
7 tys. mtr. słońce na ziemi już zacho- 
dziło. Ostatnie promienie długo je- 
szcze oświecały balon i wieśniacy, 
którzy widzieli lot uważali, że to 
jakaś nowa świecąca gwiazda poja- 

ECHA KRAJOWE 
NOWOGRÓDEK 

—Rada Miejska Nowogródka przy pracy 
W ubiegły wtorek obradowała tu Rada 
Miejska. Na porządku dziennym znałazła 
się m. in. sprawa budząca od dłuższego cza- 
su ogólne w mieście zainteresowanie, mia- 
nowicie: wybory nowego ławnika. 

Sprawa ta nie znalazła załatwienia na 
dwuch kolejnych posiedzeniach Rady, wobec 
panujących w jej łonie rozdźwięków i w 
ten sposób otwiarta była od maja r. b. ku 
niewątpliwej szkodliwości tego stanu dla 
Samorządu m. Nowogródka. 

Tło nieporozumienia w łonie Rady Miej- 
skiej m. Nowogródka jest następujące: 

W maju r. b. zrezygnował z godności 
ławnika miejskiego członek Magistratu p. 
Solarczyk, powstał więc na tem stano- 
wisku vacat, którego zapełnienie wi myśl 

ustalonego po ostatnich wyborach miejskich 
kłucza, przypaść miało w udziale grupie 

radnych chrześcijan. 
Klucz podziałkowy stanowisk 'w  zarzą- 

dzie miasta polegał na tem, że wobec rów- 
nej liczby radnych chrześcijan i żydów (po 
12 osób w każdej z grup) ustalono za- 
sadę, że stanowiska burmistrza i jednego z 
ławników obejmują kandydaci grupy chrze 
Ścijańskiej, zaś stanowiska wice-burmistrza 
* drugiego ławnika — przedstawiciele grupy 
żydowskiej. Pozatem obie grupy podkre- 
śliły zgodnym  zaakceptowaniem  wzajem- 
rych kandydatów do desygnowanych przez 
siebie 'wzajemnie osobistości. 

Zdawało się, Że ustalone w ten: sposób 
stosunki nie uczynią trudności w pracy 
samorządu nowogródzkiego. Tymczasem, 

gdy wiosną r. b. powstała konieczność ob- 

sadzenia stanowiska ławnika — reprezentan 

ta grupy chrześcijańskiej i zgłoszoną została 

kandydatura p. Pilichowskiego, żydzi za- 

akcentowali swe niezadowolenie organizu- 
jąc obstrukcję na dwuch kolejnych po- 

siedzeniach Rady. 
Na pierwsze z tych posiedzeń wogóle 

nie przybyli, uniemożliwiając zebranie się 

quorum do wyboru ławnika, zaś z drugiego 

wyszli tuż przed przystąpieniem do głoso- 

wania. 

I tak Magistrat m Nowogródka pracował 

w ciągu ostatnich 2 zgórą miesięcy, zdekom 

pletowany. Jeżeli zaś uwzg!ędni się roczną 

bez mała, chorobę ławnika Stolarczyka, to 

ten nienormalny stan rzeczy w pracy niuni- 

cypalnej nowogródzkiej, da się określić 

na okres zgórą rok. { 

Nic więc dziwnego, że sytuacja ta mu- 

siała budzić zainteresowanie i niepokój 

wśród szerokich kół Nowogródka. Posmaku 
sensacji dodawała sprawie okoliczność, że 

po mieście krążyły wersje, że w wypadku 

dalszej obstrukcji ze strony radnych żydow- 

skich, grupa chrześcijańska złoży mandaty 

i w ten sposób zdekompletowawszy Radę 
spowoduje jej rozwiązanie. ; 

Widač pogłoski te zrobiły swoje, bo- 

wiem we wtorkowem posiedzeniu Rady Žy- 

dzi udział wzięli ograniczając się do nie- 

zyczliwych demonstracji wobec kandydatury 

p. Pilichowskiego na stanowisko  ławnika. 

Ostatecznie wybór został dokonany i 

Rada mogła przejść do kolejnych spraw po 

rządku dziennego. 
Wśród tych spraw najważniejszą był 

kłopot z kinem miejskiem. 
Od lutego rb. miasto wydzierżawiło to 

swoje przedsiębiorstwo za 15 tysięcy zło- 

tych rocznie. . Ž 

Dzierżawca kina wpłaciwszy miastu w cią 

gu 5 - miesięcznego okresu trwania dzier 

Żawy część należny od niego sum, tenutę 

płacić przestał, nie regulując nawet 

takich należności, jak za energję z elektrow 

ni miejskiej. BE 

Wprawdzie liczni mówcy, zabierający 

głos w tej sprawie, zgodnie orzekli, że Kino 

Nowogródzkie jest przedsiębiorstwem źle 

się kalkulującem i co za tem idzie nie wy- 

rażali zdziwienia z racji strat ponoszonych 

przez dzierżawcę Kina Miejskiego, niemniej 

wobec jego niewypłacalności Rada postano- 

wiła umowę  dzerżawną z p. Niemyckim 

zerwać. к 

Żywszą dyskusję wywołała jeszcze spra- 

wa łaźni miejskiej, którą, wbrew projekto- 

wi wydzierżawiania postanowiono pozosta- 

wić pod zarządem miejskim. Radni ironi- 

zowali na temat imputowanego sobie przez 

Magistrat prawa bezpłatnego korzystania z 

łaźni, ostatecznie jednak potwierdzonego 

przez Radę. S 
Przy końcu obrad zaszedł mały incydent 

mianowicie w t. zw. wolnych wnioskach je- 

den z radnych zainterpelował Magistrat w 

sprawie ujawnionych podobno ostatnio 

nadużyć w jednym z predsiebiorstw  miej- 

skich. 
Przewodniczący posiedzenia uznał tą 

sprawę za poufną, bowiem zaproponował 

rozpatrzenie jej przy drzwiach zamkniętych. 

Rada na to przystała i dzięki takiemu to 

dziwnemu obvczajowi nowogródzkiemu nie 

dowiedzieliśmy się czy i o jakie nadużycia 

wi gospodarce samorządowej m. Nowogród- 

ka chodziło. Mik. 

NIEWIERY 

— Ludzie w Niewiarach 1 $. M. P. 
Gdy przed rokiem poruszyłem w rozmo- 

wie z pewnym dygnitarzem z Budsławia 

sprawę budzącej się do życia społecznego 
ludności wsi Niewiery — machnął lekce- 
ważąco ręką i oświadczył, że nic z tego 

nie będzie, cytując na uzasadnienie miej- 

  

wiła się na firmamencie. Dalsze pe- 

rypetje ekspedycji prof. Piccard'a są 

znane. Warto zaznaczyć, iż ekskursja 
powietrzna do stratostrefy ma i prak 
tyczne znaczenie, stwierdziła bowiem 

że lot w stratosferze jest możliwy. 

Wycieczka prof. Piccarda do 
stratosfery i stwierdzenie iż loty tam 

są możliwe wypadła akurat na czasie, 
zaczyna już bowiem być w powietrzu 
ciasno. 

Onegdaj ukończyli lot 'transocea- 
niczny węgierscy lotnicy Enders i 
Magyarda, raid eskadry asów lot- 
nictwa francuskiego jest właśnie w 
toku, a w piątek 24-go b. m. ma wy- 
ruszyć z  Fridrichshafen sterowiec 
„Hr. Zeppelin“ do bieguna. Trasa lo- 
tu „Hr. Zeppelina* biegnie przez Ber 
lin — Leningrad — Nową Ziemię do 
wysp Noworosyjskich, gdzie ma na- 
stąpić spotkanie z łamaczem lodu „Ma 
łyginem' wiozącym ekspedycję po- 
larną pod kierownictwem rosyjskiego 
profesora Wizk. W trakcie rendez- 
vous ma nastąpić wymiana poczty 
oraz zmiana niektórych członków 
dwuch ekspedycyj. 

Lot polarny „Hr. Zeppelina* ma 
charakter międzynarodowy. W: skład 
ekspedycji wchodzą z ramienia  So- 

scowego powiedzenia, że „u Niewier siem 

wier“, co ma oznaczać, że ludność tej 

'wsi jest zbyt zróżniczkowana pod  wzglę- 
dem religji. Zainteresowało to mnie bardzo, 

a że jestem bliskim sąsiadem tej wsi, po- 
stanowiłem bliżej wejrzeć do sprawy. 

Zewnętrzna sytuacja nie rokuje nadziei 

ua rozwój jakiegokolwiek ruchu w kierun- 

ku rozwoju społecznego. Jest to typowa 

wioska kresowa położona w granicach pa- 

rafji Budsławskiej, lecz odległa od Budsła- 

wia — 8 kilm. A gdy się zauważy, że jest 

to teren wszelkich możliwości  rozmai- 

itego rodzaju domorosłych i z zakordonu — 

— wywrotowców, działających na szkodę 

państwa polskiego, to zewnętrzny widok 

terenu naprowadza na smutne rozmyślania. 

Lecz przy bliższem badaniu — smutek 

zmieni się w radość. Na wstępie, gdy prze- 

chodzi się przez wieś, daje się zauważyć 

nad jedną z bram domu wiejskiego szyld 

głoszący swym napisem: „Ognisko S.M.P. 

w Niewierach“. 

W porze letniej, wśród dnia — w Ogni- 

sku panuje cisza, lecz wieczorem — jest 

gwarno od zebranej licznie Młodzieży. Na- 

próżnoby człowiek doszukiwał się tutaj te- 

go, co miało oznaczać „siem 'wiier*. 

Są tutaj poważne omawiania spraw or- 

ganizacyjnych, omawiane są sprawy wy- 

chowawcze i religijne, słowem na skalistej 

dzikiej glebie został / znaleziony ogródek 

kwiatowy. Zaczynam badać przyczyny tego 

zjawiska. Wiem z doświadczenia, że mło- 

dzież — wogóle jest w zasadzie chętna do 

światła, to jednak — rzadkie są wypadki, 

gdzie Młodzież samorzutnie potrafi stwo 

rzyć placówkę pracy organizacyjnej. Rzecz 

całkiem naturalna, że obowiązkiem  starsze- 

go społeczeństwa jest wskazanie młodym 

pokoleniom drogi, którą mają iść przez ży- 

cie. Pod tym względem należy jednak 

przyznać, że o ile chętnej Młodzieży na 

każdym terenie — nie brak, o tyle brak 

jest zrozumienia w starszem społeczeństwie 

— ра!асе] wprost potrzeby poświęcenia się 

do dobrego wychowania młodych pokołeń. 

