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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Sytuacja w .Niemczech. W przede- 

dniu konferencji londyńskiej prasa nie- 

„miecka, tudzież dzienniki, związane -z 

„propagandą niemiecką na terenie Fran- 

aji i Angiji, przedstawiały sytuację «w 
Niemczech, jako wręcz katastrofalną. 

Gdyby wierzyć 'tym alarmującym do- 

niesieniom, należałoby się spodziewać, 

o ile konferencja londyńska nie da po- 

myślnych rezultatów i Niemcy nie uzy. jące 

skają poważnych kredytów, nastąpi 

wówczas, jako odruch rozpaczy, wy- 

buch rewolucji. Widmem anarchji we- 

wnętrznej, propaganda niemiecka sta- 

Tala się oddziałać na bieg,.obrad w 

Londynie w nadziei, iż pod groźbą re- 

wolucji uda się uzyskać pamc finan- 
Ssową, a jednocześnie przez to samo 

podważyć plan Younga. Kanclerz. Brue 
ning i min. Curtius pozostali wierni 

metodzie Stressemana, tylko jako ucz- 

niowie w  našladownictwie „taktyki 

„zmarłego mistrza, przeciągnęli cokol- 

wiek strunę i dlatego cała, misternie 

zaaranżowana akcja spaliłała na pa- 

„newce. 
Konżerencja londyńska — jak wie- 

imy — zakończyła się niczem. Prolon- 

„gowania 100-miljonowego kredytu na 

trzy miesiące i wezwania banków do 

niewycofywania kredytów z Niemiec 

nie można uważać za rezultat propor- 

cjonalny do międzynarodowego hała- 
su, jaki towarzyszył zjazdowi w Lon- 
dynie. Zgodnie więc z poprzedniemi a- 

larmami teraz należało się spodziewać 

dramatu. Cóż się jednak okazało? Oto 

mimo niepowodzenia konferencji w 

Niemczech o wiele mniej mówią teraz 

"© kryzysie; o wiele ' mniejszy jest la- 

ment, niż to było poprzednio, a— rzecz 

charakterystyczna,—že z chwilą ogło- 

szenia, iż kasy oszczędności w Niem- 

czech i banki w celu zahamowania u- 

cieczki kapitałów będą wydawały tyl- 

ko po 20 mk. dziennie na osobę, nie 

było zupełnie ogonków przy kasach i 

nie było tego nerwowego podniecenia, 
które zawsze towarzyszy chwilom ru 
nu bankowego. W ciągu pierwszego 

dnią w Berlinie do kas zgłosiło się po 
odbiór swych 20 mk. 37,000 osób, po- 
siadających książeczki oszczędnościo- 

we, podczas gdy, wogóle Berlin liczy 

zgórą 900,000 osób, posiadających 
swe rachunki w bankach. Innemi sło- 
wy, do kas zgłosiło się 4 proc., czyli 
cyfra śmiesznie mała i zupełnie nieod- 
powiadająca rzekomej grozie położe- 

rządzeń przeciwko akcji Stahlhelmu. 

Stimson w Berlinie. Po Rzymie, Pa- 

ryżu i Londynie zawitał amerykański 

sekretarz stanu Stimson do Berlina. 
Podróż europejska Stimsona związana 

jest z przygotowaniem gruntu dla przy 

szłej konferencji rozbrojeniowej, wy- 

znaczonej na luty 1932 r. W Rzymie p. 
Stimson prowadził rozmowy, zmierza- 

do złagodzenia antagonizmu 
francusko-włoskiego w Berlinie, zaś 

również pragnie oddziałać w kierunku 

"zmniejszenia zbrojeń morskich Niemiec 
— gdyż z jednej strony kategoryczne 

żądanie Włoch parytetu flotowego z 

Francją, z drugiej zaś budowa pancer- 

ników przez Niemcy sprawia, że po- 

swodzenie przyszłej konferencji rozbro- 

jenjowej wydaje się bardzo proble- 

matyczne. Nawiasem mależy dodać, że 

podróż p. Stimsona raz jeszcze łamie 

pseudo-tradycję polityki amerykańskiej 

niewtrącania się do spraw  europej- 

skich. Zmiana ta jest w ścisłym zwią- 
zku ze zwycięskim pochodem dolara 

w Europie. jest 'to zjawisko zupełnie 

zrozumiate, ekspansja finansowa i e- 

konomiczna pociąga za sobą ekspansję 

polityczną. 
‚ ЕгапсизКо-воулеские porozumienie. 

Stosunki pomiędzy Francją a Sowie- 
tami, które na jesieni ubiegłego roku 

osiągnęły maksimum naprężenia, obec- 
nie uległy zasadniczej zmianie. Od 

pewnego «czasu były prowadzone w 

drodze dyplomatycznej pertraktacje, 

które stopniowo stworzyły grunt dła 

porozumienia, czego wyrazem jest od- 

wołanie z Moskwy ambasadora Fran- 

cji, Herbette'a, oraz wznowienie sto- 

surikow handlowych. : 

Konilikt franeusko-sowiecki wy- 

buchł w momencie największego na- 

tężenia akcji dumpingowej Sowietów. 
Wówczas Francja, broniąc się przed 

zalewem produktów sowieckich, rujnu 

jących rynek francuski, niezmiernie ni- 

skiemi cenami, powołała do życia komi 

sję, dla nadzoru nad importem sowie- 

ckim. Na artykuły, wwożone z Bolsze- 

wji trzeba było otrzymywać specjalne 

pozwolenia. Pod wpływem tych zarzą- 
dzeń, import sowiecki spadł z 900 mil. 

fr. do 600 mili. fr., jednakże Moskwa 

zastosowała zarządzenia odwetowe, 

które okazały się bardziej skuteczne, 
eksport bowiem francuski do Rosji, 

wyrażający się przeciętnie cyfrą 22 
milj. fr. w miesiąc zmalał do 5 milj. 

nia, tembardziej, iż wśród tych 37,000+ Ten stan rzeczy zmusił Francję do za- 
napewno ze 20,000 stanowili ci, dla. 

których 20 mk. potrzebne były w do-- 
słownem znaczeniu na chleb powsze - 
dni. 

Rzecz jasna, że o ileby alarmy po- 
przednie były prawdziwe, właśnie w 
momencie, gdy już było wiadomo, że 

'w Londynie nic delegaci niemieccy nie 
uzyskali, wówczas była najodpowied- 

niejsza chwila dla wybuchu rewolucji. 
Bardziej sprzyjających okoliczności 
dla przewrotu politycznego trudno. 
Okazało się, że „sytuacja rewolucyj- 
na* była wyłącznie fantazją spreparo- 
waną dla akcji kanclerza  Brueninga. 
Trzeba przyznać, iż kanclerz niemiecki 
i min. Curtius role swoje zagrali aż 
do końca, nie odmawiając sobie nawet 

przyjemności groteskowego powrotu 
cichaczem do kraju. Konferencja lon- 

dyńska ma dla Niemiec mimo wszystko 
jednak pewien dodatni rezultat, a mia 

nowicie ten, że wyjaśniła dostatecz- 
nie sytuację, iż klucz leży w rękach 
Francji i że Francja, jeżeli zechce po- 
życzyć pieniądze, to uczyni to bez 
Protekcji Anglji i Stanów 'Zjednoczo- 
nych. Poprostu trzeba z nią bezpośred 
nio w tej materji konferować 

Pod tym względem na uwagę za- 
sługuje doniesienie berlińskiej „Welt 
am Montag" o warunkach, na jakich 
Niemcy mogłyby otrzymać 2-miljardo- 
„wą pożyczkę franciiską. Warunki te 
streszczają się w trzech punktach: a) 
zaniechanie budowy dalszych trzech 
pancerników, b) zrezygnowania z unji 
"celnej, i c) podjęcia energicznych za- 

stanowienia się nad celowością jej po 

przedniej polityki. Aby ratować defi- 

cytowy stale bilans handlowy, rozpo- 

częto pertraktacje z Sowietami. Począt 
kowo uchwalono ustawę, zwiększającą 
ogólne stawki taryfowe na rozmaite 

produkty i wskutek tego znikł wyjąt- 

kowy charakter zarządzeń, poczynio- 
nych w stosunku do Sowietów, a na- 

stępnie anulowano dekret, ustanawia- 

jący komisję licencyjną. 

Dalsze pertraktacje 

prawdopodobnie zostaną 
na inne dziedziny, a między innemi i 

na sprawę zwrotu długów przedwojen 
nych. Narazie według informacyj pra- 

sy francuskiej, do Paryża przybyli so- 
wieccy przedstawiciele, którzy poczy- 

nili szereg poważnych zamówień. 

Zmiana w stosunkach pomiędzy 

Francją i Moskwą posiada duże zna- 

czenie polityczne. Dla Bolszewji otwie 

rają się perspektywy uzyskania tak 
potrzebnych i pożądanych kredytów, 
dla Francji zaś — możliwość wytrące- 
nia atutu sowieckiego z niemieckiej 
ręki. Sz. 

są w toku i 

rozszerzone 

  

BEZROBOCIE SIĘ ZMNIEJSZA 
WARSZAWA. PAT. — Liczba bezrobot- 

nych, zarejestrowanych w Państwowym U- 
(rzędzie Pośrednictwa Pracy na terenie pań- 
stwa, wynosiła w dniu 25 bm. 263,406 osób, 
co stanowi spadek w stosunku do tygodnia 
poprzedniego o 5,175 osób. 

Szczególnie zaznaczył się spadek bezro- 
botnych w Warszawie, gdzie wyniósł 621, 
w Żyrardowie — 799,'w Ostrowcu — 269, 
w Siedlcach — 427, w Radomiu — 600, w 
Krakowie — 161, w Stanisławowie — 201, 
w Brześciu nad Bugiem — 399, w Grudzią. 
dzu — 291 itd. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. — 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. L 
POSTAWY — Księgarnia 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. 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

ETO ASS TATTO TNN / 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń CO 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Skłep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

  

  

„ZWIAZDA“... 
„POLEMIZUJE“ 
Mińska bolszewicka „,Zwiazda* 

znów się zabawia naszym kosztem. 

Ministrowie angielscy w Berlinie 
Bankietowe mowy Brueninga i Mac-Donalda NIEZWYKLE PRZYJAZNE Asi wstępny 2 26 lipca, zatytułowa 

BERLIN. PAT. Wczoraj wieczorem becnie rozpocząć się musi dalsza ak- ROZMOWY ny: „Przeliczył się imperjalista RE 
odbył się na cześć ministrów angiel- cja ku odbudowie. BERLIN. PAT. — Biuro Wolifa o- Ski”, poświęcony jest artykułowi et 3 
skich bankiet, na którym kanclerz Brue Odpowiadając na słowa kanclerza głasza następujący komunikat: Rozmo rysie Kowerdzie. Teraz A = 

ning wygłosił krótkie przemówienie po Brueninga zabrał głos premjer angiel- wy między kanclerzem « Brueningiem, na „Ciežkogiowego brytana imperjaliz 
witalne. ski Mac Donald. min. Curtiusem, premjerem Mac Donal mu polskiego". Dużo o mojej bezczelno 

Niemcy — oświadczył Bruening— _— Podkreślił, żę ministrowie angiel- dem i min. Hendersonem, które rozpo- Ści, ale także i oo ak 
wszelkimi środkami zdążają do-opano- scy przybyli do Berlina ażeby pokazać częły się dzi przed południem w kan- przed Bolszewją i pieciolati sA Bok 
wania kryzysu, jednak muszą liczyć Światu, że Angija mimo trudnej sytua- częły się dziś przed południem w kan- strachu, 'także takie wyrażenia: „P е 

na poparcie zagranicy, która przez wy cji Niemiec odnosi się do nich nadał dnia kontynuowane i zakończyły się w nyja zwierynawo żachu SE mt W 

cofywanie krótkoterminowych  kredy- z zaufaniem. Musimy zapomnieć o prze formie dłuższej, przyjaznej wymiany co to znaczy „żachu*, ale ten wyr 
tów doprowadziła do takiego zaostrze- szłości — mówił premjer — przyszłość poglądów. mi się „podoba. wp 
nia kryzysu. Istotne i gruntowne uzdro zależy od polityki, którą prowadzić Jednym z głównych przedmiotów Ww jednem miejscu przytoczone są 
wienie stosunków gospodarczych w mogą tylko ludzie ożywieni dobrą wo- rozmowy była kwestja, w jaki sposób rzekomo moje słowa: „Piersza sustre- 

Europie możliwe będzie tylko na dro- łą 1 duchem współpracy, co umożliwi uchwały konferencji londyńskiej dały- czna kamsamołka pieregryzłab gorło*. 
dze lejałnej współpracy i udziełańie so zwalczanie zaniepokojenia i podejrze- by się najlepiej zrealizować w prakty- — To już przesada. Ja napisałem: 
bie wzajemnie pomocy przez wszyst- nia, które w razie dałszego istnienia ce, Ministrowie angielscy i niemieccy „Chwyci za gardło', lecz nie: „prze- 
kie narody. Podstawa dla tej współ- doprowadzić musiałyby do najfatalniej omawiali pozatem ogólną sytuację go- gryzie gardło". Nawet w „zwierzę- 

pracy została położona «w Londyriie,0- szych następstw, a wreszcie do wojny. spodarczą oraz zarządzenia, jakie mo- cym żachu*, jednak zachowałem pew- 

głyby być zastosowane celem usunię- ną równowagę myśli. 
Audjencja u prezydenta Hindenburga cia obecnych trudności. „Zwiazda” twierdzi, że „Pan Mac- 

a. 5 cą * __Zastanawiano się tež nad wprowa- kiewicz, — „paczau gisteryczna za- BERLIN. PAT. — Dzisiaj przed półu- sador W Brytanji w Berlinie sir Horace Hua dzeniem w życie umowy o czasie pracy wywač“. (jak przetłómaczyć wyraz 
«iniem premjer Mac Donałd i min. Hender- boldt. 3 й „ w górnictwie. Zagadnienia rozbrojenia „žawywač“2 Po polsku będzie chy- 
son przyjęci zostali przez prezydenta Rze- Następnie goście angielscy podejmowani rozpatrywane były w związku z przy- ba powywać, to także bardzo ładne 
Szy Hindenburga. W audjencji, która trwa-. byli śniadaniem przez premjera pruskiego. gotowaniami do przyszłej konferencji Słowo),. kiedy zobaczył w dawnych 
Ba POL ROSZ ACZ A; , rozbrojeniowej. pańskich majątkach na Białej Rusi 

i ‚ Rozmo: iały charakter nii „ sowchozy i kotchozy. 
Mac-Donald o przyjaźni angielsko-niemieckiej 1a przyjazny, panowała” eva eo przyjazny, panowała powszechna Trzy razy w tym artykule powie- 