Jednak wracam do Niewier. Duszą ru- 

chu młodzieżowego jest tutaj p. Patałas 

Leon — miejscowy nauczyciel. jest to czło- 

wiek młody, pełen życią i temperamentu 

młodzieńczego, który kocha młodzież i jest 

przez młodzież kochany. Dzielnie z nim 

współpracuje na gruncie społecznym p. He- 

lena Tizenkampf — _ właścicielka sąsied- 

niego majątku, p. Szycikowa Zofja żona 

kolejarza z przystanku Krzywicze i p. Lot- 

ko Bronisław — miejscowy gospodarz. 

Ta nieliczna garstka ludzi dla których 

dobro społeczne jest przedewszystkiem, — 

zorganizowała w Niewierach S. M. P. 

Młodzież polska tęskni do ideałów poł- 

skich i słuszne jest, gdy staje na drogę 

pracy organizacyjnej, gdzie będzie harto- 

wać ducha i wolę dla osiągnięcia tych ide- 

ałów. Niewiery stały się poniekąd centrum 

pracy organizacyjnej i społecznej. W tem 

centrum skupia się Młodzież okolicznych о- 

siedli ludzkich. Praca się prowadzi przede- 

wszystkiem w kierunku kulturaino - oświa- 

towym i wychowawczo - religijnym. 

Mołdzież idąc z prądem czasu rozwiją 

w sobie głębokie uczucie ludzkie, prowa- 

dząc 'obok tego pracę nad przysposobie- 

niem wojskowem, wychowaniem  fizycz- 

nem, biorąc udział w akcji przysposobienia 

rolniczego i szeregu innych pożytecznych 

rzeczach. 

Obserwując ten kierunek pracy, jaki jest 

nadany młodzieży w S. M. P., nabiera się 

przekonania, że jest to właściwa droga po 

której winna młodzież iść przez życie. 

Z radością stwierdzić można, że w 

naszych zapadłych kątach powstają S. M.P. 

i że teren nasz /przybiera nowiy charakter w 

skutek poważnej pracy, zakrojonej na daleką 

metę. B. W. 

      Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 

Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość „| |. zł. 10.— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
plesklego w Wiinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy » — 0.80 
BEST TATSIA 

wietów prof. Samojłowicz i prot. Moł- 
czanow, wynalazca specjalnego apa- 
ratu dla obserwacyj aerologicznych w 
Arktyce, z ramienia Niemiec — Dr. Ek 
dener, jako kierownik ekspedycji, prof. 
Weinman, dr. Aszenberger, z ramie- 
nia Szwecji Lungdall i Stanów Zje- 
dnoczonych komandor Smith. Lot obli 
czany jest na (8 dni. Zasadniczym ce- 
lem lotu jest oprócz obserwacyj nau- 
kowych zbadanie możliwości nawi- 
gacyjnych pod biegunem. Ekspedy- 
cja ma również zająć się zbadaniem 
Ziemi Franciszka - Józefa oraz zwró- 
cić ma szczególną uwagę na pas po- 
łożony pomiędzy Ziemią Północną 
a wyspami Nowosybirskiemi ponie- 
waż od stu lat istnieje hipoteza, że 
w tym właśnie miejscu położona jest 
tk. zw. wyspa Sannikowa. 

Lot „Hr. Zeppelina”, będzie dru- 
gim z kolei lotem podbiegunowym ol-' 

brzyma powietrzriego. Heroicznej bo- 
wiem wyprawy Andrego z przed trzy- 
dziestu laty nie sposób brać w rachu- 
bę. Ekspedycja Nobillego na sterow- 
cu „Italja* zakończyła się tragicznie, 

może więc teraz ekspedycja „Hr. Zep 
pelina* uratuje podbiegunową  reno- 
mę sterowców, tembardziej, że cele 
ekspedycji obecnej są mniejsze niż 
zakreślił to sobie gen. Nobiłle. t 
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Муйшсй homby pod lokomotywą pociągu 
OKROPNY WYPADEK NA SZLAKU 

ŁIDA—WILNO. 

W niedzielę rano pasażerowie przybyli 
do Wiłna pociągiem lidzkim przywieźli sen- 

sensacyjną wiadomość o zamachu bombo - 
wym na pociąg. Wiadomość ta momentalnie 
rozeszła się po Wilnie i, rzecz jasna, rozrosła 
się do rozmiarów katastrofy. 

Po sprawdzeniu okazało się, że zasadni- 

czo wiadomość ta była prawdziwą, nato- 
miast przesadzone zostały rozmiary „kata- 

strofy”, której w rzeczywistości nie było. 
Sprawa przedstawia się następująco. 
© godz. 7 m. 45 pociąg osobowy Nr 

326, zdążający z Lidy do Wilna najechał 
pomiędzy stacjami kolejowemi Jaszuny — 

Porubanek, w odłegłości 17 km od Wilna, 
na położony na torze ładunek materjału wy- 

buchowego, który eksplodował. Pociąg za- 

trzymane. W następstwie wybuchu uszko- 

dzony zostai parowóz, jednakowoż tak nie- 
znacznie, iż po krótkim stosunkowo  posto- 

ju pociąg z tym samym  parowozem  ru- 

szył w dalszą drogę, przybywając do Wil- 

na z godzinnym opóźnieniem. 
W międzyczasie, ze stacji Wilno wyszedł 

w kierunku Baranowicz pociąg Nr 311. Po 

otrzymaniu wiadomości o wybuchu pociąg 
ten zatrzymany został w Porubanku. Stał on 

tu aż do chwili ukończenia przez władze 

śledcze oględzin miejsca, gdzie podłożony 

został materjał wybuchowy. 

NA MIEJSCU WYBUCHU 
Natychmiast po otrzymaniu wiadomości 

© wybucha na miejsce udała się komisja 
śledcza z zastępującym prokuratora Sądu 

Okręgowego p. wiceprokuratorem Zdanowi- 

czem, oraz szefem bezpieczeństwa p. Bru- 

niewskim ma czele celem wdrożenia docho- 

dzenia. 
Wyniki dochodzenia trzymane są  do- 

tychzcas w tajemnicy. Ustalono tyiko, że si 

14 ekspłozji powyrywane zostały podkłady, 

wyrwana szyna (66 cntn.) oraz głęboka wyr 

wa w nasypie. 

Gdyby nie zimna krew maszynisty, 

który nie stracił się i, zatrzymał spokojnie 

pociąg, doszłoby do katastrofy. 
Siła eksplozji była znaczna, na szczęście 

jednak uderzenie poszło w bok i nie napot- 
kawszy na opór wyrwało tylka podkłady. 

PODWÓJNA MIARA 
Mieliśmy dwa lata temu  rozpo- 

rządźenie Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych o małowaniu chałup, 'ustępów i 
płotów na biało, lub kolor żółtka od 
jajka we wsiach, zaściankach i dwo- 
rach. 

Pomysł ten, — nazwijmy go nie- 
fortunnym, gdyż w sposób ohydny 
zeszpecił charakter naszej wsi, 
był jednak wykonany pośpiesznie pod 
silnym naciskiem władz powiatowych 

policji. 
Dzięki Bogu już dziś o peckaniu 

budynków nikt nie przynagla. 
W tym roku Ministerstwo Rolni- 

ctwa wydało niezmiernie pożyteczne 
rozporządzenie o przymusowem  tępie 

  

niu chwastów a mianowicie ostu , tej 
plagi rolnictwa. 

Zdawałoby się, że władze z rów- 
ną gorliwością wykonają nadzór nad 
wykonaniem rozumnego i pożytecz- 
nego nakazu, jednak niestety, jest 
inaczej choć ogłoszenia o tępieniu ostu 
wywieszono w gminach. 

Dosyć wyjechać za Wilno: by zo- 
baczyć peła ozimin i jarzyn, gęsto za 
rośnięte kolonjami ostu który 
kwitnie, dojrzewa i leci na pola są- 
siadów. 

W wielu miejscowościach oset tak 
zagłuszą pola, że żboża zupełnie gi- 
ną. W folwarkach ziemiańskich oset 
tepią z wielkim kosztem, mniejsi go- 
spodarze nie najmują robotnika a ni- 
szczyć szkodnika nie chcą, nawet pod 
czas żniw, starannie omijają  kolące 
rośliny, zostawiając je na nasienie. 

Kilka Idł temu zwróciliśmy się do 
Sejmiku, prosząc 0 wydanie posta- 
nowienia obowiązującego do tępienia 
tego okropnego szkodnika i wówczas 
otrzymaliśmy odpowiedź, że nie nale- 
ży wydawać rozporządzeń „uciążli- 
wych“ dla włościan. 

Większa własność jest bezradna, 
bo co roku tępi oset a wiatr z pól wło- 
Ściańskich niesie nasienie chwastu ca- 
iemi chmurami. 

Policja nie zrobiła ani jednego pro- 
iokułu © niespełnianie rozporządzenia 
ministerjalnego i oset drwi sobie z 
zarządzeń przeciw niemu. 

Zachodzi pytanie: dlaczego z ca- 
łą gwałtownością wypełniają się za- 
rządzenia jednego ministra, choć praw 
nicy kwestjonowali jego prawomoc- 

ność, podczas gdy rozporządzenia ce- 
lowe i bezspornie pożyteczne drugiego 
ministra, traktuje się jako nieby:e? 

St. Wańkowicz 
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Oględziny miejsca nie doprowadziły też 
do ustalenia jakiego rodzaju materjału wy- 

buchowego użyli zamachowcy. 

CO MÓWI MASZYNISTA 
I PASAŻEROWIE 

Maszynista prowadzący pociąg w ten 
sposób opowiada o wybuchu. W pewnym 
momencie usłyszał on silną detonację, a w 
chwilę potem cała lokomotywa znalazła się 
w kłębach dymu. 

Nie zdając sobie dobrze sprawy z tego 
co się dzieje zanamował przestrzegając wszy 
stkie przepisy kolejowe. Ё 

To samo, mniej więcej, opowiadają pa- 
sażerowie. 

Po wybuchu usłyszano brzęk tłuczącego 

się szkła. Wywołało to panikę, w chwilę je- 

dnak, po zatrzymaniu się pociągu nastąpi- 
io uspokojenie. 

STRATY WYRZĄDZONE 
WYBUCHEM 

Straty "wywołane zbrodniczym zama 

chem nie są znaczne. Jak ustalił maszynista 
w lokomotywie zniszczone zostały tylko la- 
tarnie, rura doprowadzająca wodę oraz ban- 
daż na jednem kole. Pozatem w kilku wago- 
nach powylatywały szyby. 

Tor uszkodzony został nieznacznie tak, 

że wysłana z Wilna brygada robotniczo-te- 
chniczna doprówadziła go do porządku w 
przeciagu godziny. 

PTE ATSAKYTI IT SEO TNT KTS TTK 

Nieudana prowokacja 
Udając uciekiniera 

policjanta litewskiego 
chciał zamordować 

żołnierza 
: W pobliżu strażnicy Grzebień (pow. WiL Trocki) patrolujący swój odcinek żoł- 

nierz KOP'u natknął się znienacka na policjanta litewskiego, który przyłożywszy mu re- 
wolwer do boku kazał się zaprowadzić do granicy. 

Sprytny żołnierz domyśliwszy się, że litwin zabłądził i w ten sposób chce wrócić 
na terytorjum Litwy poprowadził go w kierunku strażnicy, a kiedy byli już niedaleko 
schwycił litwina za rękę i wykręcił ją. Cyngiel maszynowego rewolweru naciśnięty przy 
szamotaniu się spowodował mwystrzaty. 

Pomiędzy policjantem i żołnierzem zawrzała walka, w trakcie której nadbie- 
gli żołnierze i obezwładnili wściekłego ze złości 
curko i jest znanym polakożercą. 

litwina. Nazywa się on Wincenty (Cy-, 

Zagadkowe zabójstwo 
Onegdaj mieszkaniec wsi Zemorojdzie, gminy bielickiej Kuksa Stanisław, pasąc 

konie na pastwisku, oddałonem od wsi Zemorojdzie o pół klm., odnałazł w przydrożnym 
rowie zwłoki mężczyzny lat około 30, w którym rozpoznał mieszkańca wsi Suprowszczy- 
Zna Kurylę Jozefa, który w tymże dniu rano wyprowadził swego konia na paszę k. wsi 
Suprowszczyzna i sam do domu nie wrócił. Zawiadomiona natychmiast policja przepro- 
wadziła dochodzenie, które ustaliło, że Kuryło został Zabity dwoma strzałami z broni 
matokalibrowej, wymierzonemi w głowę i lewą pierś. Tło zabójstwa i osoba sprawcy 
przedstawiają się narazie zagadkowo. Zwłoki i miejsce zbrodni zebezpieczono. 

Samolot sowiecki obstrzelał 
placówkę K.0.P. 

Pomiędzy wsiami Wielkowszczyzna i Mikowszczyzna pow. mołodeczańskiego prze 
leciał onegdaj samolot niezaopatrzony w znaki. 

Samołot ten oddał dwa strzały w kierunku placówki KOP'u, a następnie rozpo- 
czął ogień w stronę grupki rolników. 

W odpowiedzi na to żołnierze KOP'u oddali pięć strzałów. 
Barka sowiecka wyWrócona przez wicher. 

Trzy osoby utonęły w Dźwinie 
Podczas ostatniej burzy, jaka przeszła nad Wileńszczyzną siłą wichru przewró- 

cona zostałą barka sowiecka, w której jechało trzech żołnierzy oraz cztery osoby су- 
wilne. 

Dwaj żołnierze i jeden cywil, którym nie udało się utrzymać się burty utonęti na 
oczach naszych żołnierzy. 

Wczoraj iw pobliżu wsi Dzieniszki pow. dziśnieńskiego fale 
brzeg zwłoki jednego żołnierza. 

wyrzuciły na nasz 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 
Z dnia 20 lipca 1931 r. 

Ciśnienie średnie 755. 
Temperatura średnia --18 

Temperatura najwyższa +-23 

Temperatura najniższa 11 

Opad w mm. 
Wiatr: Południowy. 

Tendencja barometryczna: słaby wzrost, 

lekki spadek. 

Uwagi: z rana pogodne, potem pochmur- 
ne. 

W. s. g. 2 m. 57 

Žas i m5 

iii 
„7 Osobiste. Prezes Dyrekeji P. i T. w 

Wilnie inž. Žuchowicz ai z dniem 
17 b. m. 5-tygodniowy urlop wypoczynko- 
wy. Zastępuje go inż. Miecz. Nowicki 

URZĘDOWA 
— lnspekcję urzędów: przeprowadził p. 

Wojewoda. P. woj Beczkowicz, badając w 
dalszym ciągu bieg prac w. podległych sobie 
urzędach, dokonał w ostatnich dniach in- 

spekcji urzędów Wileńskiego Staorostwa 
Grodzkiego, woj. Komendy Policji Państwo- 
wej w Witnie i Komendy P. P. na m. Wilno. 

MIEJSKA 
— Nadwyżka opłat za wodę na zatrud- 

nienie bezrobotnych. Zgodnie z zapadłą ostat 
nio uchwałą Rady Miejskiej o  podniesie- 
niu opłaty za wodę w stosunku 3 gr. za 
metr sześcienny Magistrat projektuje budo 
wę mostu przez Wilenkę naprzeciw  kołonji 
miejskiej Tupaciszki. 

— Budżet miejski. Budżet miejski, po 
przeprowadzeniu o nim poprawek uchwało 
nych przez Radę Miejską przesłana zostanie 
3. „do Urzędu Wojewódzkiego do zatwier 
zenia, 

— Będziemy mieli asfalt. W środę 
przybywa do Wilna przedstawiciel 
T-wa „Emulgja* z Wiednia inż. Prze- 
worski. Towarzystwo to buduje drogi 
asfaltowe na Górnym Śląsku, a ponad 
to astaltowało ulice Wiednia. 

Inż. Przeworski ma złożyć ofertę 
na asfaltowanie ulic wileńskich. Zazna 
czyć należy, że uprzednio już byli w 
Wilnie dwaj p. rzedstawiciele Twa ce- 
lem zbadania materjału. 

„ Dowiadujemy się, że Magistrat pro 
jektuje wyasfaltowanie jeszcze w tym 
roku 2 i pół kilomet rów ulic, a więc: 
Ostrobramskiej, Wielkiej, Zamkowej, 
Mickiewicza aż do 3 Maja, oraz bocz- 

nych: Dominikańskiej, Wileńskiej i e- 
wentualnie Trockiej. 

Koszt asfaltowania jezdni obliczo- 
ny jest na 200.000 zł. za kilometr. 

— Sprawa drzew na ul. Zawalnej 
nadal w zawieszeniu. Do czasu wstrzy 
mania wyrębu drzew na ul. Zawalnej, 
co pozostawiono do decyzji komisji o- 
grodowej, wstrzymane zostały roboty 
chodnikowe na tym odcinku natomiast 
rozpoczęto układanie chodników na ul. 
W. Pohulanka, na odcinku Zawalna — 
Słowackiego. 

— Droga Wilno — Porubanek. Budowa 
drogi Wilno — Porubanek, a raczej ul. Ra- 
duńska Porubanek prowadzona przez Magi- 
strat ma być ukończona do 10 sierpnia. 

Roboty ziemne zakończono już zupełnie į 
Ss pozostało tylko wybrukować ten od- 
cinek. 

WOJSKOWA 
‚ — Święto pułkowe Saperów. Przypada- 
jące święto 3 bat. sap. wileńskich w dniu 
25 lipca r. b. będzie obchodzone tylko w ści- 
słem gronie oddziału. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Kogo redukować. Główny inspektor 

pracy nadesłał okólnik do okręgowego i ob_ 
wodowych inspektorów pracy, z zaleceniem, 
by wywieralį na kierownictwa zakładów na- 
cisk w kierunku uwzgiędniania przy wszel- 
kich redukcjach i reorganizacjach tych zakła 
dówi poołżenia materjalnego zwalnianych. I 
tak: w wypadkach, gdy w jednem przedsię- 
biorstwie pracuje mąż i żona, lub także dzie 
ci, posiadające wspólne gospodarstwo domo 
weż należy pozostawić przy pracy przynaj- 
mniej jednego członka rodziny. W razie ko- 
nieczności redukcji, należy zwalniać  prze- 
dewszystkiem robotnice zamężne, których 
mężowie pracują w tym lub innym  zakla- 
dzie. Pozatem należy redukować robotników, 
posiadających dodatkowy dochód lub ma- 
jątek Przy przyjmowaniu do pracy, należy 
pierwszeństwo żonatym i dzietnym przed ka 
walerami lub samotnymi. 

POCZTOWA 
. — Uwaga dla korespondujących. Mimo 
że była podana w prasie nowa zmieniona ta- 
ryfa posztowa, jednak wielu korespondują- 
taryfę. 
cych, siłą przyzwyczajenia stosuje dawną 

ypominamy więc, że listy zwykłe 
wagi do 20 gram w miejscu, kosztują 15 gr., 
w kraju — 25 gr., zagranicą — 60 gr. Каг- 
ty pojedyńcze (pocztówki) w miejscu 10 gr., 
w kraju 15 gr. i zagranicą 35 gr. 

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie. Izba podaje do wiadomości sfer za- 
intersowanych, że Ministerstwo Rolnictwa, 
uwzględniając starania oksporterów trzody 
chlewnej, znacznie ograniczyło ilość pieczę- 
ci na mieęsie świeżem, wysyłanem z Polski 
do Wiednia. 

— Równocześnie Izba komunikuje, że 0- 

Głos znakomitego ro- 
syjskiego uczonego 
o działalności naukowej profesora 

Marjana Zdziechowskiego 

Prof. Zdziechowski z powodu ukoń 
czonych 70 lat życia podał się do dymi 
sji i w dn. 3.6 wygłosił swój ostatni 
wykład w charakterze profesora zwy- 
czajnego. Wiadomość o tem przedo- 
stała się do prasy emigracyjnej rosyj 
skiej. W jednej z gazet paryskich p. 
Sergjusz Kułakowski umieścił obszer 
ną charakterystykę działalności nau- 
kowej i literackiej  Zdziechowskiego. 
Pozatem otrzymał prof. Zdziechowski 
listy od kilku wybitnych Rosjan. Zna- 
komity ekonomista i poliytk prof. Piotr 
Struve, który niedawno bawił w Polsce 
i był w Wilnie, ogłosił następujący list 
otwarty: 

Wielce Szanowny Panie! Proszę mnie 

pozwolić złożyć Panu, w imieniu mojem i re 

dakcji gazety „Sławiaństwo i Rossija'* życze 
nia z powodu ulsończonych 70-u lat życia. 