BERLIN. PAT. — Dziś w południe swej wizyty w porcie kiłońskim. 
zgodność zdań co do tego, że osobiste dziane Ee „że głupia arogancja „pa- ntikistkówie: zociedacy PE © Taikos Ma wszysdókcli GC zjawy kontakty, nawiązane tak szczęśliwie w na Mackiewicza' jest taka, „szto dalej 
Chequers, Paryżu i Londynie, winny užo niama kuda išci“. 

lu „Kaiserhof* przedstawicieli prasy p angielski upatruje zadatek być kontynuowane i rozbdowane. Sprawia mi dziecinną radość wczy- 
2 Mac Donald dłuż Wima 7 CY. tywanie się w te połajanki. Zwłaszcza, 

e S O ie wys SCEPTYCYZM PRASY że nanizane są na jeden sznurek 'tak przemówieniu wskazał, że obecnie na- _ iMoc Donald kategorycznie 'wystą- FRANCUSKIEJ zgrabnie, że łączą się z sobą i z*sobą 
darza się okazja do retrospektywnej pił przeciwko dawnej polityce angiel- sza) с 2 i 
oceny sytuacji, wytworzonej od czasu skiej, prowadzonej pod hasłem „balan- PARYŻ. PAT. -— Prasą, francuska wszel. Zajemńie tonują słowa: „dureń, łgarz, 
konferencji londyńskiej. Wyraził on ce of power”. Polityka taka pozostaje kich odcieni zajmuje jednomyślnie sceptycz- 9SZUSt, pies”, — powtórzone są przy- przekonanie, że Niemcy pokonają obe- w djametralnej sprzeczności z polityką "© stanowisko w stosunku do rozmów berliń najmniej z pięćdziesiąt razy, a jednak 

cne trudności i że żaden Niemiec w o- obecnego rządu angielskiego, przede- re od samego początku wskazywały na nie- = a. = > a 
becnej chwili nie zawiedzie swego na- wszystkiem z tego powodu, że umiemo- pożądane skutki, jakie może wywrzeć na kry 7 y SCYJ po RZE 

„1 чдух sŽišdai 1 я Zys 55 Blakės inistró + mad któremi warto się zatrzymać, jak- rozbrojenie. Natomiast po- Zys podróż angielskich ministrów do Berli- "Ad X S ę 2 4 rodu. žliwia ona rozbrojenie po dzie, kolwiek wypisane są one pomiędzy 

skich, Pominąwszy dzienniki prawicowe, któ- 

  

ze z =, s 1 $ Я džiennikow lewicowych wyraža Mac Donald podkreślił w końcu, lityka rządu Labour Party zmierza do X, rece, czienn ` У y A V E ? й p z Зна s 2 vatpliwošė, czy interwencja Mac Donalda wierszami w sposób, trudny do u- jak wielką radość wywołało w Anglji współpracy między narodami, związa- ; Hendersona będzie skuteczna. chsvycenia. к 3 ‚ przyjazse przyjęcie, jakiego flota wo- nej nierozdzielnie ze sprawą rozbroje- —- Te Žaiskdaėoi Er $ я ь Sa, „Zwiazda“ pisze, že doradza- jenna Anglji śloznała w czasie ostatniej nia. NARADY EKSPERTÓW FINANSOWYCH łem śerof w wodnik do „starych“ 

W BERLINIE bolszewików. Mówiąc nawiasem, nic wycieczka i 
BERLIN. PAT. — Ministrowie angielscy 

w towarzystwie kanclerza Brueninga i min. 
Curtiusa urządzili w godzinach popołudnio- 
wych wycieczkę łodzią motorową na jezio- 
rze w pobliżu Berlina. : 

  

    

  

pogawedka BERLIN. PAT. — Wczoraj rozpoczęły nie doradzałem, lecz  zastanawiateni 

czył pozatem A lis w Ber- Z ekspertami finansowymi, wydeiegowanemi fiwościami, które mogą Rosję spotkać. linie, sekretarz stanu Biilow i dyrektor mini- przez wielkie banki zagraniczne. Ale w tem dyskretnem podkreśleniu 

hof, kontynuowane były rozmowy politycz- > 
ne. jesf bankier Tiarks, wierzycieli amerykań- wików, wyczuwam _ potwierdzenie 
EOS IIS | Skich — Gannon, Procz tego bawią w Berii słuszności moich rozumowań, ząwar- 

wych p. Sprague i bankier szwedzki Wallen- Bolszewji*. Tak jest, starzy, przedwo 
berg. ` jenni leaderzy bolszewizmu, z któ- 

WARSZAWA, 28.VII. (Tel. wł. Słowa). Dowiadujemy. w, Niemcy bowiem z uporem trwają przy rząd Ira Olego jmpezjam, gdyby 
się, że w najbliższych dniach podpisana będzie nominacja ż%%iu ogłoszenia moratorjum wobec wie. Się Znaleźli pod gradem lecących na | 

Zawadzkiego na stanowisko wice-ministra skarbu am = Aka NA niki WA 
‹ - . sowane w obiegu wewnątrz kraju. NIKI. 3 W ten sposób istnieć będą trzy Stanowiska wice | 

bec zobowiązań swoich zarówno dewizo- ždzie“ czyni polskim prowokatorem. 
skiego i prof. Zawadzkiego. wych, jak w walucie niemieckiej. Zobowią- Zaiste okrutna jest ta Polska, skoro 

э a ы na | miljard marek. Według informacyj ae TOWi, aby spełniał prowokacyjną ko- 

Delegat rządu chiūskiego w Warszawie | owa its paeisavicne wien mei, stosinku do poselstva, o. @ takie morałorjum. Cytadeli i tam rozstrzeliwuje. A Dem- 
: zz wwo sowa kowski? Cóż to za Świetny prowoka- szawy przybył z Nankinu p. J. Tsien- Pozatem p. Chang przestudjuje w tor, który się tak do swojej roli zapa- Chang, ekspert techniczny urzędu cen- Polsce kwestje, związane z techniką o- 

„rach į Duc ' Tą samą tezę, że Demkowski: to tyl- dowego rządu chińskiego, który został raz całym szeregiem zagadnień z dzie- Kanclerz Rzeszy Bruening jest w ko prowokator, spotkaliśmy i w mos- wydelegowany przez swój rząd do dziny finansów i skarbowości. Po za- 
ЦО: zych : dą: Jeszcze pięć lat temu nazwisko stjach*. Również Kowerdę wszystkie stemem Pet rajekt W uwa B E udaje w tymże celu jego w Niemczech znane było ograni- te gazety nazywają prowokatorem i żanym za jeden z najbardziej nowocze- glji, Francji i Niemiec. 

ło to przeciętne nazwisko niemieckie. : 
Dopiero ostatnie lata wysunęły obec- PA ZEE 

cznego. PARLAMENTARNEGO BBWR. 
DWIE ZAKONNICE PRZYPŁACAJĄ ŻYCIEM KURTUAZJĘ RUMUNÓW Karjera Brueninga rozpoczęła się WILNO. PAT. — W sobotę dnia 

WOBEC BOLSZEWIKÓW on w charakterze sekret. d oo ararACZA_ GO. NOWO" dzie się posiedzenie Klubu Parlanien= 
Кс dniami przeszły przez Dniestr do Joannę Sidu oraz towarzyszkę jej wy- tolickiego dr. Sonnensztejna  organi- PORE? 2 2 SEKBSOs(w B.B.W.R. Bessarabji dwie zakonnice klasztoru prawiono łódką na drugi brzeg. Zakon ZACJi pomocy niezamożnym studentom w lokalu Klubu Sejmowego w Warsza 

łówni : : 
przeprawy zauważone zostały przez prawy patrol sowiecki dał ognia w kie W wadi > A maż REN a nek patrol sowiecki. Graniczne władze so- runku łódki, zabijając przełożoną. Prze ening, wykazując duże zdolności or- 

Późną jesienią do dr. Sonnensztei- ganizacyjne. 
Rumuńska komisja graniczna przy- wody i utonęła. Tragedja ta rozegrała na zgłosił się dyrektor departamentu Schtrengwald zaproponował katolic- 

й R a zi Р tury Bruem inga do Reichstagu. W tym brz ludności rumuńskiej. Ma pan do czynienią z wielką > 8 5 у 
> s s ilością studentów, może wskaże mi SZ4S'€ umarł deputowany Gener repre 

W czasie przejażdżki, w której uczestni- Się tutaj rokowania przedstawicieli Niemiec się obiektywnie nad wszystkiemi moż- 

EL ni Reprezentantem wierzycieli angielskich Że chodziło właśnie o starych bolsze- 

nie w charakterze rrzeczoznawców finanso- tych w artykule „Końcowe wywody 6 

owy w t Debaty mają charakter niezwykle ożywio TYCh do dziś dnia jeszcze składa się 

ieli i П s. nich bomb, — przestali . profesora Uniwersytetu Stefana Batorego, p. Władysława 20! zagranicznych, niezaležnie od częś pr iby być cent 

3 Moratorjum Niemcy“ chcą zastosowač w0 Demkowskiego artykuł w „Zwia- 
ministrów skarbu, zajmowane przez p.p. Koca, Starzyń- 

zania markowe koła kompetentne obiiczają pPierwej daje polecenia swemu ofice- 

banków zagranicznych skłonni są przyjąć Wietów, a potem wiedzie go na stoki 

WARSZAWA. PAT. — Do War- Snych i przejrzystych. 

й la, že aż głowę pod kule podstawia! tralnego kontroli rachunkowości naro- pracowania i wykończenia budżetu o- KARJERA BRUENINGA RPL i 

| ŚW z ny fir : šwiecie politycznym osobistošcią mto- kiewskiej „Prawdzie“, a nawet „Izwie- Warszawy dla zaznajomienia się z sy- kończeniu powyższych studjów w Pol- 

czonemu gronu ludzi, a dla Europy by ajentem polskiej defenzywy. St. M. 

Lojalność czy barbarzynstwo? nego kanclerza na czoło życia polity- POSIEDZENIE KLUBU 
m 

od chwili kiedy w roku 1919 wstąpił 1 sierpnia br., o godzinie 10-ej odbę- 
CZERNIOWCE. PAT. — Przed kil- przełożoną klasztoru  chersońskiego, założonej przez znanego działacza ka- 

żeńskiego z Chersonia i w momencie nice same wiosłowały. W czasie prze- Organizacja ta dzięki ofiarnej pracy wie. 

stwo filantropijne. — * 
wieckie zażądały wydania ich. rażona towarzyszka jej rzuciła się do W roku 1924 minister 

chyliła się do wniosku sowieckiego i się na oczach licznie zgromadzonej na "inisterstwa opieki społecznej Bracht. kiemu centrum wysunięcie  kandyda- 

pan paru kandydatów na stanowisku ZEntujący grupę robotników katolic- 

  

Pola Е ; оИЕ osobistego MSKA kich. Bruening został wybrany na cy na 0 wie wo ec wy- Schtrengwalda? Ego miejsce w okręgu wrocławskim. 
Sonntnsztein wymitnił nazwiska sromny deputowany rychło zdobył sobie szacunek wśród kolegów, zaj- 

mując kolejno rozmaite stanowiska w 
pracy społecznej. W roku 1929 jest 
Bruening . prezesem _ frakcji parla- 
mentarnej centrum katolickiego, a gdy 
rząd Hermana Mullera ustąpił, Brue - 
ningowi udaje się utworzyć gabinet, 
który rządzi obecnie. 

Г1 

borów do sejmu dwóch studentów, jednym z nich był 
Bruening. i „ РУМЕВОКС. РАТ. — Dziś odbyło Jako członkowie - kandydaci na po Minister ScHtrengwald od dłuższe- się tu pierwsze zebranie komitetu wy- słów do. przyszłego sejmu wchodzą 0- go czasu pracował nad zbliżeniem po- borczego Związku Polaków. na Łotwie. becni posłowie Jarosław Wilpiszewski między katolikami a protestantami za- A: Sap dci Le) = nm i Jan Wierzbicki. Pozostali kandydaci mierzając utworzyć w Niemczech ogól- i RE e : Ua DAK telicką: Związku Az o w liczbie 13 są to mniej lub więcej zna no chrześcijańskie związki zawodowe. 

ni działacze społeczni. SIĘW, pracy tej wybitną role odegrał Bru- 
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ECHA KRAJOWE Amy Johnson rozpoczyna lot do Tokio 

  

. 0 działalności Okr. T-wa Organ. i Kółek 
e Rolniczych w Baranowiczach 

(ROZMOWĄ Z KIEROWNIKIEM 

, Prezesem Okręgowego Towarzyst- 
wa Organizacyj i Kółek Rolniczych w 
Baranowiezach jest p. senator Rdut- 
„towski. Jest on obecnie u siebie w ma- 

- jatku, to też po informacje o działal- 
„nošci T-wa zgłaszamy się do p. Anto- 
niego Czyżewskiego, kierownika T-wa 
i najbliższego pomocnika p. senatora. 

"  — Federacja naszych organizacyj 
— mówi p. Czyżewski — datuje się 
od lipca 1929 r., zresztą jak wszędzie. 

" Do tego czasu powiat Baranowicki był 
najbardziej bodaj upośledzony, gdyż 
majośtrzej może uwidoczniał się roz- 
dział prac pomiędzy Sejmikiem i Orga- 

„ nizacjami. 
—° Na szczęście, od chwili objęcia po- 
wiatu przez p. Przepałkowskiego spo- 
tykamy się z uznaniem naszej pracy 
i gotówością przyjścia ńam z pomocą 
i współpracy. 

' Sejmik powiatowy przekazując nam 
‚ swoich pracowników i fundusze ugrun- 
tówał naszą sytuację. 

__ Trzeba wziąć pod uwagę, że Min. 
'Rolnictwa nie daje nam teraz absolut- 
„nie nic. Min. Reform Rolnych płacić 
będzie tylko od listopada (250 zh mie 
sięcznie na gospodarstwa przykłado- 
"we. Całe istnienie nasze oparte jest 
teraz na dotacjach Sejmiku oraz do- 
chodach własnych, zresztą b. niezna- 

  

. cznych -2.000 — 2.500 zł. mies.). 
„Budżet nasz, wynoszący 41.846 zł, 

* mimo wszystko zostanie wykonany. 
— Nie bardzo rozumiemy z jakich 

„to sum, przecież ministerstwa, jak 
to pan zaznaczył, cofnęły subsydja? 