Wraz z tak nam drogim wspólnym przyja- 
cielem naszym i Pana, Ś. p. księciem Grzego 

rzem Trubeckim, wysoko ceniliśmy i ceni- 

my płodną działalność Pańską naukową, na- 
uczycielską i publicystyczną. Pomimo róż- 
nic w niektórych poglądach wszyscy podzi- 
wiamy święty ogień religji, którym płonie- 

myśl Pana, głęboki zmysł historyczny, cecht 

jacy pisma Pańskie, rzetelnie chrześcijański 

stosunek do jednostek i narodów skojarzo- 
ny z wiekowością zła. Schodząc z katedry, 

podniosłeś Pan wobec młodzieży swój głos 
ostrzegawczy, a w głosie tym dosłyszeliśmy, 

my, którzy wraz z ukochaną ojczyzną na- 
szą, bezpośrednio czujemy na sobie grozę 
szatańskiej potęgi wszecshświatowego zła, 
współczucie z nami, zachętę i otuchę w na- 

szej pracy i walce. Przyjmij Panie życzenia 
nasze w tym duchu braterskiej sympatii, 

który nam, Rosjanom i Prawosławnym, te 
słowa dyktował. 

Piotr Struve. 

WIZYTA 
Wracam od pani Jadzi. 
Boże czego nie naopowiadała mi ta ko- 

bieta! 

Przez jej malinowo ukarminowane  us- 
teczka płynął strumień słów, niczem górski 
niepowstrzymany potok. 

Musiałem wysłuchać wszystkiego,  za- 

aprobować, porądzić, pochwalić i t. d. i 

t. d. — ale to tylko teoretycznie. W grun- 

cie rzeczy nie miałem kiedy i gdzie wsta- 

wić swoich paru słów. 

Pani Jadzia opowiadała, ubolewała, skar 

żyła się pytała i sama odpowiadała. 

Tematem były ciężkie czasy. 

Mój Boże! Ciężkie czasy, to przecież 

nasz stary znajomy. Tyle czasu go zna- 

my, powinniśmy się byli już do niego przy- 

zwyczaić, nie zwracać na niego uwagi... 

A tymczasem ciągle o nim myślimy, ale 
bo i ciągle się na jakieś braki natykamy. 

A to, — mówi pani Jadzia, — nie mogę 

sobie sprawić letniej sukienki, a to palto 

męża wytarło się, a to szkoła Henia i t. d. 
i tad: 

I co robić? 

— Ależ, pani Jadziu — niech pani po- 

zwoli.... 

— Ale, proszę pana, panu łatwo — га- 

dzić, kiedy pan jest sam i niema rodziny. 
Ale my.... 

— Pani Jadziu, na miłość Boską 
proszę posłuchać, tylko kilka słów i niech 
tylko pani spróbuje: zafundować sobie ksią 
żeczkę oszczędnościową P. K. O. Postarać 
Się nie czynić zbędnych wydatków i co 
miesiąc składać na nią zaoszczędzone pie- 
niądze. Niech tylko pani spróbuje, a zoba- 
czymy, jak ta książeczka zreformuje Pani 
życie. ь 

— 

trzymała tekst przepisów kontroli jekościo- 
wej przy wywozie trzody chlewnej, dotyczą 
cych wagi trzody żywej lub bitej, sposobu 
uboju, ekspedycji towaru bitego Oraz kon- 
troli eksportu. 

— Szczegółowych informacji udziela biu- 
ro Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil- 
nie, Trocka 3 (referat Przemysłowo - Han 
dłowy). 

—Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba podaje do wiadomości, iż Mini- 
sterstwo Skarbu z dn. 19 czerwca rb. cofnę- 
ło zakaz uiszczania za pośrednictwem PKO 
wpłat z tytułu podatku przemysłowego od 
obrotu w tych urzędach pocztowych i od- 
działach PKO, które znajdują się w siedzi- 
bach kas skarbowych. 

RÓŻNE 
— Osobiste. Bawi w Wilnie ambasador 

polski w USA p. Tytus Filipowicz. Pobyt p. 
„Filipowicza ma charakter prywatny, 

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

dzinie 8 m. 15 w. po raz ostatni dowcipna 
komedja Móllera i Lorentza „Pan znak za- 
pytania". W rolach głównych pp.: Eichle- 
równa, Sawicka, Kreczmar i Jaśkiewicz. Re- 
żyserja R. Wasilewskiego. 

W dniach 22, 23, 24-go b. m. wraca na 
afisz doskonała, ciesząca się niezwykłem po 
"włodzeniem krotochwila Hennequina  „Szu- 
kam dziecka” z pp.: Kamińską, Sawicką, Bal 
cerzakiem i Wyrwiczem na czele. Ceny 
miejsc specjalnie zniżone. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń- 
skim. Dziś, o godz. 8 m. 15, po raz ostatni 
świetna, pełna humoru krotochwiłą Nancey'a 
i armant'a pt. „Wesoła spółka”, w pierwszo 
rzędnej obsadziez pp.: Niwińską, Kamińską, 
Ciecierskim, Mileckim i Wyrwiczem na 
czele. 

Dnia 22 į 23-go bm. nieodwołalnie po 
raz ostatni sensacyjna sztuka Vicki , Baum 
„Ludzie w hotelu”, w pierwszorzędnem wy 
konaniu pp. Eichlerówny, Niwińskiej, Ry- 
chłowskiej, Ciecierskiego, Jaśkiewicza i Kre- 
czmara. Ceny miejsc specjalnie znižone. + 

— Muszla koncertowa w ogrodzie po-ber 
nardyńskim. Na dzisiejszym koncercie w mu 
szli wystąpi słynna primadonna oper: war- 
szawskiej i zagranicznych p. Olga Olgina, z 
udziałem orkiestry 5 pp. Leg. P. Olga Olgi-! 
na odśpiewa szereg arji operowych. | ? 

— Występy Rewj; w Teatrze Letnim. Już 
zaledwie parę dni dzieli nas od występów 
Rewii pod kierunkiem artystycznym p. Lu- 
dwika Sempolińskiego. Rozpoczynamy wy- 
stępy Rewji pt. „Tylko walczyk jest naj- 

  
słodszy* — pióra ]. Rolanda, Stacha, Szer- 
Szenia, Sępa, Oriana, Roxy i innych. Muzy- 
ka Wichlera, Hautmana, Ratanka, Rahmana 
i innych. Na program składają się najnow- 
sze przeboje Teatrzyków. iwarszawskich pio- 
senki: „Tomasz, skąd ty to masz“, „Dwaj 
panowie B.“, „Cherie“, „Rosita“, „Santa Ma- 
donna“, „Jou-Jou“, „Ty słuszność masz” i in 
ne. Ceny miejsc od 50 gr. do 5 zł. 

— Najbliższe premjery. W sobotę, dnia 
25-go, odbędzie się w Teatrze „Lutnia* pre- 
mera sztuki „A Zuzanna nie chce* — W.B. 
Atherton'a. 

— Koncert symłioniczny. We wtorek, dn. 
21 lipca r. b, o godzinie 8.30 wieczorem, w 
Parku Sportowym im. gen. Żeligowskiego 
(wejście z ul. Syrokomli) odbędzie się kon- 
cert symfoniczny pod batutą Dyr.. Rubin- 
sztejna, przy współudziale znanej śpiewacz- 
ki Elzy lgdał (sopran) i prof. Al. Kontaro- 
wicza. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Mąż—kochanek, 
Hollywood — Ulica potępionych dusz. 
Casino — Załoga Śmierci 

Stylowy — Pogarda śmierci. ) 
Miejski — Tajemnica D-ra Dimitriusa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zamachy samobójcze. Ilošė 

zamachów samobójczych wzrasta równole- 
gle z powiększaniem się bezrobocia i wy- 
nikającemi na tem tle różnemi incydentami, 
nieporozumieniami i t. p. 

Każdy dzień przynosi wiadomości 0 no- 
wych wypadkach, codzień karetka Pogoto- 
wia wzywana jest, aby przyjść z pomocą 
desperatowi, względnie aby  skonstatować, 
że woli jego stało się zadość. 

Oto kiłka nowych wypadków zamachów 
samobójczych. ' 

Na szlaku kolejowym Wilno — N. Wilej- 
ka około Kolonji Kolejowej rzuciła się pod 
pociąg Lipnicka Elżbieta (Bobrujska 25), po 
nosząc śmierć na miejscu. 

Lakoniczna ta wzmianka nie mówi wszy 
stkiego. Przedewszystkiem nie mówi o tem, 
że desperatką jest młoda, miła panienka, u 
której w kiosku (tuż przy cukierni Rudni- 
ckiego na ul. Mickiewicza) niejeden z nas 
kupował papierosa lub pisma. Któż zgadnie, 
co było przyczyną rozpaczliwego kroku. 

A oto dwaj Sienkiewicze. : 4 
Antoni (Montwiłłowska 3) zażył esencji 

octowej. к 
Franciszek (Ułańska 29) przyjął arszeni- 

ku. 
Pierwszego odwieziono do Sa- 

wiczp, drugiego do Żydowskiego. 
W obu wypadkach przyczyna nie zosta- 

ła ustalona. 2 
Kacinowna Marja (Królewska 2) wypi- 

ła esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło ją do szpitala Sawicz. 

— Różne kradzieże. Kołodziej Stefan 
(Równe Pole 8) zameldował, że z mieszka- 
nia jego skradziono garderobę męską i dam 
ską łącznej wartości 1140 zł. 

Wajnik Zofji (Wiełka 39) w czasie od 
dnai 17 do 19 nieznani sprawcy zapomocą 
zrobienia otworu w suficie, dostali się do 
jej mieszkania i skradli garderobę damską 
oraz biżuterję łącznej wartości 1000 zł. 

Bieskiemu Edwardowi (Pohulanka 11) 
z mieszkania skradziono garderobę męską 
oraz biżuterję łącznej wartości 490 zł. 

Chajkier Lejba (Sawicz 8) zameldował o 
kradzieży 350 zł. w gotówce przez Kaczyń- 
ską Annę. Kaczyńska zbiegła. Gotówki nie 
odnaleziono. » 

Z mieszkania Zawadzkiej Petroneli (M. 
Pohulanka 11) skradziono 10 rubli ros. w 
złocie oraz 20 zł. Kradzieży tej dokonała 
Urbanowiczówna Elżbieta _ (Wiłkomierska 
nr. 24), którą zatrzymano. Gotówki nie od- 
naleziono. 

Również z mieszkania Ogus Chany (Por 
towa 2) skradziono trzewiki damskie. Spraw 
czynię kradzieży Belmaczównę Helenę (Por 
towa 2) zatrzymano. ; 

Z mieszkania Mullera Lewi (Kalwaryjska 
nr. 40) skradziono karmelkow i rodzynek 
na sumę 13 zł. Kradzieży dokonała Bosiak 
Amna (Kalwaryjska 40), która zbiegła. 