„= Wydział Powiatowy daje 20.000 
- zł, gminy 11.400, Okr. Urząd Ziem- 

ski, do 1 listopada po 250 zł. miesię- 
cznie, na gospodarstwa przykładowe. 
Słowem zbierze się. 

„— Proszę nam kilka słów 0 pra- 
cach T-wa powiedzieć. 

Przedewszystkiem podkreślić trze“ 
ba, że mimo cofnięcia od listopada do- 

 tacyj na prowadzenie gospodarstw 
przykładowych nie zlikwidujemy je, a 
utrzymamy w dotychczasowej  ilošci 
+34-ch. | 

W rejonie pracuje trzech instrukto- 

T-WA P. A. CZYžEWSKIM) 

rów oraz instruktorka 
wiejskich. 

Kółek rolniczych mamy 49 zalegali 
zowanych, żywotnych 23. 

Ciekawe i warte podkreślenia jest, 
że z ilości 13 mleczarń zorganizowa- 
nych, co podkreślam zawsze, pod na- 
ciskiem Urżędu Ziemskiego, istnieje 0- 
becnie zaledwie pięć. Pozostałe zakoń 
czyły swój żywot z wielkim nieraz de- 
ficytem. 

Największą żywotność i najlepsze 
wypłaty za mleko ma syrowamia we 
Florjanowie. 

Obecnie płacą tam ponad 20 gr. za 
litr. 

Mamy tu 16 kas spółdzielczych. 
Najżywotniejsza jest w Baranowi- 

czach. Kierownik jej p. Jasionowski mo- 
że się pochwalić obrotem miesięcznym 
dochodzącym niemal do 40 tys. złotych 

Podnieść tu należy niemałą energję 
kobiet, których organizacje w prze- 
ciwieństwie do męskich, odznaczają 
się wielką, mimo trudnych warunków, 
ruchliwością. 

Prezeska Kół Gospodyń Wiejskich 
p. Górska mając do pomocy « niezwy- 
kle energiczną instruktorkę p. Jesio- 

nowską może się poszczycić bardzo do 
bremi wynikami prac. 

— jakie są zamierzenia T-wa 
najbliższy okres czasu? 

— Narazie zamierzenia nasze są 
skromne: nie rozwijać się ilościowo, a 
ugruntować istnienie już istniejących 
placówek i podnieść organizację pracy 
ich. 

—jakież jest zdanie pana na te- 

mat projektu likwidacji woj. Nowogró- 
dzkiego? 

— Powinna ona nastąpić!  Prze- 
mawiają za tem względy komunikacyj- 
ne, które zawsze były zabójcze, zwła- 
szcza w zimie. 

Województwo musi być ośrodkiem 
nie tylko administracyjnym lecz i kul- 
turalnym, szkolnym i t. p. U nas w wo- 
jewództwie takim punktem są Barano- 
wicze; to nie,ulega wątpliwości. 

Na tem zakończyliśmy interesują- 
cą nas rozmowę. W. T. 

Koła gospodyń 

na 

  

Posiedzen 
Zapowiedziane na wtorek posiedzenie Ra 
ARCI nie odbyło się z powodu braku 

quorum, jak to oświadczył zastępca nieobec- 
nego burmistrza, wice-btwmistrz Winnikow. 
Posiedzenie ma się odbyć za tydzień. 

Brak quorum był wynikem obstrukcji Ko- 
' ła Żydowskiego (wszystkie ugrupowania) będ. 

 . araz „cekistów*, którzy opuszczając sale, al- 

s 
ы 

"Konferencja w sprawie strejku masarzy 
л 
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* Wezoraj rano odbyta się w lokalu staro- 
stwa, z udziałem p. starosty Zarzyckiego, 
konferencja, poświęcona sprawie uruchomie- 
nia przez miasto własnego sklepu sprzeda- 
ży mięsa, Ta okoliczność wywołana została 
strejkiem masarzy. 

Budowa lotniska w Baranowiczach pro- 
wadzona przez miejscowy oddział LOPP po 
suwa się znacznie i, jak się dowiadujemy, 
prace te zostaną przyśpieszone. 

Przed kilku dniami bawił w Baranowi- 
"cząch inspektor Zarządu Głównego LOPP 

- Onegdaj mieszkańcy wsi Bożki gm. de- 
 rewskiej wybrali się w liczbie kilkunastu do 

- kąpieli. Wybrali sobie brzeg Szczary w po- 
bliży mostu, na t. zw, 211 kilometrze, miej- 
sce na ogół niezbyt głebokie. 

W trakcie kąpieli jeden z chłopców, 17- 
letni Jan Pobiegajło oddalił się nieco, a na- 
trafiwszy na wir, począł tonąć. Zanim współ 
towarzysze kąpieli zdążyli przyjść mu z po- 

. mocą, Pobiegajło utonął. 

KOBIETY, KOBIETY... 
- _ Marny jest los biednych kobiet! W 
krótkim czasie wojenno - powojennym 

‚ musiały przejść tyle przeróżnych zmian 
aby wrócić do tego, co miały niegdyś. 
| Coś, jak w bajce o rybaku i złotej 
ybce, łub — porównanie bliższe i 

е Bardziej zastanawiające — coś, jak 
„ modą lat ostatnich. 

Były przed wojną suknie po kostki, 
„ później zaczęły się ukazywać nietylko 

„ kostki, ale i kolanka bez. sukni, — dziś 
„wracają „ogony, zakrywające stopy... 

- Podobne zjawisko da się zaobser- 
« wować nie tylko w dziedzinie mody, 

ale i w pozycji społeczno - politycz- 
nej niewiast. 

* Był czas, „kapłaństwa niewiast 
przy ognisku domowem, był ruch eman 
cypacyjny; były  sufrażystki i „kur- 

 systki*, ale zasadniczo było tak, jak 
Pan Bóg przykazał: panował i rzą- 
dził „on, choć jeszcze książę poetów 
„rzekł niegdyś uprzejmy aforyzm o 
rządzeniu światem i o rządzeniu męż- 
czyznami.... 
"Wojna światowa odrazu zmieniła 
stosunki. 

* Mężczyźni, byli w wojsku; . „w cy- 
wilu* pozostali tylko starcy, chorzy 
lub spryciarze. 

" Pierwsze dwie kategorjė z trudem 
. popychały normalną pracę, która się 
urywała wskutek braku ludzi, — trze- 

. cia kategorja uznała siebie za gen- 

ia Rady Miejskiej w Baranowiczach 
nie dochodzą do skutku 

bo nie przybywając wcale do łokalu Magi- 
stratu, uniemożliwiają odbycie posiedzeń. 

Demonstracja ta miała wyrazić protest z 
powodu nieobecności Burmistrza, który we- 
dług zdania obstrukcjonistów, naumyślnie 
wyjechał do Wilna, wiedząc, że wysunięte 
jędą pewne zarzuty, a nawet będzie mógł 

się spotkać z wnioskiem 0 votum nieufno- 
ści. 

Wobec nieobecności burmistrza, który 
wyjechał na kilka dni do Wilna, a przez to 
samo niemożności powzięcia decyzji konkret 
nej (Magistrat musiaiby włożyć w to przed- 
sięwzięcie kilka tysiecy złotych), uchwało- 
no odroczyć posiedzenie do piątku. 

Budowa lotniska w Baranowiczach 
inž. Kawecki celem poczynienia kroków w 
kieruaku przyśpieszenia robót. 

Chodzi o to, żeby lotnisko to mogło być 
gotowe na dzień 30 września, tį. na.-okres 
trwania raidu awionetek W razie wykończe 
nia lotniska Baranowicze wyznaczone zosta- 
ną jako jeden z etapów raidu. 

Nieszczęśliwy wypadek 
Zwłoki wydobyto i zabezpieczono .do 

przybycia władz. 
  

POŻAR. 
„ Z niewyjaśnionych przyczyn we wsi Tal- 

minowicze gm. niedźwieckiej wybuchł po- 
żar, Ogień opanowano tak szybko, że pa- 
stwą płomieni stał się tylko jeden budynek 
w zagrodzie Michała Maksymowicza. 

LONDYN. PAT. — Lotniczka miss 
Amy Johson odleciała dzisiaj o godzi- 
nie 1 min. 30 z Lympne. Pierwszym c 
tapem lotu jest Moskwa. 

LONDYN. PAT. — Lotniczka an- 
gielska miss Amy Johnson, która wy- 
startowała z aerodromu Lympne, odby 
wa swój lot do Tokio na samolocie 
„Moth“, noszącym nazwę „Jabon II“. 

Lotniczce w locie towarzyszy: me- 
chanik. Trasa lotu prowadzi przez Ber 
lin, Królewiec, Moskwę, Syberję, Ko- 
reję do Tokio. Lotniczka po kilkudnio- 
wym pobycie w Tokio zamierza drogą. 
powrotną odbyć również na samolocie. 

Dzisiaj rano Amy Johson wylądo- 
wała na lotnisku w Londynie, a wkrót- 
ce potem odleciała do Królewca.. 

  

„Wautillos” ponownie rozpoczyna podróż 
LONDYN. PAT. — Łódź podwod- 

na „Nautilus* wyruszyła dziś z Ply- 
mouth do okolic podbiegunowych: 
przez Bergen. 

  

Dymisia następcy prezydenta Ibaneza 
SANTIAGO DE CHILI. PAT. Opaza, któ 

ty wybrany był prezydentem junty w miej- 
sce upadłego dyktatora Ibaneza, pedał się 

do dymisji ponieważ senat ludowy zajął 

względem niego wrogie stanowisko jako kre 

wiiego żony dyktatora Ibaneza.. Kongres. u-- 

chwalił powszechną amnestję: polityczna. 

Nowy gabinet złożył przysięgę. W kraju: pa: 
nuje spokój. 

Ciežka sytuacja Prus Wschodnich 
BERLIN. PAT. Izby i stowarzysze- 

nia rolnicze Prus Wschodnich wystoso 
wały do prezydenta Hindenburga pi- 
smo, wskazujące na niezmiernie  cięż- 
kie położenie rolnictwa wschodnio-pru 
skiego. |Zadłużenie rolnictwa wynosi 
1,4 miljarda marek, z czego połowę 
stanowią zobowiązania krótkotermino- 
we. Kredyty krótkoterminowe oprocen 
towane są obecnie na 20 od sta. 

Dodatkowe obciążenie rolnictwa 

wschodniopruskiego wynosi 6 miljo- 
nów miesięcznie. Trudności, jakie ma 
do pokonania rolnictwo zwłaszcza w 
obecnym okresie kryzysu, kwestjonu- 
ją — zdaniem petentów— całą akcję 
pomocy dla niemieckiego wschodu i fa 
talnie muszą się odbić na sytuacji Prus 
Wschodnich. 

Dlatego petenci domagają się od- 
dzielnego ukształtowania finansów dla 
Prus Wschodnich. 

W poszukiwaniu zatopionych skarbów 
DAJREN. PAT. — Japoński król! 

murków Katacka przystąpił do realiza- 
aji swego planu wydobycia skarbu, któ 
ry miał się znajdować w zatopionym w 
czasie wojny japońsko-rosyjskiej okrę- 

cie „Petropawłowsk*. Po rozsadzeniu 
przy pomocy min żelaznego korpusu 
okrętu nurkowie z Katacką na czele 
przystąpili do poszukiwania skarbu. 

  

Wieś sowiecka nie popiera pożyczki 
Ludowy komisarjat finansów ZSSR 

w ostatnim czasie zaniepokojony jest 
niepomyślnemi wynikami subskrypcji 
pożyczki wewnętrznej t. zw. pożyczki 
trzeciego, decydującego roku  „piati- 
letki'' jakie dają się zauważyć na wsi 
sowieckiej. 

Subskrypcja pożyczki w miastach 
miała gładki przebieg, bowiem władze 
prosto dana kwotę odliczyli z zarob- 
ków pracowników. Na wsi natomiast 
praca w tym kierunku jest znacznie 
utrudniona, gdyż. niema takiego apa- 
ratu, któryby potrafił wycisnąć z 
chłopów pieniadze na pożyczkę. Do- 
tychczas zdołano zyskać 1.283,326,000 
tubli (75,9 proc. planu) z czego w mia 
stach ściągnięto 1.186,856,000  rubli 
a na wsi tylko 86,470.000 rubli. W go 
spodarstwach kolektywnych plan po- 
życzki zrealizowano tylko 30,3 рго- 
centach a w gospodarstwach samo- 

dzielnych tylko 'w 4 proc. Ogółem 
plan pożyczki zrealizowano na wsi w 
17,5 proc. czyli jedną szóstą: tego, 
co miano osiągnąć. 

Centralny organ partji komunisty- 
cznej moskiewska „Prawda*  komen- 
tując to sprawozdanie zaznącza, że da 
ne powyższe świadczą tylko o powol- 
ności tempa subskrypcji na wsi i 
Stwierdza, że akcja w tym kierunku zo 
stała na wsi zupełnie zaniedbana. 

Do ukończenia akcji według planu 
pozostaje tylko dwa tygodnie, t. zn. 
— podkreśla „„Prawda* — że tempo 
akcji musi być zasilone, tak aby plan 
został w zupełności wykonany. 

Komisarjat finansów domaga się, 
aby wyznaczona kwota subskrybowa- 
na była do końca lipca. Jednakowuż 
już obecnie można powiedzieć, że 
akcja się nie uda. 
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Żywe pochednie. 
W Kucewiczach w garażu firmy 

Orzelski i s-ka szofer I. Edwardski, 
wydobywając z pod samochodu  łań- 
cuch, nie mogąc zaś go dojrzeć w 
ciemności, zapalił zapałkę i rzucił ją 
następnie na ziemię zalaną benzyną. 
Odrazu buchnął płomień, od którego 
zajęło się ubranie Edwardskiego, prze- 
siąknięte smarami i benzyną. 

Na ratunek Edwardskiemu rzucił 
się pomocnik, który również począł 
płonąć. 

Na krzyk nieszczęśliwców wpadli 
ludzie, którzy pochwyciwszy stojące 
wiadro z wodą obleli płonących, lecz 
to nie pomogło i Edwardski wyniesio- 
ny na podwórze wyzionął ducha, zaś 
pomocnik jego zmarł po trzech godzi- 
nach męczarni w szpitalu. (S) 

Udana próba „Zeppelina” 
SPRAWOZDANIE ARTURA 

KOESTLERA 

„Agencja prasowa  Uilsteina ogłasza w 
związku z wyprawą polarną okrętu. powie- 
trznego „Zeppelin* ciekawe sprawozdanie 
współuczestnika wyprawy, Artura Kóstlera,. 
— po próbnym starcie i locie statku powie 
trznego. 