Jastyk Anna (Betlejemska 10) zameldo- 
wała, iż skradziono jej z mieszkania garde 
robę damską. Kradzieży tej dokonała Nar- 
wojsz Bronisława ze wsi Kosina, którą za- 
trzymano razem z garderobą. 

Na szkodę Szumskiego Alfonsa (Subocz 
Nr. 6) skradziono drzewa opałowego za 10 
zł. Drzewo zostało odnalezione u sprawcy 
kradzieży Bohdanowicza Antoniego  (Su- 
bocz 5). Bohdanowicza zatrzymano. 

Babkiewicz Jerzy _ (Konarskiego 17) 
skradł Babkiewiczowi Stefanowi 4 zł. i sam 

zbiegł. В 
złocie oraz 20 zł. Kradzieży tej dokonała Ur 

— Podrzutki. Zna!eziono przy ul. Piłsud 
skiego 6 podrzutka płci męskiej w wieku o- 
koło 6 tygodni, którego umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. Tegoż dnia przy 
ul. Zawałnej 35 znaleziono podrzutka płci 
męskiej w wiieku około 4 miesięcy, którego” 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

Otwarcie kolonii letniej ! 
dla dzieci kolejarzy 
W niedzielę odbyło się w Zalesiu, w po- 

wiecie mołodeckim, otwarcie kolonji letniej 
dla dzieci kolejarzy. W uroczystości, wzięli 
udział p. dyrektor inż. Falkowski, starosta 
Tramecourt z małżonką, naczelnicy wydzia- 
łów wileńskiej dyrekcji kolejowej, członko- 
wie Komitetu kolonji z d-rem Królewskim na 
czele i w in. Uroczystość otwarcia poprze- 
dziło poświęcenie nowej instytucji przez 
miejscowego proboszcza. W kołonji, urzą- 
dzonej w przerobionym na ten cel bardzo 
pięknie budynku kolejowym, znalazło po- 
mieszczenie 65 chłopców. Pawilon dla dziew: 
cząt ma być urządzony w roku następnym. 
Kolonję powołał do życia specjalny komitet, 
utworzony w łonie wileńskiej Dyrekcji Ko- 
lejowej. ° 

ZA GÓRAMI, ZA LASAMI 

Za górami, za lasami, za dziewiątą rze- 

ką odbywa się jakieś posiedzenie u tamtej 

szego Starosty. Starosta jest oburzony, iż 

policja nie dość pilnuje, aby oset był wyry- 

wany. 

— Żeby mnie dziś jeszcze zrobione by- 

10 140 protokółów na cztowieczkow, nie 

wiyrywających tej rośliny. 

Publicznosć wychodzi z posiedzenia. Ko 

ło ganku i wzdłuż domu p. Starosty ro- 

śnie oset w niesłychanej ilości. 

Ktoś wraca z bukietem ostu do p. Sta- 
rosty. Ten zajęty jest czytaniem listu od 

„państwowego instytutu eksportowego”. 

List ten jest napisany na papierze pocho- 

czenia cudzoziemskiego. Aż się prosi zmie- 

nić nazwę „instytut eksportowy” na „in- 

stytut importowy“. 

  

— Podrzutek. Przy zaułku Rajskim 6, 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 
około 3 miesięcy, zaś w kościele Dominika- 
nów znaleziono podrzutka w wieku około 
2 miesięcy tejże płci. Obu  podrzutków 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Tajna gorzelnia. We wsi Ludki pow. 
brasławskiego u gospodarza nazwiskiem Ma 
żewicz znaleziono tajną gorzelnię. 

Mażewicza aresztowano. 
— Bójka gajowego z włościa- 

nami. Gajowy maj. Czerwony Dwór Piotr 
Czernis zauważył w lesie dworskim krowy. 
Czernis zajął je i chciał zapędzić do dworu. 
Po drodze napadło go kilku włościan uzbro- 
jonych w kije, W obronie własnego życia 
Czernis wystrzelił, raniąc Jana Gejtlina. 

— Smutny finał wesela. We wsi 
Trychudzie gm. wiażyńskiej u Antoniny Szy- 

cj odbywała się zabawa taneczna. W 
cie zabawy pomiędzy synes» gospodyni 

Aleksandrem a Antonim Mótodeni WAreida 
bójka. Moroz pobił Szycika tak mocno, że ten 
zmarł. Policja aresztowała zabójcę. 

CZAT.      
  

$7 

       
Tęcza Nr. 29. — Numer się rozpoczyna 

ciekawemi rozważaniami p. J. D. na temat 
zadań publicystyki katolickiej. Dalej na- 
stępuje bardzo pożyteczne zapoczątkowa- 
nie niezmiernie ważnego działu informacyj 
o studjach wyższych. Artykuły, umieszczo- 
ne w tym dziale i pisane przez wybitnych 
fachowców, ogromnie ułatwią maturzystom 
zorjentowanie się w zasadniczych cechach 
poszczególnych gałęzi wiedzy — szerszy 
zaś ogół czytelników zainteresują, jako ob- 
raz polskiej organizacji studjów wyższych. 

Dział ten rozpoczął prof. Z. W. artyku- 
łem — „O studjum prawniczem i o zawo- 
dach prawniczych”. 

Z licznych artykułów, umieszczonych w 
ostatriim zeszycie, wyróżnia się cieka: i 
zajmująco ilustrowany artykuł X. W. Kneb 
zewskiego p. t. „Co się kryje wi katakum- 
bach?". 

Świat — Nr. 29 — Bardzo słuszne i traf 
ne uwagi na temat obecnego przesilenia go 
spodarczego w Polsce znajdujemy w. arty- 
kule p. t. „Program pauperyzacji“. O emi- 
gracji polskiej w Urugwaju pisze dr. R. Cie 
chanow. 

Magdalena Samozwaniec dowcipkuje tym 
razem na temat Paryża. Drobiazgi, kronika, 
liczne ilustracje.



| romans. W kilka lat później urodziło 

      

i 
3 

S
A
G
E
 

E
.
 

s 

Jak zamordowano prezydenta Hardinga RAT/9 WILEŃSKIE 
Amierykański „Nowy Świat* podaje sen 

sacyjne szczegóły z książki niejakiego Ga- 
stona B. Minsa „osobistego detektywa” pre 
zydenta Stanów Zjednoczonych, Warrena 

Hardinga. Mins opisuje szczegółowo wszy- 
stkie dobrze mu znane tajemnice Białego 

Domu. 

Rewelacje o głowie największej w Świe 

cie republiki, przewyższają wszystko, co się 

pisało o Rasputinie. Prezydent Ameryki był 

_ poprostu bandytą, członkiem szajki bandyc 

ko - przemytniczej. 
Jak wiadomo, prezydent 

zabity. 
Wiele szczegółów wyjaśnionych zostało 

podczas śledztwa, prowadzonego przez spe- 

cjalną komisję senatu. Wtedy, między inne 

mi, ustalono, jako fakt niewątpliwy, że pre 

zydent Harding był narzędziem w rękach 

potężnej szajki, która właściwie rządziła ca 

dem państwem. Pobierała daninę od „Gang- 
sterów", sprzedawała posady i stanowiska, 

handlowała dostawami, uwalniala od wię- 

zień, Gdy na jej drodze powstawały jakieś 

przeszkody, usuwano je bez najmniejszego 
wahania. Rewolwer i trucizna były zwykłą 

bronią w najbliższem otoczeniu prezydenta. 

pozatem zostało  ustalonem, że Hardinga 

'szantażowała jego kochanka, Nany Britton. 

Pewnego razu, w październiku roku 

1921, Minsa wezwano do Białego Domu. 

Harding został 

З Przyjęła go bardzo wzburzona mrs. Har- 

ding, kobietą bardzo ambitną. Kierowała 0- 

“ ma mężem i marzyła o tem, żeby odegry- 

" wać 5; rolę w ństwie. 

T Šiai ui 

dzącej. Od chwili, kiedy ta kobieta przepo- 

wiedziała jej, że zostanie żoną prezydenta 

Hardinga, mrs. Harding nie przedsiębrała 

żadnej poważniejszej sprawy, nie poradzi- 

wszy się _ jasnowidzącej. Odbywało się to, 

w ten sposób, że mrs. Harding posyłała jei 

"zredagowane na  pišmie pytanie, i wrožka 

"odpowiadała jej także  pišmiennie. Pytania 

dotyczyły zarówno spraw politycznych, jak 

i osobistego życia prezydenta. Wreszcie wy 

miana tej oryginalnej korespondencji stała 

się głośną. Zaczęły o niej pisać gazety. Mrs. 

* Harding przeraziła się tego, i zażądała od 

wróżki zwrotu wszystkich jej listów i nota- 

tek. Ta dała odpowiedź odmowną. Mins po 

śpieszył z pomocą p. Harding, Poprostu wy 

kradł  kompromitującą ją kotespondencję. 

Od tego czasu stał się mężem zaufania pre 

zydentowej, używanym do załatwiania naj- 

bardziej poufnych spraw. 

Podczas jednej z wizyt w Białym Do- 

| mu mrs. Harding przyznała się detektywo- 

wi, że męczy ją zazdrość, oraz niepokój 0 

polityczną przyszłość męża. Opowiedziała 

mu potem całe jego życie. Skromny redak- 

tor niewielkiej gazety w Marion, Harding 

przypadkowo spotkał się ze swym złym 

genjuszem — działaczem politycznym Do- 

'hertym, który później za prezydentury Har 

dinga został ministrem sprawiedliwości о- 

raz stał na czele „szajki z Ohio* Doherty 

namówił Hardinga, aby zajął się polityką, 

przeprowadził go do senatu, a następnie u- 

łatwił mu wybór na prezydenta. Wzamian 

za to otrzymał tekę ministra sprawiedliwo- 

ści, a jego szajka zupełną swobodę działa- 

nia, Czy Harding był wspólnikiem „szajki z 

Ohio*? Prawdopodobnie nie. Ale ciągłe po- 

| trzebował pieniędzy. | tu mrs. Harding wy- 

kryła jego tajemnicę. 

jeszcze w Marion Warren Harding po- 

znał 14-letnią dziewczynę, niezwykle piękną 

Nanny Britton. Zawiązał się pomiędzy 8 

s 

dziecko Potrzeba było coraz więcej pienię- 

dzy. Miss Britton poczęła zjawiać się na- 

| wet w Białym Domu i groziło to skanda- 

lem. 
| Wogóle Harding żył dość burzliwie. о- 

"prócz Nanny, w przeszłości była także pew 

na śpiewaczka, która mu stale towarzyszy- 

da w czasie kampanji wyborczej. Była też 

ORW KAS IA ITT 

| JOHN HUNTER | 

„5 JENNY—DETEKTYW 
©, Jenny zebrała myśli i starała się 

obmyślić sytuację. Było to okropniej - 

sze, niż zabójstwo Stantona, straszniej 

' sze od wszystkich przestępstw szaj- 

ki: spokojna, koleżeńska prawie roz- 

mowa i ciemne, niewzruszone Oczy, 

wpatrujące się uważnie w jasną wstę 

_ gę drogi i szukające dogodnego miej 

Sca dla morderstwa. 
; ВуЮю-то tak straszne, że krew styg 

"ła w żyłach. : 
у Dužy autobus, przepelniony pasa- 

"žerami, minąt ich. Ach, gdyby ci ш- 

"dzie wiedzieli, w jakim celu ten czło 

" wiek wiezie swą pasażerkę!.. Myślano 
' e nich zapewne, że są młodem mał- 

żeństwem, lub zakochaną parą. 