Artur Kóstler wywodzi m. in. (pod datą 
22 br.): „Planowany na dżiś rano przed 
wyprawą arktyczną ostatni lot próbny „Zep 
pelina* odbył się według zamierzenia i wy- 
kazał, że okręt powietrzny, instrumenty i 
załoga oraz członkowie: ekspedycji znajdują się 
w najlepszej do pomyślenia konstytucji i zu 
pełnie gotowi do drogi. 

O godz. 4,30 zgromadzili się w sali Śnia- 
dań hotelu zdrojowego w komplecie człon- 
kowie ekspedycji. W godzinę potem, dokład 
nie co do minuty o 5,30, ruszył statek po- 
wietrzny z hali. Tylko operatorzy „Dźwięko 
iwego Przeglądu Tygodniowego" bardzo 
byli rozczarowani, że uczestnicy ekspedycji 
zjawili się w zwyczajnych ubraniach space- 
rowych, a nie w malowniczym rynsztunku 
polarrym. Nad jeziorem Bodeńskiem wzbił 
się okręt na wysokość 1000 metrów i zmie- 
rzał powoli po przez Lindau, celem wypró- 
bowania nowłych urządzeń radjotelegraficz- 
nych. Urządzenia funkcjonowały bez zarzu- 
tu. Wogóle panował w. czasie naszej 2 i 
pół godzinnej podróży wysoki poziom nau- 
kowy w latającem naszem laboratorjum. W 
jednej z kabin dokonywują Szwed: Jungdal 
i prof, Hausmann trudnych swoich obser- 
wacyj nad magnetyzmem ziemi. Zaraz za 
nimi inżynierowie  Aschenbrenner i Bassy, 
pracują przy skomplikowanych geofotogra- 
ficznych aparatach, które utrwalić mają na 
mapie globu naszego, niezbadane dotąd zie 
mie. Prof. Carolus, sławny wynalazca ko- 
mórki, nazwanej jego imieniem „(komórka 
Carolus — system filmowo - dźwiękowy — 
Carolus Telefunken) grzebie coś „wokół 
kirótkofalowej swojej stacji nadawczej. 

BALONY REJESTRACYJNE 

Sensację podróży stanowi jednak start 
obydwóch balonów rejestrujących w strato- 
sferę. Wogóle jest to pierwszy wypadek, 
w dziejach techniki, że balon rejestrujący 
startował z okrętu powietrznego. W tym ce 
lu w oszalowanie posadzki w środku okrę- 
tu powietrznego wpuszczono klapę. Przez tę 

klapę wpuszcza się w głąb przyrząd reje- 

strujący i balon, obciążony balastem. Na 
poziomie około 10 metrów pod okrętem po- 
wietrznym zdejmuje się bałast automatycz- 
nie przez funkcjonujące urządzenie, t. zw. 
gilotynę, a aparat wzbija się wtedy z apara 

tem rejestrujacym na nieograniczoną wyso- 

kość. 
Pierwszy balon, który posłaliśmy dziś 

na start, nie miał jeszcze aparatów reje- 
strujacych, posiadał tylko obciążenie bala- 
stem. Chciano nasamprzód zobaczyć, jak ca- 
ła rzecz fukcjonuje. Ponieważ wszystko szło 
sprawnie, „posłano mniej więcej Ww pół go- 
dziny drugi baton z „właściwym*  apara- 
tem. Balon sam posiadał średnicę dwia i pół 
metry długości i napełnio się wodorem z jed 
nej z cel „Zeppelina”. Kapitan v. Schiller, 
Knut Eckener i metedrologowie Mołczanow 
i Weickmann strzegą osobliwego manewru: 

napełnienia małego balonu w ciele dużego, 

Kiedy mały balon pręży się już, otwiera się 

klapę i ostrożnie spuszcza się w głębinę 

najpierw balast, potem t. zw. gilotynę, po- 

tem aparaty rejestrujące, a wreszcie sam ba 

lon. był to swoisty, osobliwy widok, kiedy 
widziało się przez otwartą klapę dna okrę- 
tu powietrznego „Zeppelin“ w dole niebie- 

skie zwierciadło jeziora Bodeńskiego, ku 

któremu zwośna skłaniał się balon. Wkrótce 

potem rozpoczyna działać t. zw. gilotyna. 

Odcina się końcową część liny, na której u- 

wieszony jest balast. Balast spada z hukiem 

w głębię, a balon wzbija się powoli coraz 

wyżej. w górę. Ociera się o okręt macierzyń 

„ski i polatuje wysoko w górę, w eter. 

RADJOTELEGRAF 
W międzyczasie działalność jednak roz- 

poczęła mała automatyczna stacja radjotele- 
graficzna bolonu rejestrującego. I oto my, 

którzy znajdujemy się na okręcie macierzyń 

skim, otrzymujemy komunikaty, wysyłane 
ku nam przez aparat rejestrujący podczas 

powolnego wzbijania się balonu w górę. 

Komunikaty o ciśnieniu powietrza, o stanie 

wilgoci i o temperaturach przemierzanych 

warstw. Wszystko funkcjonuje doskonale. 

Dopiero, kiedy balon rejestrujący jest dawno 

już niewidoczny, osiągnął _wyliczoną wy- 

sokość 14,000 metrów, a więc, kiedy pola- 
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M TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW W 

LICZB DOWOLNYCH 
zamiast mnożenia 

tylko sumowanie lloczynów 
zamiast dzielenia 

tylko odejmowanie 
Wydawnictwo podręczne w pracy 

g buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 

“ Do nabycia we wszystkich księgarniach 

tuje już. w. stratosierze,, komunikacja. radjo-. 
telegraficzna urywa się: nagie. 

Prawdopdobnie uległ. tam mały bałon re- 
jestrujący pęknięciu. Takie balony. rejestrują 
ce posyłane są w arktydę codziennie w ilo- 
ści jednej do dwóch sztuk, jako „wywiadow 
cy”, a to by pchnąć o duży krok naprzód 
znajomość meteorologicznych stosunków: ark 
tydy, mających znaczenie  wytycznej dla 
kształtowania się pogody w całej Europie 
północnej. Cel jednak' musi odpowiadać też 
i wynagradzać stawkę: 
sztuje około 12,000 mk. niemieckich (25,000 
zł.), balon mały — 150 mk. a aparat i Ба- 
lon są oczywiście za každymtazem stracone. 
Ale przyszła komunikacja  transoceaniczna 
po przez arktydę prawdopodobnie opłaci pier 
wsze wkłady kapitałów: 

ZEPPELIN LECI DO BIEGUNA 

BERLIN. PAT. —, Sterowiec „Zep- 

pelin“ dotarł w poniedziałek: o: godzi- 

nie: 23,45 według czasu środkowo  eu-. 

ropejskiego do Ziemi Franciszka-Józe- 
fa. 

W WIRZE STOLICY 
NA II-giem MIEJSCU 

Po. wspaniałych meczach,. po. dwuktotnem 
prowadzeniu, nasi szachiści zajęli na 19 
państw drugie miejsce w Pradze. Stany 
Zjednoczone wyprzedziły nas o jeden punkt. 

Polska.przegrała tylko dwa. mecze: z Am 
gljai Łotwą, aba w najminimalniejszy sposób. 
I i pół na 2 i pół, zgubiły nas zato remisy 

i pyrrusowe zwycięstwa ze słabemi zespo- 
łami. 

Zą Szwajcarją, Rumunją 2:2, z Danją, 
Holandją, Hiszpanią 2 i pół : dwa i pół, a 
przecje wszystkie te państwa są od nas © 
wiele, wiele słabsze i normalnie powinniśmy 
je łupnąć jakie 3 i pół ': pół, albo 4 :0. 

Ale cóż, kiedy jeden Tartakower matował. 
Przepiórka królował w remisach, Makarczyk 
również, Rubinsztein i Frydman od czasu 
do czasu pokazywali pazury. 

Nasza drużyna grała najrówniej — tylko 
2 porażki, i to tak nieznaczne, to rekord. 
Inne drużyny wygrywały wysoko jeden 
mecz, a następny przegrywały sromotnie. 

Największe lanie sprawiliśmy Włochom i 

  

Norwegji — po 4:0 Francję palnęlišmy 
3 i pół : pół, takoż Węgrów. Cenne są 
zwycięstwa nad Niemcami i Litwą 3:1; 
Czechami 2 i pół: pół; z bardzo silną Au- 
strją, z Jugosławią i finiszującą zapamięta- 
le Szwecją graliśmy pod sam koniec — 
ze wszystkiemi 2:2. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
mecz wypadł "nam właśnie z Ameryką 
Zeszłoroczni zwycizcy z. obecnymi, po- 
nieważ przed meczem Ameryka prowadziła 
jednym punktem przewagi przeto myśmy 
musieli zwyciężyć, by utrzymać puhar, Ame 

ryce wystarczał remis. 

No i Rubinsztein wygrał z niepokonanym 
przed 17 rund Kahdanem, Tartakower zre-. 
misował ze starym lwem Marshallem, Prze- 
piórka — ostrożny, przewidujący, nic nie- 
ryzykujący Przepiórka przegrał z Hornit- 
zem. Wynik meczu zależał od Makarczy- 
ka i Steinera — tamte partje już były 
skończone, stan 1 i pół : li pół, Amerykanin 

myślał tylko o remisie, Makarczyk mimo lep- 

szej partji, mimo ataku nie zdołał sprostać 

Steinera — remis i złoty puhar Russela po- 

wędrował za ocean. 
Oczywiście, możemy być jednak dumni. 

Raz I-sze, raz ll-gie miejsce — to fajnie! 
Najlepiej spisał się dr. Tartakower; prze 

grał tylko jedną jedyną partję z Jugosłowia 
ninem Asztalosem (remis miał mutowane— 
chciał wygrać!) — przysporzył on nam naj 
więcej punktów i on tylko grał wszystkie 

mecze — a grano 2 mecze dziennie, czyli 

średnio 8 — 10 godzin, nad szachownicą. 
Rubinstein nie tak dobry, jak w zeszłym . 
roku, ale w każdym razie o głowę przewyż 

szał Przepiórkę, Makarczyka i Frydmana. 
Ostateczna tabelka wygląda następująco: 

1) Stany Zjednoczone — 48 pkt. 2) Pol 
ska — 47 pkt., 3) Czechosłowacją — 46 
i pół; 4) Jugosławia — 46, (5, 6, 7), Szwe 

cja, Łotwa, Niemcy po 45 i pół, 8) Austrja 
— 45, 9) Anglja — 44, 10) Węgry 39 i pół, 

ostatni › 

'11) Hołandja — 35, 12) Szwajcarja — 34, 

13) Litwa — 30 i pół, 14) Francja — 29 i 

pół, 15) Rumunja — 28, 16) Włochy 24, 
17) Danja 19 i pół, 18, 19) Hiszpania i 

Norwegja po 15 i pół. Karol. 
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juszy, za niezastępnych fachowców i 
dlatego, w poczuciu swego dziejowe- 
go przeznaczenia i w zrozumieniu, że 
„jeżeli nie teraz, to nigdy* — obsa- 
dzała wszystkie „ciepłe”* posadki. 

Do pracy codziennej, żmudnej, sza- 
rej brakło ludzi. 

Z wojny kobieta skorzystała _po- 
dwójnie: w pasie przyfrontowym prze 
żyła słodkie: chwile zawrotnego „po- 
wodzenia”, o które w normalnych wa- 
runkach nie jest tak łatwo, chyba, że 
ma się w posagu parę miljonów; w 
pasie pozafrontowym objęła kobieta 
wielką ilość placówek, opuszczonych 

przez mężczyzn. 
I tu już niech żarty ustaną: kobie- 

ta śpisała się dzielnie! Zupełnie nie 
przygotowana do pracy samodzielnej, 
nie mająca czasu na jakie takie prze- 
szkolenie, kobieta w nowej dla niej ro- 
li urzędnika, buchaltera, tramwajarza, 
dorożkaża, stróża — okazała się pra- 
cowniczką sumienną, gorliwą, w wielu 
wypadkach przewyższająca swych po- 
przedników płci brzydkiej. 

Wówczas zaczęły się kurczyć nie- 
wieście spodniczki i rozszerzać się nie- 
wieście horyzonty. 

Zdawało się, że z wielu zdobytych 
placówek kobieta już nie ustąpi, ale 
skończyła się wojna,, zaczęły wracać 
dobrze przetrzebione szeregi mężczyzn. 
i.-:. kobieta powoli zaczęła ustępować 
miejsca mężczyźnie: : 

Niezupelnie jednak. b į 
Właśnie po wojnie zaczęła się wiel- 

ka: ofenzywa kobiet na. uniwersytety. 
Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy. ko- 
biet rzuciło się na uniwersytety, aby 
dorównać mężczyźnie, a nawet męż- 
czyznę przewyższyć. 

Tytuły naukowe, a jeszcze w więk 
szym stopniu -— sportowe zrównały 
kobietę w prawach (a nieraz i w wy- 
glądzie zewnętrznym) z męzczyzną. 

W szkolnictwie, urzędach, sądach, 
szpitalach szczególnie na. wszystkich 

boiskach niewiasta była wcale, wcale 
widoczna. 

Był 'to okres największych zdoby- 
czy niewiast i najkrótszych  spodni- 
czek, które wyglądały, jak murzyńskie 
fartuszki. 

"Ale... I tu się dopiero rozpoczyna 
dramat... Nadeszty czasy oszczędno- 
ściowe.... Redukcja... Z urzędów wcale 
niegrzecznie wypraszają kobiety... U- 
suwają przedewszystkiem mężatki... 

Czemże tu zawiniły mężatki? Czy 
mężatka — nauczycielka jest gorszą 
pracowniczką od histerycznej starej 
panny? 

Czy mężatka, mająca dzieci, mniej- 
sze ma wymagania życiowe, niż panie- 
neczka, wystukująca na maszynie jed- 
wabne pończoszki? i 

Nie! Ale mę. 
rt а, ' 

Wracają dawne, dobre czasy, sta- 
ją się znów aktualne słynne cztery „K* 
2 kobiet: Kirche, Kinder, Kiiche, Klei 

GE: i 
_ Coprawda, modna obecnie reduk- 

żatka ma męża, który... 

cja i oszczędności robią spustoszenie 
nawet wśród tych czterech „K*. 

„Kinder“... lub - chociażby 'tylko 
„Kind“... Nie! To jest nietylko za ko- 
sztowna zabawka, ale rzecz zgoła szko 
dliwa dla państwa, jak twierdzi znaw 
ca tych spraw, Boy - Żeleński. 

„Kleid* — chyba z perkaliku kra- 
jowego wyrobu, a żresztą, czy nie le- 
piej, w mieszkaniu przynajmniej, wkła- 
dać piękny strój... kąpielowy za zł. I 
gr. 902. ; 

Z pozostalych dwėch „K“ męžczy- 
zna chetnie zredukuje „Kūche“, bo nie 
ma nic wstrętniejszego nad kobietę - 
kucharkę, niewiasta zaś łatwo się wy- 

rzeknie „Kirche“, by móc jeszcze raz 

zaznać rozkoszy miodowych miesięcy 1 

zwiększyć ilość swych prawowitych 
małżonków. 

Biedne kobiety, zredukowane z urzę 

dów i kobiecości, — cóż wam  po- 

zostaje? е : 

Trzeba protestować... Trzeba się 

bronić! Trzeba walczyć! ; 

Ale jak? Memorjały, składane męż- 

czyznom, nie na wiele się przydadzą. 

Trzeba czynów bardziej zdecydowa- 

nych. jakich?... Na to pytanie pośred- 

Ona — piękna córka znakomitego 
protesora — inteligentna — bardzo bo 
gata niewiasta, która do 28 lat życia 
nie mogła znaleźć nikogo, godnego jej 
ręki. 

" Wreszcie znalazła „go. Był to sła- 

wny footbalista, atleta, wogóle wspa- 
niałe zwierzę”. 

Pomijając wybitne zdolności spor- 
towe, i wiele innych zalet, „on* od- 
znaczał się wymownem obliczem: 

„Była to twarz nie inteligentna, 
lecz podniecająca fizycznie. Na widok 
takiej twarzy kobiety mówią: — Co 
za bydlę! — lecz gdy to bydlę zbliży 
się do nich, ogarnia je jakaś leniwość, 
uśmiech zakwita na ich twarzach, a 
serca biją im pośpiesznie*... 

Otóż przy bliższem poznaniu tego 
„bydlęcia* ona — „dystyngowana, my 
śląca i łagodna” niewiasta, poczuła od- 
razę; on zaś, po zdobyciu posagu, nie 
przejmował się tem i pędził wesoły 

żywot w towarzystwie bardziej odpo- 
wiedniem. 

Wówczas w niej się zbudziła... mi- 
łość do niego bez wzajemności. 

To sprawiło, iż zaczęła ona ener- 
gicznie starać się © względy swego 

dnią odpowiedź znajdziemy w jednym- małżonka... flirtując z lekarzem. 

z ostatnich numerów „Świata'. 
Została tam umieszczona budująca 

i zastanawiająca nowelka Liam O'Fla- 
herty p. t. „Grzesznica”. 

Rzecz się dzieje w Anglji, w kraju 
jak wiadomo, wysokiej kultury i pięk- 
nych, dystyngowanych niewiast. . 

„Nie była zupełnie pewna czy ta 
znajomość z lekarze nie będzie miała 
następstw". : 

Ponieważ ten flirt z lekrzem nie od- 
niósł skutku, Julja (tak się nazywała 

odbyła naradę z doświadczoną | ona), świadczc 

starą służącą, Która poradziła jej, aby 

użyła niezawodnego środka, a miano- 
wicie... 

Gdy Buster (małżonek) wrócił, jak 
zwykle, późno w nocy, Julja, uzbrojo- 
na w kij, wyszła na jego spotkanie. 

„Julja zagarnęła szlafrok wolną rę- | 
ką, a drugą uderzyła dość mocno mę- 
ża w grzbiet. Podniósł głowę i ze. 
zdumieniem patrzał na żonę, jak- 
by próbując ją poznać... 

— Juljo — szepnął Buster. 

Była to pieszczota. Nigdy do niej 
tak nie mówił... ||| . 1 

Gdy usłyszała swoje imię, ogarnął 
ją szał. Sycząc przez zęby, biła go po 
grzbiecie. Pochwyciła kij w obie rę- 
ce i uderzała ze wszystkich sił, jak 
wieśniaczka, bijąca bieliznę u strugi"... 

Rezultat? —Złamany kij i... 

„Wkrótce leżał przy niej, uśpiony, 
a głowa o złotych kędziorach . spo- 
czywała na jej ramieniu. Dłoń jej ła- 
godnie pieściła jego włosy. Oczy miała 
pełne łez. Były to łzy, radości”. 

O, zredukowane panie! Jeżeli wy 
choć trochę jesteście podobne do 

współczeczesnej Julji, jeżeli wszyscy. 
mężczyźni rzeczywiście są jak Buster, 
jeżeli za pomocą dobrego kija | na- 
prawdę można w mężczyźnie zbudzić 
nawet uczucie gorącej, namiętnej mi- 

łości.... r" ; 
Ach, pocóż mówię wam o tem!... 3 

Musicie same wyciągnąć odpowied' 
nie wnioski. "Jan Wachicz . 

+



„lowaly się drożej. 

„ bytu szerokich mas 

„większego poparcia, 

(wi redakcji Za zgodą autora po- 
dajemy przedruk artykułu jego, jaki 
się ukazał ostatnio w „Polsce Gospo- 
darczeį“. 

Przeżywany obecnie kryzys w Pol- 
sce otworzył nam oczy na szereg bar- 
dzo doniosłych zagadnień, które do- 
tychczas albo zupełnie były zapozna- 
wane, ałbo też były przez nas niedo- 
ceniane. Do zagadnień tych w pierw- 
szym rzędzie należy używanie tkanin 
Inianych w kraju, względnie wzmoże- 
nie używania tych wyrobów. 

W jaki sposób używanie tkanin 

inianych w Polsce może być zwiększo 
ne i jakie przeszkody na tej drodze 
muszą być usunięte — winno być wy- 
raźnie  uświadomione  przedewszy- 
stkiem przez te czynniki, od których 
decyzji zależy rozwiązanie tego zagad 

nienia. . Używanie tkanin lnianych 

przez ludność miejską winno być pro- 

pagowane tak, jak obecnie propagu 

je się spożycie cukru i jak reklamowa- 
ne są nawozy sztuczne krajowego wy- 

robu. jednakże propaganda może dać 

rezultaty tylko po upływie pewnego 
czasu, a przeto znacznie większe zna- 

czenie dla doraźnego rozwiązania о- 
mawianego zagadnienia posiada przej- 

ście do używania tkanin lnianych 
przez te instytucje rządowe i organiza- 

cje samorządowe, które dotychczas za 

spokajały . swe zapotrzebowanie na 
tkaniny wyrobami z surowców. zagra- 

nicznych. Wobec znaczenia, jakie posia 
da uprawa lnu dla zachowania siły 

płatniczej ludności rolniczej — instytu 

cje i organizacje, opierające swą eg- 

zystencję na wpływach podatkowych 

do kas skarbowych i samorządowych, 
winny bezwzględnie dążyć do częścio- 
wego narazie zastąpienia tkanin Z su- 

rowców zagranicznych wyrobami z 

krajowego lnu, chociażby nawet te 
wyroby były chwilowo gorsze i kalku- 

Należy wyraźnie 
podkreślić, że o ile osiągnięcie doraž- 

nych korzyšci može odegrywač decy- 

dującą rolę w kalkulacjach handlo- 
wych prywatnych firm i osób, to w 
stosunku do instytucyj i organizacyj 
państwowych i samorządowych wzglę 

"dy te winny ustąpić przed względami 
natury ogólnej i decydować . powinien 

interes państwowy — podtrzymania 
płatników. wiej- 

skich. 
Do liczby konsumentów wyrobów 

Inianych, od których przedewszy- 
stkiem oczekiwać winno rolnictwo naj- 

należą: wojsko, 
policja, koleje, szpitale, saliny państ- 
'wowe, fabryki nawozów- sztucznych, 
cukrownie i t. d. W pierwszym  rzę- 
dzie intendentura wojskowa przystąpić 

by mogła do zaopatrzenia oddziałów 
wojskowych, jeśli nie wyłącznie, to w 
znaczniejszym, niż dotychczas, stop- 
niu, w sprzęt wojskowy, drelichy, bie- 
liznę, onuce, sienniki i worki, wyrabia- 
ne z lnu krajowego, zaś postronki z 

manili mogą być zastąpione przez po- 
stronki z konopi.. Te same wyroby z 
Inu i konopi mogłyby być wprowadzo 

_ne przez Ministerstwo Spraw Wewnę- 

   

   

trznych, Ministerstwo Skarbu, Mini- 
sterstwo Komunikacji i Ministerstwo 
Poczt i Telegrafów, do użytku przez 
policję, straż graniczną, funkcjonarju- 
szów kolejowych i pocztowych oraz 
ponadto we wszystkich 'tych okoliczno 
ściach, gdy urzędy państwowe wydają 
zaopatrzenie swym pracownikom w na 
turze. Dla szpitali państwowych i sa- 

oryg! n. 
Žniwiarki Massey—Harris 

‚ % najpraktyczniejszem naoliwianiem, na 
dogodnych warunkach; poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, uj. Zawalna 11-a, 

Baranowicze, ul. Senatorska Nr 13. 

  

morządowych wskazane jest w miarę 
możności całkowite przejście do uży- 
wania tkanin lnianych ze względu na 
właściwości tych tkanin, specjalnie na- 
dających się dla wymagań  szpitalni- 
ctwa. Saliny państwowe całkowicie, 
zaś tabryki nawozów sztucznych czę- 
ściowo mogłyby zastąpić używane o- 
becnie worki jutowe — workami ze 
Inu, worki te mogą być wielokrotnie 
prane i odbiorcy chętnie z pewnością 
zapłacą za nie drożej, ze względu na 
możliwości szerokiego , zastosowania 
worka lnianego w gospodarstwie do- 
mowem. Cukrownie, o ile nie są zmu- 
szone przez odbiorców  zagranicz- 
nych do pakowania cukru w workach 
jutowych, winny również używać wor- 
ków lnianych; konsekwencją tego mo- 
że być zwiększenie konsumpcji cukru 
wewnątrz kraju, gdyż, ułatwiając rolni 
kowi zbyt lnu, cukrownie tem samem 
dałyby do jego dyspozycji zwiększone 
środki na nabywanie cukru. Nawia- 
sem zaznaczyć należy, że wprowadzo- 
ne odniedawna do użycia przez rolni- 
ków w ich gospodarstwie płachty żniw 

ne i worki z juty należy co najrychłej 
z powrotem zastąpić przez takież wy- 
roby ze lnu. Naogół staje się celowem 

wydanie wszystkim instytucjom państ 

wowym i samorządowym oraz organi- 

zacjom, korzystającym ze znaczniej- 
szych kredytów rządowych, zalecenia 
pokrywania ich zapotrzebowania na 
wyroby z surowców  włókienniczyth 
przynajmniej w 25 proc. wyrobami z 

surowców krajowych — Inu i konopi. 

Jak było nadmienione wyżej, inte- 
res najliczniejszych mas płatników po- 

datków w Polsce wymaga, aby instytu 

cje i organizacje rządowe i samorzą- 
dowe w możliwie szerszym zakresie 
zaczęły używać tkanin Inianych, nawet 

iw tym wypadku, gdyby tkaniny 

te były gorsze i droższe od tkanin bo- 

wełnianych i jutowych, jako wyrabia- 

nych z sirowców pochodzenia zagra- 

nicznego. Tego rodzaju poparcie upra- 

wy roślin krajowych nie byłoby u nas 

nowością, gdyż analogiczny przykład 

znajdujemy w dziedzinie cukrownictwa 

gdzie dla utrzymania kultury buraka 

cukrowego 'w Polsce i umożliwienia 

wyeksportowania pewnej nadwyżki 

produkcji cukru zagranicę, ponosi ofia- 

ry całe społeczeństwo. Jednakże ien 

jest w znacznie lepszej sytuacji od bu- 

raka cukrowego i żadnych ofiar .spe- 

ajalnych ani ze strony Państwa, ani ze 

strony społeczeństwa nie wymaga. 

Możliwości konkurencyjne wyrobów 

lnianych w stosunku do wyrobów z 

surowców zagranicznych 3ą bardzo 

poważne, szczególnie, jeśli się uwzględ 

ni znacznie większą trwałość wyrabów 

Inianych, ich zdrowotność i małą wraż 

liwość na wilgoć. RS 
Przy tak nieznacznej różnicy ceny 

tkaniny lnianej są dwa i pół razy moc- 

niejsze od tkanin bawełnianych i trzy- 

krotnie mocniejsze od jutowych; po- 

nadto lniane wyroby wytrzymują 200 

prań, wówczas, gdy wyroby bawełnia- 
ne — tylko 70, wyroby zaś jutowe zu- 
pełnie prane być nie mogą. 

Dotychczas na rynku polskich wy- 
robów lnianych faktyczny monopol po 
siadała jedna z fabryk, gdzie zgrupo- 

wane było 60 proc. ogólnej ilości wrze 

cion lnianych w kraju. Jednakże stwier 

dzić należy, że fabryka ta nietylko nie 
wykorzystała posiadanych inożliwości, 
dla podniesienia krajowej uprawy Inu, 
lecz wręcz przeciwnie, stopniowo 
zmniejszała produkcję tkanin lnianych, 
używając do wyrobu w znacznej mie- 
rze surowców, sprowadzanych z Rosji 

sowieckiej, i przechodziła do przerobu 
bawełny. W związku z tem przy 10z- 

strzyganiu zagadnienia używana tka- 
nin lnianych w Polsce fabryki tej, ja- 
ko czynnika dodatniego, brać pod uwa 
gę przynajmniej narazie nie niożna, na 

JEDNA i DRUGA 
Jedna była dzieckiem z wielkiego domu, 

na pierwszorzędnej jak się to mówi, stopie 

1 i e: 

Druga, córka skromnego urzędnika, led- 

wie mogącego opędzić konieczne wydatki. 
- Były kołeżankami na jednej pensji, w je- 

dnej klasie, siedziały na jednej ławce. Zosia 
- uchodziła za magnatkę, Łusia była stypen- 

dystką. Odmienne stery: życia, w tym wieku 

nie wpłynęły na różnicę pogłądów. Dziew- 
Czynki rosły razem, rozwijały się, uczyły 
myśleć i pragnąć. 

"Tak biegły lata, aż doprowadziły je do 
znaku dojrzałości, do matury. 