Nikomu nie przychodziło nawet do 
głowy, że „zakochany* wiezie swoją 
„ukochaną“ na śmierć. 

„ZBAWIENNA KATASTROFA 

Jenny: spojrzała ukradkiem na bla 

"dą twarz, niewzruszoną i spokojną, 

' na szeroko osadzone, bezbarwne Oczy, 
° na zaciśnięte mocno, wąskie wargi. 
'Przypominała sobie opowiadania © 
"walkach, które toczyli ze sobą dwaj 
wodzowie dwóch najsilniejszych sza- 
sjek i dreszcz wstrząsnął jej ciałem. 

Nazwisko tego człowieka wyma- 

wiał z najwyższem przerażeniem każ 

- dy amerykanin. Było kilku strasznych 

ludzi w. Ameryce, ale sława tego czło 

wieka przerastała wszystkie ine. 

) Kiedy zabierał się do jakiegoś no 
_" wego dzieła, obmyślał plan tak szcze- 
gółowo, z taką djabelską zręcznością 

° 1 chytrością, że każdy rywal musiał 
mu ustąpić. Nawet njepowodzenia u- 

„, miał wykorzystać dla siebie i dla pod 
niesienia swej sławy! 

   
   
    

+ ua LB anielsw Macklewiti 

maieńtka girls, przypadkowo zabita w obec 

ności prezydenta podczas uczty nocnej. U- 

derzona w głowę butelką zmarła wkrótce 

potein. 

Sprawa ta jednak nie nabrała rozgłosu. 

Nocne zabawy odbywały się w willi nr. 
903 na szesnastej ulicy w N. Y. Mieszkanie 
było wynajęte na nazwisko Minsa, który 

poprzednio był mężem zaufania ministra Do 

herty i jego adjutanta, porucznika Smitha. 
W mieszkaniu tem nietylko rozgrywały się 

orgje, ale załatwiano tam także najrozmait- 

sze interesy. „Gangsterzy* doskonale znali 

dom na ulicy szesnastej. Tam przynoszono 

miljony dołarów z „dobrowolnego opodat- 

kowania się”. Przez ręce  Minsa któremu 

prezydentowa Stanów Zjednoczonych powie 

rzała najpoufniejsze misje, przepływały fan- 
tastyczne sumy do kasy „£'jki z Ohio”. 

Mniej więcej w tym samym czasie doj- 

rzewał już wielki skandal polityczny. W 
„Chicago Tribune* poczęły pojawiać się re- 

welacje o działalności „szajki”. Wymienia- 

no nazwiska osób, stojących blisko Białego 

Domu, Kampanję podjęty także inne pisma. 
Pewnego dnia New York dowiedział się o 
„samobójstwie* adjutanta ministra sprawied 

liwości, Smitha (jego właśnie podejrzewano 
o zdradę interesów szajki). Nagle zmarł 

adwokat Turson z Bostonu, który usiłował 
wykryć panamę nafcianą. Tam, gdzie nie 

można było użyć rewołweru, uciekano się 
do pomocy trucizny, korzystano z „białego 
proszku“, który nie pozostawiał najmniej- 

szych śladów. Jednocześnie dojrzewały pla 
ny mrs. Hardingi 

W sierpniu r. 1923 prezydent Harding 
rozpoczął wielką podróż po Alasce. Wszy- 

stko szło szczęśliwie, lecz nagle rozeszła 
się wiadomość po całym świecie o nagłym 
zgonie prezydenta w San Francisco z po- 

wodu zatrucia żołądka. Dwa dni przed- 

tem Harding chorował. W dniu śmierci oko 
ło godziny 7 wieczorem, mrs. Harding od- 

prawiła dwie siostry miłosierdzia, które dy 
żurowały przy chorym i została z nim sa- 
ma, Mrs. Harding tak później opowiadała o w 
ostatnich chwilach męża: 

— Trzeba było dać mu lekarstwo Da- 
łam mu je. Wypił, zamknął oczy i odwró 
cił się. W ten sposób Warren leżał kilka 

minut, Następnie otworzył szeroko oczy i 
dłago patrzał na mnie. Później głęboko 'we- 
stchnął i głowa opadła mu na dół. Zawe- 
zwałam pomocy, lecz już było zapóźno.,,, 

Tego dnia, gdy zwłoki Hardinga z wiel 
ką uroczystością przywieziono do Waszyng 
tonu, Minsa telefonicznie wezwano do Bia s 
łego Domu. Przyjęła go mrs. Harding ogrom 
nie zmieniona pod względem fizycznym, 

postarzała, z osiwiałą głową, ale opanowa- 
na i spokojna. Mówiła tonem, który aż ra- 
ził swą lodowatościa; głos jej brzmiał nie- 

ubłaganie: 

— Pan jest jedynym człowiekiem, do 
którego mam zaufanie. Pan wie, že wszy- 
stko robiłam, żeby ratować męża z rąk 
szajki, która go i tak ostatecznie zgubiła, 
Tak lepiej. Warren umarł z niezhańbioneń 
nazwiskiem. Gdyby żył jeszcze 24 godziny, 
to z prezydenta stałby się podsądnym. Nic 
nie mogło zapobiec nieszczęściu. Spełniłam 
swój obowiązek. Teraz proszę tylko 0 jed- 

no: aby nie dokonywano sekcji zwłok. Już 
raz usiłowano to zrobić, ale odmówiłam 
stanowczo. Niech pan pilnuje zwłok, aż do 

chwili ich pogrzebania”. 

Wola wdowy po prezydencie została wy 
pełniona. W rok później zmarła także mrs. 

Harding, Część szjki dostała się do więzie 

nia lecz Doherty wyszedł cało z tej afery. 

Nanny Britton żyje po dziś dzień, Ogło 
siła książkę, która w Ameryce wzbudziła 

niezwykłą sensację. Tytuł tej książki: „Dzie 

cko prezydenta”. 
  

WTOREK, DNIA 21 LIPCA 
11.58 — Czas. 
12.05 — Muzyka taneczna płyty. 
13.10 — Kom. meteorolog. 
16.40 — Program dzienny. 
16.45 — Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50 — „Wspomnienia 'ekarza króla S0- 

bieskiego“  —odczyt. 
17.10 — Utwory Chopina (płyty) 
17.35 — „Istota piorunów, ich kaprysy i 

skutki' — odczyt. 
18.00 — Koncert popularny z Warsz. 
19.00 — Kom. Zw. Młodzieży Polskiej. 
19.15 — „Heidelberg — Frankfurt —- 

Weimar“ — felj. podróżny. 
19.30 — Program na środę i rozmaito- 

ści. 
19.40 — Kom. rolniczy z Warsz. 
19.55 — Kom. z Warsz. 
20.15 — Koncert z Warsz. 
22.00 — „Pochwała Bałtyku* — feljeton 

z Warsz. 
22.15 — Kom. i muzyka taneczna z 

Warsz. 
23.00 — Kabaret (płyty) 

Giełda Warszawska 
z dnia 20 lipca 1931 r. 

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 9,06 9,08 9,04. 
Bukareszt 5.30 — 5,31 i pół —5,28 i pół. 
Gdańsk 171,55 — 172,18 — 171,32. 
Holandja 359,05 —360,75 —358.95. 
Londyn _ 43,30 — 43,41 — 43,19. 
Nowy York 8,925 — 8,945 -— 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97. 
Praga 26,15 — 26,51 — 26.39. 
Szwajcarja 17370 —17413 —173,27. 
Wiedeń 125,48 —125,79 —125,17. 
Włochy 46,70 — 46,82 — 46,53. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. pożyczka inwestycyjna 84,50. 
Konwersyjna 45. 6 proc. dolarowa 75,50 — 
76,50. 8 proc. L. Z. В. K. G. i B. R., obli- 
gacje B. G. K. 94. Te same 7 proc. 83,25. 
4 1 pół ziemskie 50.50—50,25. 4 proc. war- 
szawskie 50,50. 8 proc. warszawskie 71,—70,— 
70,25, 10 proc. Lublina 46,25. 

AKCJE: 
B. Polski 120 — 
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Nekrołogi, | Załatwia na 

ogłoszenia, | BARDZO dogod- 
kia nych warunkach 

re : stów ša Biuro Reklamowe 
„SŁOWA | goń Grzbawskiego 
wszystkich w Wlinie 

pism Garbarska 1, tel. 82 

EEE ERZE OKD 

    
    

   

ЕСОФ 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Oztrobramska 5 

Od dnia 21 do 24 lipca 1931 roku włącznie będą wyświeuane rimy: 

„TAJEMNICA D-RA DIĄITRIUSA 
Dramat w 9 aktach. W roli głównej: MARION DAVIES. 

Nad program: 1) „Senegałja* (Podróż po Syrji) Aktów 1. 2) Trójka hultajska komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Poczatek seansów ad g. 6-ej w. 

  

  
Dźwiękowy z 

KINO-TEATR | dźwiękowy! Z—WOGHI BRE EA В Haze dźwiękowył : ' ` mat serc, miłości i pośw. 
„MELIOS W. rol. gł, premjowana piękność Catherine Dale Owen i pełen temper. Warner Baxter. 

ul. WILEŃSKA 38. Przebój ten demonstr. jednocześnie w Warszawie, Berlinie i Paryżu. Dodatki dźwiękowe 
del 996 Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. W niedziele od g. 2-ej. 
  