Lusia po skończeniu gimnazjum odebra- 
ła kapitalik z (terminowej polisy ubezpie- 
czeniowej P. K. O.) którą ojciec jej poda- 
‚тома!, kiedy była malutka. Pieniądze umie- 

Ściła na książeczce  oszczędnościowej rów- 
_ Mież w PKO., a sama (równocześnie po 

bierając należne jej procenty) przyjęła je- 
szcze posadę biurową. Życie, uśmiechnęło 
Się do niej. Była zadowolona, 

Zosi życie poszło drogą odmienną.  Od- 
razu stałą się „panną na wydaniu*. — Ко- 

dzice, którzy « kiedyś mieli duże Środki, dziś 

nie posiądali już nic. Zostały tylko wielko- 
pańskie fumy, „dzirawy blichtr i lęk przed 

idącemi niewiadomemi dniami. Co będzie 
dalej? Ojciec zarabiał, ale wymagania były 

„, duże. Zosia stanęła przed ciężką dolą rato- 
wania rodziny bogatem  zamążpujściem. 

-. Konkurentów, jakoś jednak nie' było. Biedna 
dziewczyna truła się pocichu i z prżera- 
żeniem patrzyła w przyszłość. 

s . 

Pak a 

Mimowoli porównywała swoje życie do ży 

cia Lusi. Co za ironja losu! I w duszy jej 

budził się żal, który wzrastał z każdym 

dniem. Jakto, rodzice jej, bogaci niegdyś ro- 

dzice nie potrafili jej przygotować innej roli 

niż ta upakarzająca rola wyczekiwania mę- 

ża? 

Teraz stała przed życiem bezbronna, nie- 

przygotowana. Zazdrościła dziś Lusi, swo- 
jej biednej koleżance, córce skromnego urzę- 
dnika. / 

"P. K. O. przyjmuje ubezpiečzenia  posa- 
gowe. Ubezpieczyć się może każdy ojciec i 
matka na rzecz swego dziecka ną okre- 
śloną sumę, którą po dojściu do pełnoletno- 
ści ono, otrzyma. 

W razie Śmierci ubezpieczającego, ojca 
względnie matki, dziecku będzie wypłacona 

przez P. K. O. całkowita premja ubezpie- 
czeniowa, pomimo zaprzestania opłacania 
wkładek. Przy ubezpieczaniu się P. K. O. 
nie wymaga uprzedniego badania lekar- 

skiego. 

/ która aresztowała awanturnika      Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwie 
I Blatorus!--szkice historyczne zł. 6,— 

Placyd Jankowski (John oł Dycalp)— 
życie i twórczość |. ‚ Zł 10— 

Bez steru | busoil (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
- pleskłego w Wliinie . 
„Żyrowice—łask krynice —. 
'Plerwsze trudy | walki wi- 

leńskich kolejarzy .  . 0.80 

0.60 
0.50 

ъ 
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'cza winnego zadania ciężkiego uszkodzenia 

SLIM O 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
O ZWIĘKSZENIE SPOŻYCIA WYROBÓW LNIARSKICH 

tomiast należy dążyć do stworzenia 
branży lniarskiej, grupującej wszy- 
stkich rozdrobnionych / właścicieli 
mniejszych przędzalń i tkalń Iniarskich 
w Polsce, oraz ewentualnie do powo- 
łania do życia nowych zakiadów Inia- 
nych przędzalniczo-tkackich. 

Również i przy rozważaniu  cało- 
kształtu zamierzonej akcji Iniarskiej w 
Polsce ujawnia się koni*czność nie- 
zwłocznego usprawnienia czynności 
wzmożenia wydajności. iszniejących 
przędzalń i tkalń Iniarskich. Przema- 
wiają za tem względy - następujące: 
wobec faktu znacznego zmniejszenia 
blisko od roku eksportu zagranicę, 
trzy czwarte ogólnej ilości włókna, któ 
re z roku na rok wywożono z kraju 
(16,000 tonn) pozostaje na rynku we- 
wnętrznym i mimo katastrofalnej zniż- 
ki cen napróżno oczekuje na nabyw- 
ców. Już istniejące w Polsce przędzal- 
nie, przy maksymalnem wykorzystaniu 
wszystkich posiadanych  wrzecion 
Inianych starego typu i po przystcso- 
wamiu do przerobu lnu tych wrzecion, 
na których przędzie się juta, oraz przy 
pracy na dwie zmiany, są w stanie 
przerobić zaledwie ok. 5 tys. tonn włók 
na lnianego, na rynek zaś poza prze- 
robem chałupniczym rzuca się recznie 
ok. 20 tys. t. włókna. Z powyższego 
wynika, że dla przerobu włókna krajo 
wego, nawet przy uwzględnieniu e- 
wentualności częściowego wznowienia 
eksportu Inu polskiego zagranicę, po- 
winniśmy mieć przynajmniej 5 razy ty- 
le wrzecion, ile obecnie posiadamy, 
czyli ok. 75 tys. t. wrzecion Inianych. 

Trzeba przypuszczać, że w dobie 
obecnego kryzysu dążenie do samowy- 
starczalności gospodarczej naogół i do 
oparcia się na krajowych surowcach 
włókienniczych w szczególności stanie 
się w Polsce nakazem powszechnie u- 
znanym, a przez to samo zagadnienia, 
poruszone w niniejszym artykule, do- 
czekają się rychłego: rozwiązania. 

Ludwik Maculewicz. 

Zjazd srzemysłowców 
"drzewnych 

Dnia 3-go sierpnia 1931 roku 0 
dzinie 10-tej rano w Wilnie w sali gim 
nazjum Adama Mickiewicza przy ul. 
Dominikańskiej nr. 3—5 odbędzie się 
zjazd drzewny. 

Celem zjazdu jest ułatwienie zain- 
teresowanym  eksporterom i przemys- 
łowcom drzewnym  zorjentowania się 
w sytuacji, wytworzonej na skutek 
zdecydowanego przez rząd wprowa- 
dzenia ceł wywozowych na materja- 
ły tarte i papierówkę, oraz zacieśnie- 
nie kontaktu Izby z reprezentowaneimi 
przez nią sferami drzewne'ni. 
IE. 

Program zjazdu: 

1) Działalność Izby Przemysłowo- 
Handlowej w sprawach drzewnych (re 
ferat informacyjny) — N. Kronik, re- 
ferent Izby. 

2) Kryzys drzewny na tle šwiato- 
wego przesilenia gospodarczego — 
inż. W. Barański, radca ministerjalny. 

3) Organizacja polskiego eksportu 
drzewnego — inż. c. Kroszkin, radca 
Izby. З 

Uczestnikom zjazdu zasiemonstro- 
wany będzie film, ilustrujący pracę 0l- 
brzymiego tartaku ameryxańskiego, 0- 
raz związanych z nin: eksploatacyj 
leśnych. Słowo wstępne de filmu — 
metodach pracy amerykań ; "ego prze- 
mysłu drzewnego — wypowie Graz 
objaśnień do filmu udzie'i — inż. G. 
Guchman, rzeczoznawca do spraw 
drzewnych przy: Izbie. 

Uczestnicy zjazdu w drodze po- 
wrotnej ze zjazdu korzysta: będą z 50- 
procentowej zniżki kolejowej. 

Z SĄDÓW 
SMUTNY EPILOG WESOŁEJ 

ZABAWY 
Na początku sierpnia 1930 r. м kolonji 

kolejowej Kuchty odbywała się huczna za- 
bawa taneczna. ` 

Na zabawę zaproszono między innemi Ba 
zyla Alchimowicza, mieszkańca pobliskiej 
wsi, znanego zawadjakę. Z początku wszyst 
ko szło dobrze, ałe powoli wypity alkohol 
zaczął mącić umysły obecnych, peiwinej 
chwili obecny na zabawie B. Kozioł zrobił 
Alchimowiczowi uwagę i to wystarczyło, a- 
żeby ostatni chwycił zatknięty za pasem re- 
wolwer i wymierzył do Kozła. 

Kule jednakże chybiły celu, i trafiając w 
przechodzącego mimo Jana Syrę, 2lekka go 
raniły. 

Nied ość tego, Afchimowicz w podniece- 
miu chwycił leżący na stole nóż i ciężko zra- 
nił swego nieprzyjaciela, Kozła. 

Zebrani na zabawie goście pośpieszyli 
rannym z pomocą, jednocześnie obezwład- 
niając napastnika. 

Na miejsce wypadku wezwano policję, 
tę i przekazała 

go do dyspozycji władz: prokuratorskich. 
W dniu 15-go maja r. b. Sąd Okręgowy 

fozpoznał tę sprawę i uznając Alchimowi- 

  

ciała, skazał go na zamknięcie w więzieniu, 
zamieniającem dom poprawy przez lat trzy. 

Od tego wyroku oskarżony założył ape- 
lację, na skutek, której sprawa ta znalazła 
się wczoraj na wokandzie Sądu Apelacyjne- 
go. 

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, 
głosu udzielono p. prokuratorowi W. Koma- 
rowi, który w całej rozciągłości popierał 0- 
skarženie. | : ‚ 

Po krótkiej naradzie Sąd postanowił wy- 
rok pierwszej instancji zatwierdzić: R. 

Przyjazd gen. Konarzewskiego do Wilna 
Do Wilna przybył inspektor armji 

generał Daniel Konarzewski. 
Przyjazd generała jest związany z 

odbywającemi się tutaj zawodami kon 
neini o mistrzostwo armji. (S) 

wykrycie szajki przemytniczej 
Na pograniczu polsko - litewskiem 

przez straże KOP-u zostałą zatrzyma- 
na banda przemytnicza, składająca się 
z 6 osób z Mowszą Sznajderem, kup- 

Komendant straży 

cem z Kalet, na czele. Banda ta opero- 
wała w rejonie Oran, Olkienik, Dru- 
skienik i Wieżajn, przemycając naj- 
różnorodniejsze towary. (5) 

pożarnej Waligóra 
POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ 
W swoim czasie rada miejska, 

wskutek krążących pogłosek 0 skan- 
dalicznej gospodarce w straży ognio- 
wej, wyłoniła komisję, rewizyjną któ- 
ra miała zbadać stosunki i stan gospo- 
darki w straży pożarnej. 

Sprawę te równolegle badał wy- 
dział kontroli m. Wilna, wskutek jed- 

nak utrudnień czynionych przez ko- 
mendanta Waligórę dochodzenie nie 
mogło być doprowadzone do końca. 

Obecnie jednak protokół został spo 
rządzony i przekazany do wydziału 
prawnego, który rozpatrzywszy spra- 
wę wystąpił z wnioskiem o pociągnię- 
cie kom. Waligóry do odpowiedzial- 
ności dyscyplinarnej. (S) 

Płachta komunistyczna na ul. Szeptyckiego 
Przed paru dniami nieznani sprawcy za- 

wiesili przy ul. Szeptyckiego róg Archanie'- 
skiej czerwoną płachtę z napisami antypań- 
stwowymi. Płachta zawieszona została na 
drutach telefonicznych na znacznej wysoko- 

ści, co spowodowało wezwanie strażaków z 
drabiną mechaniczną, którzy płachtę usu- 
nęli. Policja wszczęła w tej sprawie docho- 
dzenie. 

  

  

KRONIKA 
W. s. g. 3 m. 28 

7, S BT ab 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 28 lipca 1931 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia --25 
Temperatura najwyższa --29 

Temperatura najniższa +12 

Opad w mm. — 

Wiatr południowy. 

Tendencje: spadek. 

Uwagi: dość pogodnie. 
    

MIEJSKA. 
— Lustracje komisji sanitarnej, Komisja 

sanitarna przeprowadziła lustrację porządko 
wą na terenie I, II i IV komisarjatów P.P., 
w sklepach, spożywczych, _mleczarniach, 
jatkach, piekarniach , fryzjerniach i t. p. 

‚ М wyniku lustracji ustalono, że stan sa 
nitarny w porównaniu z latami ubiegłemi u- 
iegł znacznej poprawie, w poszczególnych 
jednakże wypadkach natrafiono na wykrocze 
nia.. 

Winnych ukarano. (s). 
— Dalsza likwidacja robót budowlanych 

prowadzonych pirzez magistrat. W związku 
zkryzysem gospodarczym, a co zatem 
idzie i brakiem środków pieniężnych, wła- 
dze miejskie zaniechały projektu budowy 
nowych szkół powszechnych w Wilnie. 
Gdyby sytuacja finansowa miasta poprawi 
O iki kus SPAOOKKIE KYRA 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W „Ilustrowanym Kurjerze Codziennym“ 

Nr 205, z dnia 27 lipca rb., ukazał się arty- 
kuł pod nagłówkiem „Obrona Polskiego Po- 
morza“., 

Jako członek Ligi Morskiej i Kolonjalnej, 

jedeni z założycieli Wileńskiego Oddz. i czło- 
nek Zarządu od 11-tu lat, po przeczytaniu 
wyżej wspomnianego artykułu, doszedłem 

do przekonania, że jako członkowi tej orga- 
nizacji nie wolno mi w takim wypadku mil- 

czeć, a jako członkowi Zarządu i jednemu z 
założycieli Wil. Oddz. L. M. i K. zareagować 
przeciw podobnym wybrykom nakazuje 0- 
bowiązek. 

Nie będę poruszał całej sprawy, bo tej 

nie znam i kto ma rację, czy „Ilustrowany 
Kurjer Codzienny”, czy też Centralny Zarząd 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, to tę sprawę 
rozstrzygną inne czynniki, — ale chcę od- 
powiedzieć na jeden ustęp tego artykułu 
(przytaczam dosłownie). 

„Przedewszystkiem należy zastosować 
bezwzględny bojkot Ligi Morskiej i Kolonjal 
nej i odmówić jej wszelkich datków". 

Pytam się dlaczego? — Czy dlatego, że 
Centralny Zarząd L. M. i K. zażądał od Re- 
dakcji „Ilustr. Kurjera Codzien.* słusznie czy 
niesłusznie zł. 9.711, to społeczeństwo ma 
bojkotować i zniszczyć tą organizację spo- 
łeczną, która w idei Polskiego Morza ode- 
grała poważną rolę i która ma za sobą bar- 

dzo wielkie zasługi. 
Czy dlatego, że „Ilustr. Kurjer Codz.“ 

ma zatarg natury finansowej z Centralnym 

Zarządem L. M. i K., to społeczeństwo boj- 
kotując tą organizację (jak chce tego I. K. 

C.) ma zniszczyć i zmarnować 12-to letnią 
pracę setek, a może i tysięcy ludzi, którzy 
dla idei, którą L. M. i K. szerzyła i szerzy, 
poświęcali często więcej nawet jak im na to 
warunki pozwalały? -— Czy Redakcja I. K. C. 
wie co dla idei morskiej w Polsce L. M. i K. 
zrobiła? — Otóż po przeczytaniu tego arty- 
kułu śmiało stwierdzić mogę, że nie. Bo ani 

na chwilę nie mogę przypuścić, aby Redak- 

cja pisma polskiego, znając działalność i po- 
łożone zasługi, rozmyślnie chciała organiza- 
cię tą zniszczyć, propagując jej bojkot. 

Często się zdarza, że ktoś mając preten- 

sję do Zarządu jakiejś Organizacji Społecz- 

nej, lub nawet do poszczególnego członka 

Zarządu tej organizacji, zaczyna walczyć nie 

osobiście z Zarządem lub członkiem jego, 

ale z organizacją i stara się jej w ten lub iń- 

ny sposób szkodzić, Są to objawy szkodliwe, 

z któremi trzeba walczyć, ale żeby pismo 

polskie podobne zasady głosiło, to już na- 

prawdę skandaliczne. 
Władysław Szumański, 

„podwładnym urzędom polecenie, 

ła się, w takim razie magistrat przystąpił- 
by do robót na wiosnę roku przyszłego. 

. — Lombardy zarabiają. Wobec bezrobo- 
cia, ogólnego zastoju i coraz cięższych wa 
runków, w lorhbardach wileńskich panuje 
wielkie ożywienie. 

W magazynach lombardów  przepełnio- 
nych przeważnie garderobą i meblami nie 
ma już mejsca i wobec tego przyjmowane 
są pod zastaw tylko rzeczy cenniejsze. (s) 

— Firmy handlowe likwidują się. 
W ciągu ostatnich dwóch kwartałów 
na terenie województwa wileńskiego 
łącznie z miastem Wilnem uległo likwi 
dacji 219 przedsiębiorstw z branży spo 
żywczej, 2 fabryki czekoladek, 7 przed 
siębiorstw chemicznych, 19  metalo- 
wych, 14 odzieżowych, 14 garbarskich, 
2 przeds. papiernicze, 4 drzewne, 2 po 
ligraficzne. Pozatem zostało zlikwido- 
wano 65 warsztatów stolarskich, 44 
ślusarskich, 17 kowalskich, 78 szew- 
skich, 29 krawieckich oraz przeszło 
150 warsztatów w innych zawodach $ 
rzemieślniczych. (S) 

Rejestracja urodzonych w r. 1913. Wy- 
dział wojskowy magistratu w dniach od 1-0 
do 30 września przeprowadzi rejestrację u- 
rodzonycii w roku 1913, 

Rejestracji nie będą podlegać ci, którzy 
mogą wykazać się dokumentami, stwierdza- 
jącemi ich cudzoziemskie pochodzenie. (S) 

— Choroby zakaźne w Wilnie. Stan 
chorób zakaźnych na terenie m. Wilna przed 
stawia się za ostatni tydzień następująco: 
tyfusu brzusznego — 3 wypadki, plamiste- 
go — 2 dE) 3d 1, płonicy 7 7, bło- 
nicy — 22, odry -— 2, — I, jagli 
— = świnki — 6. (S) S 3 

ZEBRANIA I ODCZYYY 
— Walne zebranie Izby 

słowo - Handlowej. W niedzielę 2-go 
sierpnia rb. odbędzie się plenarne ze- 
branit Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. 

Program tego zebrania przewiduje 
w godzinach rannych poświęcenie ka- 
mienia węgielnego pod przyszły gmach 
Izby, który będzie wybudowany przy 
zbiegu ulic Mickiewicza i Styczniowej. 

W godzinach popołudniowych od- 
będą się obrady „dotyczące najaktuai- 
niejszych spraw. 

SZKOLNA 
— Kurs nauczycielski. Za parę 

dni zostanie zakończony kurs nauczy- 
cielski, utworzony w celu wykwalifiko- 
wania sił nauczycielskich. Kurs ten u- 
kończy 90 osób. Kurs kwalifikował 
pedagogów w dziale wychowania #- 
zycznego oraz w dziale polonistyczno- 
historycznym. 

Słuchaczom przyznana zostanie za- 
pomoga w ogólnej sumie 800 zł. na 
pokrycie części kosztów podróży po- 
wracającym do miejsc pracy nauczy- 
cielom. (S) K 

+ WOJSKOWA 
— Bacznošė Legjoniści! Członkowie 

Związku Legjonistów Polskich, którzy prag- 
ną wziąć udział w tegorocznym Zjeździe Le- 
gjonowym, wyznaczonym na dzień 9-go 
sierpnia w Tarnowie, proszeni są © zgłasza- 
nie się w sekretarjacie Zarządu Okręgu Wi- 
leńskiego, ul. Żeligowskiego 4, 
między godz. 18—.-20 w celu rejestracji. 

Warunki przejazdu podane będą później. 
„— Bibljoteka Związku Inwalidów. Z 

dniem 1-go sierpnia br. w lokalu Związku 
Inwalidów Wojennych R. P. w Wilnie, przy 
ulicy Ostrobramskiej Nr 19 otwartą zostanie 
bibljoteka i wypożyczalnia książek. Bibljote- 
ka czynną będzie w poniedziałki, šrody 
piątki od godz. 5—6-ej po południu. Z bib:jo 
teki korzystać mogą członkowie Związku 
Inwal. i ich rodziny za miesięczną opłatą 30 

groszy. į 

POCZTOWA 
— Inkaso na poczcie, Wileiska dy 

rekcja poczt i telegrafów wydała A) 
ady 

inkasowano dokumenty  wierzytelnoś- 
ciowe przez pocztę. 

Za dokument wierzytelnościowy u- 
ważać należy weksle, zobowiązania 
płatnicze, kupony procentowe, dywi- 
dendowe, kolejowe Jisty przewozowe, 
polisy ubezpieczeniowe, dokumenty 
handlowe i wogóle wszelkie dokumen- 
ty wartościowe. 

Jednym wykazem zleceniowym moż (dokończenie kroniki na stronie 4-ej) 2: 

codziennie . 

; nywała o ile: 1) suma weksla nie prze 
kroczy 2000 złotych, 

Pogłoski o panamie 
w Magistracie | 

przybrały kształty realne 
W związku z pogłoskami o. nadużyciach 

w kinie miejskiem, o których władze śledcze 
dawno wiedziały, wydział śledczy wdrożył 
energiczne dochodzenie, które dało już rewe- 
lacyjne wyniki. : 

Okazuje się, że całe kierownictwo spra- 
wami kina miejskiego, a w szczególności wy. 
najmowanie filmów, spoczywało w. rękach 
ławnika Łokuciewskiego, który decydował o 
wszystkiem, nie dając najmniejszej inicjaty- | 
wy do rąk pracowników, zbliżonych di 
łalności tej instytucji. SU 

Prowadzone od paru miesięcy dochodze- › 
nie ustaliło jak wielkie sumy kosztował wy- 
najem filmów kinoteatrowi miejskiemu. 
„Filmy sekų że nigdy nie kupowano bez 

lo w biurach wynajmu, lecz zawsze 
korzystano z usług pośredników, przy po- 
mocy których można było dopuszczać się | 
wszelkich machinacyj, 

Ustalono, że filmy, które w biurach wy- 
SR można było nabyć za 400 złotych, ko 
sztowały kinoteatrowi miejskiemu Po 2500 

złotych, a więc zasadniczo płacono. za nie 
sześć razy drożej. Fakty takie można przy- 
taczać dzesiątkami i trudno byłoby poruszyć - 
wszystkie otrzymane przez nas szczegóły, a. 
które zawarte są w poważnym tomie materja 
łów śledczych. i 

Gospodarka taka trwała dwa lata i moż- 
na wyobrazić ile pieniędzy z kieszeni ogółu 
poszło na marne. W roku ubiegłym deficyt | 
kina miejskiego wynosił 30.000 złotych, zaś 
rok bieżąc azuje już 40,000 złotych. de- "a y wykazuje już ych. de: : 

Pozatem radny Łokuciewski stosował bar 
dzo dziwną politykę konkurencyjną i charak - 
terystyczniejszy kwiatuszek tej polityki przy 
taczamy. 

Otóż właściciel kinematografu „Wanda* 
nabył w warszawskiem biurze filmowem 0- - 
braz pod tytułem „Indyjski grobowiec* za 
300 złotych. W przeddzień premjery właści- 
ciel „Wandy* otrzymał telegraficzną propozy 
cię z Warszawy, aby odstąpić film ten za. 
400 złotych. Na propzycię tę zgodził się. W 
parę dni później film „Indyjski grobowiec" | 
poczęto wyświetlać w kinie miejskiem. 

Obecnie zostało ustalone, że p. Łokuciew . 
ski zapłacił 2,000 złotych za ten film. 

Ale czy zapłacił? Bo o tem wiadomo tyl- 
ko, że taka suma figuruje w księgach. 

Ostatniemi czasy coraz usilniej zaczęto 
mówić o nadużyciach w kinie miejskiem. - 
Atmosfera zaczynała się zgeszczać coraz bar 
dziej i p. Łokuciewski zaczyna lansować pro 
jekt udźwiękowienia kina. * 

Gdyby taki projekt udało się zrealizówać, 
bardzo możliwe, że w powodzi nowych u- 
chwalonych na ten cel kredytów dałoby się 
utopić te braki, które obecnie wydział śled- 
czy wydobył na jaw. 

jesteśmy pewni, że będziemy mogli po- J 
dać w numerach następnych naszego pisma | 
jeszcze riiejeden podobny fakt. (S) 

PARĘ SZCZEGÓŁÓW O PRZE- 
SILENIU TEATRALNEM 

Na wczorajszem posiedzeniu magistratu 
omawiana była sprawa przesilenia teatralne- о ь 

wił swój pogląd na sprawę sformułować i. 
przesłać do ZĄSP-u w początku sierpnia po - 
uprzedniem porozumieniu sie z dyr. Zelwe- 

"Po dłuższej dyskusji magistrat postano- | 

rowiczem, który przybędzie 20 bm. do Wil- | 
na. (S) 

  

  

Tecza — Nr 30. — J. D. zastanawia się 3 
nad kryzysem opery, domagając się stanow- 
czych reform w: dziedzinie organizacji 

mówi o zawodzie lekarskim, ' wypowiadając 
zdanie, które dobrze wini spamiętać 
1zyści: „W Połsce jest wprawdzie za dużo 
wogóle lekarzy i lekarek, lecz za mało do- 
brych lekarzy i dobrych lekarek. Kto, rozpo- i 
czynając studja medyczne, ma na widoku 
przedewszystkiem jedynie korzyści ma- 
terjalne, niech czemprędzej obierze inny za- 
wod!.“ М. Szpyrkówna opowiada o „cu- 
dach dzisiejszych świętych”, o „mniej pary- 
skie Paryżu” mówi A. Janta-Połczyński. Po 
zatem wie!e drobnych rzeczy. W recenzjach 
jest wzmianka o nowej pracy „jednego z naj | 
wybitnieįszych „norwidzistow“, czyli wilnia- 
nina, p. WŁ Arcimowicza. W odcinku powie 
ściowym — nowość: powieść Wandy Miła- 
szewskiej pt. „Na cztery wiatry”. 

tea-- 
tru. Prof. A. Wrżosek (uwaga, maturzyści!) | 

matu- || 

    
    

  

Świat — Nr. 30. — Józef Weyssenhoff || 
kreśli sylwetkę Russakowicz na Mińszczy- 
źnie, dworu Henryka Weyssenhoffa. Z mia- 
sta św. Antoniego korespondencję daje Fr. 
Sz. O urzędnikach, ich organizacji i nastro- 
jach mówi Del. O kryzysie teatralnym pisze 
W. Gr. W! recenzjach — krytyka książki p. 
Romer-Ochenkowskiej pt. „Tutejsi“. 2 

" Wiadomości Literackie Nr 30. — Numer 
otwiera L. Szenwald „poematem* pt. „Kuch- 
nia mojej matki“. Dedykacja mówi:  „Zbi- 
gniewowi Uniłowskiemu — bez którego ni- 
gdyby nie powstała — pracę tę poświęcam”. | 
P. Uniłowskiemu należy się wdzięczność je- 
żeli nie potomności, to przynajmniej zece- 
rów, którzy utworem p. Szenwalda zapełnili 
całą kolumnę. L. Piwiński robi/przegląd po- - 
wieści, dając wzmiankę o „Tutejszych* p. || 
Romer-Ochenkowskiej. „Komuna francuska” 
zawiera m. in. artykuł Boya-Żeleński: о’ 
pani de-Warens. W kronice m. in. artykuł ZD 
Klingstauda o Marji Modrakowskiej, z portre 
„tem artystki. 3 

_…д 

na polecić poczcie inkaso kwot do. 
2000 złotych, a przez P. K. O. do | 
10.000 złotych. аХ 

W wypadku protestów  nieopłaco- 
nych weksli, to poczta będzie je doko- 

® 

2) weksel jest 
wystawiony w języku polskim, 3) wek 
sel jest wystawiony w kraju, 4) opie- 
wa na walutę krajową, 5) nie posiada 

adresu pomocniczego lub klauzuli o 
przyjęciu w potrzebie, 6) zapłata ma 
być dokonana po przedstawieniu jedne 
go egzemplarza weksla. (S) : 

RÓŻNE. 
— Archimandryta Morozow do Ameryki 

nie wyjeżdża, Ze źródeł najbardziej miaro- 
dajnych otrzyma!iśmy informacje, że notat- 
ka, jaka się zjawiła w jednem z pism wileń- 
skich o wyjeżdzie archimandryty Morozowa 
do Ameryki dla objęcia tam biskupstwa, zu- 

pełnie nie odpowiada rzeczywistości. (S) | 

— Walka z żebractwem. Przed paru | 

laty władze miesjkie przy udziale komitetu 
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4 ОМО 

Katastrofa z samolotem litewskim SPORT „| „TRĘDOWATAĆ 05005 TE dana torowy 
tów 10. 

na pograniczu NA BOISKU NA PIOROMONCIE | SALA, MIEISKA W rolach głównych: Jądwiga Smosarska, B. Mierżejewski. 
Wczoraj o godz. 6 rano mieszkań- 

cy pasa pogranicznego w rejonie Za- 
wias byli świadkami katastrofy samo- 
lotowej. 