  

Dziś! 
Džeigkoge ЕНО znakomitej rodac 

„MAOŁUWWOOD* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

Świetny triumf naszej POLA NEGRI zki! w przebojowym filmie dźwiękowym p. t. 

„„WLICGĄA POTĘPIONYCH DUSZ 
Dzieje kobiety upadłej, która miłość wznosi z otchłani ku światu. Role pezost. Jan Rehmenn i Warwick Ward. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

  

DŹWIĘKOWE KIKO 

салме | 

  

WIELKA 47. tal. 15-47 

DZIŚ Przebój dźwiękowy. Ostatnia i najlepsza kreacja niezapomniazege 

poświęcenia i nienawiści. 
Luisa Wolheima „ZAŁOGA $KIERCI 
Wstrząsający dramat miłości, 

Johnson i Conrad Nagel. Kad program: Wszechświatowy dodatek džwiekowy „Fora“. 
W rol. gł. Luis Wolhelm, Kay 

Początek seansów o g. 4,6,8 i 10.15. W dnie świąt. og. 2-ej. €eny zniżene. 
Następny program: Cchn i Kelły. 

  

Dźwiękowy DZIŚ! Najnowszy przebój dźwiękowy 1931 r. poraz pierwszy w Wilnie, 

Kino-Teatr ę „ Natchnione arcydzieło dramat owiane miebem 

STYLOWY” POGARBA ŚREER gi subtelnego czaru miłości i pośw. W roli gł. asy 
" я = 2 ekranu; Mary Brian i Richard Atlen. 

Wielka 36 Nad program: Tylko u mas! Rewelacyjne dźwiękowe dodatki. Rekord humoru, satyry i Śmiechu, Najnowsza 
komedja-farsa p. t. „Rulaj dusza* i dźwięk. tygodnik „Paramountu*. Najnowsze aktualności całego świata, 
  

SPRZEDAŻ 

PIANINA, FORTEPIANY| 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE |! ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

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

  

  

5—10.000 go. 
łarów — ulokujemy 
niezwykle korzyst- 
nie na 1-szą hipo- 
tekę dobrego ma- 

jątku. 
Dom H.-K. „Za- 

chęta* Mickiewi- 
cz 1, tel. 9-05. 

WYNAJĘCIE 

      

  

Kupię biurko 
używane, lecz w do- 

  

Plażową parasolkę 

  
i oryginalny plażowy kapelusz nabędzie Pani 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Friiczki 
Zamkowa 9 tel. 6—46. a 

brym stanie.  Zgło- 
szenia nadsyłać do 
redakcji „Słowa” dla 
W. Ch. 

  

|LOKALE    
  

EET 
Dr. Kenigsberg Były profesor 
choroby skórne, wene- gimnazjalny oraz stu- 
ryczne i moczopłciowe dent U.S.B. udzielają 

lekcyj języków: nie» 
Miekiewicza 4, miecki, francuski i 

tel. 10-90. włoski  (konwersacja) 
Od 9—12 i 4—8 oraz przygotowuje do 

  

= egzaminów ze wszyst- 
  

Albertyńska Fabryka EZ i Tektury 
Spółka Akcyjna w Albertynle 

ma zaszczyt zawiadomić p. p. Akcjonar- 
juszów, że w dniu 12 sierpnia r. b. o 
godz. 4-tej po południu w pierwszym ter- 
minie, a w razie niedojścia zebrania do 
skutku w tym samym dniu o godz. 5-ej pp. 
w drugim terminie, odbędzie się w Alber- 
tynie, w biurze Zarządu Spółki, Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Akcjunarju- 
szów Spółki z następującym porządkien: 
dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego; 
2) Sprawozdanie Zarządu o stanie in 

teresów Spółki i działalności jej w r. 1930. 
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie  bilan- 

su Spółki zą rok 1930 i udzielenie Zarzą- 
dowi absolutorjum; 

4) / Podwyższenie 
Spółki; 

5) Ustalenie budżetu i płanu działań na 

f.; 1031; 
6) Wybór członków Zarządu w myśl 

art. 9 Spółki; 
7) Wybór jednego członka Rady Nad- 

zorczej w myśl art. 12 Statutu Spółki. 

8) Umowa z Zarządem Dóbr Albertyn 
w sprawie turbiny, : KA 

9) Zaciągnięcie długoterminowej pożycz 
ki hipotecznej; 

10) Wolne wnioski. 

kapitału akcyjnego 

  
Był on bardzo dobrze wychowany, 

wszechstronnie wykształcony, to też 

wszyscy pozostali wodzowie szajek 

byli przy nim  niezręcznymi gburami. 

W żyłach hersztów bandytów płynie 

przeważnie kqew włoska, która prowa 

dzi ich do czynów śmiałych, ale jed- 

nocześnie przyczynia się często do ka 

tastrof i upadków, wskutek nieopano 

wania i braku zastanowienia.. To też 

żaden z nich nie mógł się równać z 

niewzruszonym chłodem i opanowa-. 
niem tego Anglika!. 

Odwaga jego i zimną krew w połą 
czeniu z' okrucieństwem, dawały mu 

zawsze zwycięstwo. jego zasadą było 

nie zostawiać nigdy przy życiu świad 

ka zbrodni, któryby mógł się wyga- 
dać. Uważał, że tylko śmierć zawiązu 

je język. Jego ludzie, ograbiwszy w 
biały dzień sklep jubilera w Chicago, 
rozstrzelali spokojnie z kulomiotu dzie 
sięciu przechodniów, którzy mogli do 
strzec numer samochodu. 

Mówiono o nim, że gdyby zechciał 
wiącym się lub ćwiczącym w obronie 
— mógłby bezkarnie wykraść statuę 
Wolności w New - Yorskim porcie. 

— (Cudna noc, Jenny, — ciągnął 
dalej słodko, — w taką noc przyjem 
nie jest postawić krzyżyk na dawnych 
„kłótniach. Czy wiesz, że dałem Hoga 
nowi tysiąc dolarów, żeby unieszko- 
dzliwił Lagotti przed moim powrotem. 
Hogan wyśledził go i zmiótł jednym 
wystrzałem, gdy ten wyszedł ode- 
tchnąć świeżem powietrzem. Zuch Ho 
gan! 

Jenny nie odpowiedziała. Wiedzia 
ła, że Lagotti był najsłynniejszym wo 
dzem szajki „Małe Włochy”. Wiedzia 
ła, że Hogan był prawą ręką bladego 
mężczyzny — jej wroga. 

— Za tysiąc dolarów zabił go na 
dachu jednego z najwyższych drapa- 
czy nieba, w tłumie ludzi, którzy się 

HES OS T ATI TTK TTT PET 

zebrali na terasie modnej restauracji! 

Nie możesz sobie wyobrazić, ja 

ki zrobił się rwetes! — opowiadał da 

lej wódz szajki. New York nie 

przyzwyczaił się jeszcze do naszych 

odważnych wystąpień. Ale kombina- 

cja samochodu, aeroplanu i okrętu 

uratowała Hogana i dostarczyła mi 

go. Zuch Lagotti! Nie mogłem przeba 

czyć mu, że popsuł mi kombinacje z 

trustem stalowym. Zapowiedziałem, że 

się zemszczę. Mam nadzieję, że przed 

śmiercią przypomniał sobie moją groż 

bę!, 
- Drzewa i krzaki migały w oczach 

zrozpaczonej Jenny. Zacisnęła zęby i 

powtarzała sobie: ‚ 
— Myśl! Myśl! Myśl! 
Musiała coś obmyśleć. Musiała wy 

dostać się z auta. Musiała uciec. Gdy 
by pekła opona, albo zepsuł się mo- 
tor, mogłaby uciec, . wołać o pomoc, 
ale nie było nadziei! 

Ale gdyby się nawet udało. ściąg 
nąć uwagę ludzi na siebie, czy to ją 
uratuje? Sytuacja wydawała się bez 
wyjścia. Nie mogłaby dowieść, że ten 
człowiek miał jakieś zamiary zbrodni 
cze. Grozi, że ją zabije, ale któż jej 
uwierzy, gdy on będzie zaprzeczać ? 
To, że młoda dziewczyna jechała sa- 
ma nocą autem z mężczyzną, musiało 
zgóry usposobić do niej nieprzychyl- 
nie angielskich purytanów. 

Przecież nie mogła opowiadać, kim 
jest ten człowiek, dlaczego wsiadła do 
samochodu i dlaczego on chciał ją za 
bić! Niktby jej nie uwierzył! A gdyby 
nawet uwierzono, któżby odważył się 
zaaresztować jego na zasadzie jej 
słów jedynie? 

Mogłaby uciec jedynie w tym wy 
padku, gdyby on został pozbawiony 
możności strzelania lub gonienia jej. 

Co robić? Nie było ratunku!.. 
Znów spojrzała na niego. Lewą rę 

Dr.Ginsberg kich przedmiotów w 
zakresie szkół  šred- 

Choroby skórne, We: nich, Wiadomość Sko- 
meryczne i moczopłcio- pówka 7 m. 7 od 5 — 
we. Wileńska 8 647 pp. 
& — 114 — & Те!. 
567.   

  

WS: po prawniku, 
starsza osoba, 

doqrego towarzystwa, 
KOSMETYKA znająca doskonale go: 

spodarstwa domowe 
GABINET poszukuje possdy za- 

rządzającej domem, 
RACJONALNĘJ pensjonatem. lektorki, 

KOSMETYKI 
lub jakiejkoiwiek pra- 
cy wymagającej nie- 

   

LĘCZNICZĘJ е i ograniczonego zaułania 
ODA Posiada poahlebne re- 

kebiezi ferencje osób znanych 
konsweccy Polsce. Ołerty do 

70 e ko Adm. „Slowa“ pod 
E K mali, odświeża, WZ SAKO DY BL 

jej, skazy i braki, Masna Ч . 
twarzy i ciała (panie. Przedstawiciel 
Sztuczne opalanie cery) inteligentny do apara- 
Wypadanie włosów tów lekarskich poszu- 
łupież. Najnowsze zdo- kiwany., Oferty sub 
bycze kosmetyki racjo- „Stały zarobek* — @0 

nalnėj. Biura Metzla, Warsza- 
SIESYĘ od g. 10—8, wa, Jasna 17. 

  

  

  

- Brakarnta Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2. 

  

  

kę oparł na rewolwerze: nie było spo 
sobu chwycić rewolwer. Prawą ręką 
zręcznie kierował. 

Rewolwer... Rewolweru chwycić 
nie można, ale rewolwer może ją ura 
tować! Jeśli nie można uciec od śmier 
ci, trzeba iść na jej spotkanie. Jest to 
jedyne wyjście. Jenny miała gotowy 
plan działania. W krótkiej modlitwie 
prosiła Boga o pomoc. 

Daleko, przed niemi ukazały się fa- 
ry pasażerskiego autobusa. Była to 
nowa doskonała maszyna, przygoto- 
wana do wszelkich ewentualności w 
podróży. 

Jenny spojrzała na strzałkę wska 
zującą szybkość, Strzałka zaczęła о- 
padać. 48.. 40.... 35... 33! 

Gwałtownym ruchem  schwyciła 
kierownicę i zakręciła w lewo. Sa- 
mochód skoczył w bok, zagradzając 
częściowo drogę autobusowi. Auto- 
bus zahamowany gwałtownie szedł je- 
szcze chwilę. Zderzenie było nieuni- 
knione. Blady mężczyzna pochylił 
się nad kierownicą, usiłując uniknąć 
katastrofy, ale skrzydła dwuch samo- 
chodów uderzyły o siebie z hałasem i 
obie maszyńy stanęły jak wryte. 
Jenny otworzyła momentalnie drzwi- 

czki i wyskoczyła na szosę. Nie zwra- 
cając uwagi na krzyki, jęki pasaže- 
rów i przerażliwe sygnały syren. 

Jenny biegła, 'co sił, w ciemno- 

ściach, nie oglądając się za sfebie. 

Dopiero, gdy ostatnie odgłosy ka- 
tastrofy zamarły w oddali, zatrzyma- 
Ja się, dysząc ciężko. W mózgu jej 
błysnęła rozpaczliwa. myśl, że mogła 
być powodem śmierci lub zranienia 
kogoś z jadących autobusem, ale us- 
pokoiła się natychmiast: Autobus był 
bardzo duży, ciężki i solidny, wątpli 
wem było, by takie spotkanie z lek- 
kim dwuosobowym samochodem mo- 

gło mu poważnie zaszkodzić. Zresz- 

  

Łów sklep w cen- 
trum miasta z u- 

Energiczna rządzeniem sklepu 
biura tanio do oddania 

fachowa echmistrzyni zaraz. Wiadomość Ta- 
poszukuje posady Pie-tarska 3. Tel. 17—52 
kiełko 5 m. 7,tel.15-03 

   

Do wynajęcia  mie- 
szkanie dla małej 

rodziny 3 pokojowe z 
kuchnią i  clektrycz- 
nością. Plac św. Piotra ROŻNE 

> i Pawła Nr. 5 u Wła- 
oszukujemy do- Ściciela, 

P mów mniejszych RPT 

[ZGUBY] 

  

  

i większych. Ma- 
my poważnych nabyw- 
ców. Adres: Biuro Re-      klamowe S. Grabow- BB ` 
skiego. Dział Pošre- > : 

3 = _ Pgubioną książkę dnictwa Handlow. Gar: 4 wojskowa wydaną 
barska 1 tel. 82, А —0 przez P. K. U. Wilno- 

"miasto Nr. 297—1 na 
imię Jai Szałatkie- 

Posiadamy wicza BRIANA się, 
э 2 э | ateizm 

larów do ulokowania 
natychmiast pod za- Worochta 
staw posiadłości miej- 5. 
skich hipotecznych. R aa 
Wiadomość Biuro Re- 0,4: pod zarządem 
klamowe S. Grabow- а 
skiego Garbarska 1.—z RPA : 

  

  

"iš z iarowskiego, — ро- 
łożony uf Ewie 

miejscu na rzegiem 
Gotówkę Prutu, urządzony Z 

lokujemy bez ko- europejskim | komior- 
sztów па  dobre |tem, bieżąca ciepła i 

oprocentowanie. |zimna woda, w kaž- 
Gwarancja solidna, 
zabezpieczona nie- 
ruchomością.  Ter- 

min dowolny. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

dym pokoju łazienki, 
elektryczność,  radjo, 
pianino, kuchnia wy- 
kwintna, na Żądanie 
djetetyczna. Otwarty ca 
ły rok. —1       

tą obie maszyny zostały jeszcze na 
czas zahamowane. 

Jenny zeszła z szosy i pobiegła 
przez pola. Nie miała odwagi zatrzy- 
mać się i odpocząć: śmierć mogła ją 
jeszcze dogonić. 

Upadając ze zńurzenia dotarła do 
wioski rozłożonej na malowniczym 

pagórku. Następnego ranka dowie- 
działa się, że wieś ta nazywa się West 
Weekhem, — ale tego wieczoru było 
jej zupełnie obojętnie, gdzie los ją 
zaprowadził. Ujrzawszy niską, muro- 
waną karczmę, zapukała do drzwi, po- 
prosiła o nocleg, tłomacząc zaniepo- 
kojonemu gospodarzowi, że zabłą- 
dziła, i płacąc mu zgóry, -dla uspo- 
kojenia. 

TAJEMNICA SAMOTNEGO DOMKU 

Billy Caron nie sedział z założo- 
nemi rękami, uważnie przeglądai ra - 

porty i wczytywał się w kablogramy 

nadchodzące z New Yorku. Rezulta- 

tem tych prac były pewne rozkazy, 
które starszy inspektor wydawał 
swym podwładnym. 

Wszystkie posterunki policyjne do- 
stały rozkaz odnalezienia mężczyzny 
iat około pięćdziesięciu, wzrostu wy- 
sokiego, oczu niebieskich, siwawego, 
o rysach grubych i dużych. Kiedy 
widziano tego człowieka, po raz ostat- 

ni, był gładko ogolony, obecnie, 
mógł mieć, brodę i wąsy. Człowiek 
ten robił wrażenie kulturalnego i 
wykształconego, akcent miał  wyraź- 
nie amerykański. 

Nie były to, ani ścisłe, ani do- 

stateczne dane dla odnalezienia czło- 
wieka. Nazwisko jego Carion nie po- 
dawał, gdyż był przekonany, że 

ukrywa się pod przybranem  nazwi- 
skiem, aby wiadomość © jego zja- 
wieniu się w: Anglji nie doszła przed 
wcześnie do wodza szajki bandytów. 

Gi A 

   (MAM MK TK EEE SE 

Sprzedaž domu na 
rozbiórkę 

W dniu 24.7 1931 r, e godz. il-ej od 
będzie sięw Szefostwie Fortyfikacji D. O. 

  

War. Wilno Plac Jezuicki Nr 3, przetarg nie-. 
ogrniczony na sprzedaż drewnianego domu, 
wraz z budynkami gospodarczemi, położo- 
nych przy uł. Trakt Batorege Nr 2 na raz- 
biórkę. 

Formularze ofertowe i szczegółowe in- 
formacje otrzymać można w Kierowuictwie 
budowy drogi „Krzywe Koło — Saska Kę- 
pa“ przy ul. Trakt Batorege Nr. 5, o godz. 
od 14-ej do 15-€j. 

Szefostwo Fortyfikacji zastrzega  sohie 
prawo unieważnienia przetargu. : 

Szef Fortyfikacji O. W. Wilno 
Aleksandrowicz 
podpułkownik 
L. 4307/Fort. 

  

Sprzedaje sie plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. © warunkach 

ul. Wileńska 15 m. 3 łub ul. Ogórka- 
wa 46. (koniec). 

Tani kredyt 
DŁUGOTERMINOWY 

KAPITAŁÓW _ 

ZAGRANICZNYCH 
w sumach maksymalnych wyrabiam 
na hipoteki dóbr ziemskich i dużyci 

ohjektów miejskich, 
Zgłoszenik do dn. 5—VIHI przyjmuje 

Dom  Komisowy Zachę- 
ta, Mickiewicza 1, tel 9-05 

  

  

      

  

Komornik Sądu Grodzkieęge w Wilnie 

X rewiru Z. Niewęgłowski, zamieszkały w 
Wilnie u. Mickiewicza 35, na zasadzie art. 

1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 30 lipca. 

1931 r, od godz. 10 rano w Wilnie Bołtup- 

ska 20, odbędzie się sprzedaż z przetargu 

publicznego ruchomości, należących de. Bh- 
chowskiego Władysława i składających się 

z autobusu Nr. 14117, oszacowanych na su- 

mę zł. 700. : 

Komornik (—) Z Niewęgłowski. 

TNA       

  

Rozesławszy rozkaz aresztowania 

do posterunków policji, Carion dowia © 

dywał się, we wszystkich portach 

Anglji, o człowieka  którega poszu- 

kiwał, gdyż miał on przybyć na jed- 

nym z okrętów, idących z Ameryki 

Północnej. : 5 

Ne mał jednak nadziei ma dobre 
rezultaty poszukiwań, ale wważał za 
koniecznie, przedsięwzięcie wszelkich 

kroków w tym kierunku, aby nie 
mieć sobie do zarzucenia niedołęstwa | 

Prócz poszukiwań,  przedsięwzię- 
tych w celu odnalezienia człowieka, 

przybyłego z Północnej Ameryki, Ca- 
rion zajęty był wyjaśnieniem przy- 
czyn i powodu pożaru willi Harriso- | 
na i zabójstwa jego. Okazało się, że 
prawdziwem nazwiskiem 
Danse i że przez dłuższy czas był on 
właścicielem tajnego domu gry w je- 
dnej z dzielnic Londynu: Agenci po-. 
licyjni przeszukali starannie okolicę 
w prómieniu jednej mili, ale nie mo- 
gli znaleźć ' 
nego strzelca, który zabił Dense'a. 

Tajemniczy strzelec, który potra- 
fił z odległości kilkuset kroków tra- 

fić w jadądego szybko autem c2io- 
wieka, zniknął bez śladu. 

Inspektor był tem bardze zaniepo- 
kojony i zdenerwowany. Rozumiał, że 
miał do czynienia z niezwykle silną i. 
niebezpieczną organizacją, opierającą 
się na dwuch podstawach, niezmiernie 
trudnych do zwalczenia — były niemi: 
strach i pieniądze. : 

Kasa szajki zasilona nowemi zy- 
skami po ograbieniu kasy. kolejowej 
i pałacu hr. Brotwater, była poważną 
siłą w ich rękach. 7а te pieniądze 
przygotowywał się zdaniem Jenny 
Trent i zmarłego Stantona, jakis no- 
wy, wielki zamach, który miał przy- 
nieść olbrzymie zyski bandytom. 

(D. C. N.) 
  

Redaktor w.z. Wiłołd Tutarzytaki. 

jego było - 

najmniejszego śładu cel- 

 