Otóż widziano jak w pobliżu linji 
granicznej leciał samolot litewski, zdą- 
żając w stronę Zawias. 

W pewnej chwili samolot został 0- 
teczony kłębami dymu i począł spadać. 

Wówczas z samolotu wyskoczył jeden 
z lotników i na spadochronie opuścił 
się na teren litewski tuż za granicą, 
samolot zaś, płonąc, runął z drugim 
lotnikiem do jeziora Pokuleniszki. 

Ustalono, że był to litewski samo- 
lot ćwiczebny, biorący udział w ćwi- 
czeniach wojskowych w pobliżu gra- 
nicy. (S) 

Niezwykły wybryk.natury 
We wsi Jeziory pod Grodnem zanotowa- 

no ciekawy wypadek. Mianowicie u gospo- 
darza Aidis Mieleszki świnia urodziła 
pięcioro żywych prosiąt bardzo podobnych 
do psów. Prosięta są o tyle niezwykłe, że 

  

do walki z żebractwem rozpoczęły walkę z 

_ włóczęgami, częstokroć nie mającymi żad 

nych powodów do żebraniny, a jednak na- 

trętnie prześladującymi każdego przechod- 
nia. Żebraków zarejestrowano i jednych po- 

ciągnięto do odpowiedzialności z tytułu u- 

staw o walce z żebractwem, innych zaś u- 

mieszczono w zakładach opiekuńczych, a 

resztę poprostu wysiedlono z granic miasta 

jako włóczęgów. W ten sposób miasto zo- 
stało na pewien czas od żebraków uwolnio- 

ne, 

Obecnie jednak daje się zauważyć po- 
przednie zjawisko i odpowiednie czynniki 
bojąc się, aby nie powróciło wszystko do 

dawnego stanu, zwołują konferencję, na któ 

rej ma być omówiona sprawa walki z że- 

_ bractwem. (S) 

TEATR I MUZYKA 
Teatr miejski w „Lutni*. Dziś w 

dalszym ciągu fascynująca sztuka B. Ather 
tona „A Zuzanna nie chce”, która zdobyła 
sobie ogólne uznanie prasy i publiczności. 
dzięki doskonałej grze artystów z Tichlerow 
ną, Jasińską - Detkowską, Wasileawskim i 
Wyrwiczem na czele. SCE 

Najbliższą premjerą w teatrze „Lutnia 
będzie ostatnia nowość repertuaru Scen Za- 
granicznych .Jedynaczka króla mydła' Cur- 
ta Bois“a i Hansena.. у 

— Teatr Letni w ogrodzie po-bernardyń 
Skim. Dziś ciesząca się nadzwyczajnem 
wprost powodzeniem wielka rewja „Tylko 
walczyk jest najsłodszy* "vw koncertowem 
iwykonaniu artystów warszawskich: Carne- 
ro, Kozłowskiej, Osińskiej, Sempolińskiego, 

Klimaszewskiego, Wierzyńskich oraz zespołu 
irls. ‚ й 
S Są to ostatnie przedstawienia tej melo- 

dyjnej rewji, gdyż w piątek najbliższy uj- 

rzymy nową, efektowną rewję „Eulalja“, w 
reżyserji L. Sempolińskiego. 

— Koncert w muszli z udziałem arty- 

stów warszawskich. Jutro 'wie czwartek zna- 
komici artyści rewjowi wystąpią na koncer 

cie w muszli ogrodu  po-bernardynskiego. 
W wykonaniu bogatego programu biorą u- 

dział: Kozłowska, Carnero, Osińska, Sempo 

liński, Klimaszewski, Wierzyńscy oraz ze- 
6! balet: : 2 

za — Występ taneczny zespołu Rejzer-Ka- 

łan. W sobotę 1-go sierpnia wystąpi w mu- 

szli iw| ogrodzie po-bernardyńskim zespół A. 
jzer - Kapłan. 2 

Sedna zostanie  „Szecherezada 

Rimskija - Korsakowa, oraz szereg efektow 
nych produkcyj tanecznych. 

CO GRAJA W KINACH? 

Miejski — Trędowata. 

Helios — Szeherezada. 

Hollywood — Cudza narzeczona. 
Casino — Współczesny korsarz. 
Stylowy — Pogarda śmierci. 
Światowid — Pewien młody człowiek. 

re 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zatrzymanie szopenfeldziarki. 27 bm. 
ze sklepu Kacenelenbogena, przy ulicy Wi- 
leńskiej 28, skradziona została portmonetka 
z drobnemi. pieniędzmi przez Gug!ewicz Zo- 
fię (Krakowska 1). Guglewiczowa została 
zatrzymana. 

— Pod kołami pociągu. Z'27 na 28 bm. 
w nocy na szłaku kolejowym Wilno—N, Wi 
lejka znaleziono kobietę ze zmiażdżonemi w 
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JOHN HUNTER 

a JENNY—DETEKTYW 
— Dobrze, — jęknął wreszcie. — 

Pani ma rację. Rzucam wszystko do 
djabła! To nie dla mnie robota. Dzię- 
kuję zą uprzedzenie mnie... 

Dziewczyna roześmiała się: 
— Pan myśli, że to takie proste? 

Nie, tak łatwo pan się nie wykręci... 
Oni uważają pana za swojego czło- 
wieka i nie pozwolą wykręcić się tak 
łatwo. Gdyby pan teraz spróbował 
uciec, dostałby pan kulę w łeb! ! 

Nie, musi pan ciągnąć dalej swoje 
niebezpieczne jarzmo. ale jedynym ra- 
tunkiem dla pana będzie przejść po- 
tajemnie na naszą stronę. Jak przy sztu 
kach magicznych na kolanach Jenny 
ukazała się nagle, obok rewolweru, pa- 
czuszka banknotów. 
— Potrzebuję wielu wiadomości, 2 

mówiła miękko Jenny, — gotowa je- 
stem opłacić je drogo, a co najważniej- 

sze dla pana, że ja sama będę je powta 
rzała panu Carion. : 

Jeśli pan chce sprawdzić, czy mó- 
wię prawdę, mogę poprosić inspek- 
tora o rozmowę z panem, kiedy pan 
chce i gdzie panu będzie się wyda- 
wało bezpieczniej. Niech pan pamięta 
że człowiek, który dopomoże w tej 
sprawie policji ma zupełne prawo li- 
czyć naj to, że nie będzie z innemi 
bandytami popędzony na miejsce stra- 
cenia. Niech pan to zrozumie. 

-_ Brill przesunął język pa wyschnię- 
tych wargach i wybe:kotał: | 

— Jeżeli Mojżesz dowie się... 
— Wiliński! — w głosie kobiety 

zabrzmiała nitta ostra i surowa. — Nad 
wszystkiemi wami stoi człowiek, wo- 

- bec którego Wiliński jest błaznem i 
szeczeniakiem i gdyby 'on padł, zginę- 
łyby za nim setki ludzi. Mam wraże- 
nie, że pan nie pragnąłby być w ich 
liczbie?.... Jedyną rzeczą, którą wyma- 

ogony wyrastały im z połowy grzbietów. 
Mimo zapewnienia sąsiadów, że jest to 

tylko wybryk natury, zabobortny  Mieleszko 
zakopał prosięta w ziemi. 

kiściach rękami i raną tłuczoną na głowie. 
Dochodzeniem ustałono, że nazywa się ona 
Milenkowska Jadwiga (Wilno, ul. Wapienna 
nr. 5). Ustalono również, że rzuciła się ona 
pod pociąg wskutek czego odniosła ciężkie 
rany. Milenkowską w stanie nieprzytomnym 
odwieziono do szpitala św. Jakoba. 

— Smutny finał porachunków osobistych. 
27 bm. pomiędzy Offanem Karolem a Jar- 
muszko Justynem wynikła przy ul. Antokol- 
skiej bójka na tle osobistych porachunków, 
w czasie której Offan uderzył siekierą w gło- 
wę Jarmuszko. Pogotowie ratunkowe odwio- 
zło rannego do szpitala w stanie b. ciężkim, 
Offana aresztowano, 

MOŁODECZNO. 
— Swawola pastucha. 27 b. m. 

na odcinku kolejowym Motodeczno — Olech 
nowicze przez pastucha Steckiego Nikodema 
1. 16 został położony na szynie nabój my- 
šliwski, który eksplodował w chwili gdy po- 
ciąg przejeżdżał po nim. 

Zatrzymany Stecki przyznał się do popeł 
nionego czynu i oświadczył, że dokonał te- 
go przez swawolę. 

Pociąg nie doznał żadnych uszkodzeń. 

Ofiary 
NA POMOC POWODZIANOM 
Wileński komitet niesienia pomocy ofia- 

rom powodzi kon:unikuje listę ofiarodaw- 
ców: 

Emilja Durasewiczowa — 196,30, ppłk. 
Jażdżyński — 10,00, pułk. Florek na ręce wo 
jewody od korpusu kadetów lwowskich 
500,00, Marjan Łomnicki od bezimiennych— 
100,00, zrzeszenie pracowników P.K.O. War 
szawa — 163,00, ofiara złożona w admini- 
stracji „Stowa“ — 67,00, Władysław Szajd 
ze Liwowa — 25,40, kasa miejska w Rawie 
Ruskiej — 200,00. 

ll-ga klasa szkoły ćwiczeń na powodzian 
25 
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11.58 Czas 
12.05 Muzyka (plyty) 

13.10 Kom. meteorolog. z Warsz. 

15.25 „„Nasi bałtyccy sąsiedzi* — Estonja 
odczy wygł. prof Bronisław Rydzewski 

15:45 Kom harcerski z Warsz. 

16.00 Audycja dla dzieci z Warsz. 

16.15 „Mikołajek* — obrazek dla dzieci 

pióra Cioci Hali. | 
16.30 Koncert dla młodzieży — płyty 

16.45 (Kom. dla żeglugi z Warsz. 
16.50 „Powojenna literatura czeska i sło- 

wacka odcz. — wygł: dr. Vydra z Warsz. 

17.10 Muzyka taneczna (płyty) 

1435 „Spadochrony wśród Świata zwie- 

rząt* — odczyt z Krakowa. 

18.00 Koncert z Warsz. 
19.00 Chwiilka strzelecka 

19.15 „Sytuacja ekonomiczna na Litwie" 

— odczyt. 

2015 „Muzycy polscy w Stanach Zjedno- 
czonych* — feljet. z Warsz. 

20.30 Koncert, feljeton, kom i muzyka ta- 
neczna z Warsz. 

* 

gamy od pana jest wysyłanie wiado- 
mości na imię ,„Mary Śmith poste re- 
stante“ do biura pocztowego w Le- 
Visham. Pozatem pan niech czyta 
codzień ogłoszenia w „Timesie“ i gdy- 
bym zmienita adres znajdzie pan za- 
wiadomienie o tem, podpisane litera- 
mi „M. S. poste restante“, bedzie tam 
wymienioha poczta, na którą należy 
kierować listy. (Za każdy list zapłacę 
panu trzydzieści funtów, z warunkiem 
Oczywiście, że pańskie informacje bę- 
dą prawdziwe. Gdyby wiadomości 
były nieścisłe, albo gdyby się okazało, 
że pan chce przygotować pułapkę, po- 
żałuje pan tego poważnie. A więc, zgo 
da? 

Brill próbował słabo się bronić, ale 
Jenny umiała go tak nastraszyć, ewen- 
tualnymi karami i niebezpieczeństwa- 
mi, że nie miał siły i odwagi się sprzeci 
wiać. Musiał się zgodzić, a co więcej 
nie wiedząc nawet, jak na to się zde- 
cydował, zgodził się na spotkanie ze 
starszym inspektorem Carion, pozosta- 
wiając do decyzji Jenny wybór dnia i 
miejsca spotkania. 

Jenny dała mu zaraz wskazówki, 
które wzbudziły w nim szczery podziw 
dla jej rozumu: 

— Jutro wieczorem pójdzie pan do 
dużego baru, który się znajduje w 
pobliżu hipodromu. Przyjdzie pan © 
siódmej i zacznie pić, ale proszę, broń 
Boże się nie upić. Po wyjściu zacznie 
pan śpiewać głośno i wymyślać po- 
pijanemu na policję. Może pan na- 
wet, jeśli to panu sprawi przyjemność 
zrzucić policjantowi z głowy hełm. 

— No, to tak na sucho nie ujdzie! 
— Tak, ale to uratuje panu życie. 

Zostanie pan aresztowany i w więzie- 
niu rozmówi się pan ze starszym in- 
spektorem Carion. Karę się zapłaci za 
pana, a będzie pan mógł wytłómaczyć 
się przed Wilińskim, że będąc nie- 
trzeżwym wpadł pan w ręce policji. 

W niedzielę, 2-go sierpnia br., o godzinie 
16-ej, na boisku na Pióromoncie, odbędzie 
się trójbój pań i pięciobój panów, o mistrzo- 
stwo wileńskiego okręgu lekkoatletycznego. 

Zgłoszenie kierować do W. K. S. 3 p. 
Sap Wileńskich ul. Arsenalska Nr 5. R. 

  

Wykaz szkół Wileńskich, w 
których nauka uprawnia do 
zwrotu opłat szkolnych 

w r. 1931—32 
' „Ministerstwo Wyznań Religijnych i O- świecenia Publicznego okólnikiem Nr. I — Prez. — 4864/31 z dn. 24 czerwca 1931 r. podało wykaz szkół, w których nauka upraw nia do zwrotu opłat szkolnych rodzicom, funkcjonarjuszom państwowym. 

Wykaz ten obowiązuje na rok szkolny 1931. — 32 z tem zastrzeżeniem, że w szko- łach handlowych uwprawnienie do zwrotu opłat szkolnych nie odnosi się do klas przy 
gotowawczych. 

Zarazem podaje się do wiadomości, że na okres roku szkolnego 1931 — 32 funk- cjonarjusze państwowi zwolnieni będą od o- bowiązku _ przedstawiania zaświadczeń 0 
braku wolnych miejsc w szkołach państwo wych we iwszystkich okręgach szkolnych. 

W województwie wileńskiem nauka w da" szkołach uprawnia do zwrotu 
at: 

ъ 

SZKOŁY ŚREDNIE 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Druja — Gimn. koedukacyjne polskie im. 
Króla Stefana Batorego, Zgromadz. OO. 
Marjanów — niepełne prawa; Głębokie — 
Polskie gimn. koedukacyjne im. Unji Lubel 
skiej — T wa Popierania Szkoły Średniej— 
niepełne prawa; Wilno — Gimnazjum mę- 
skie OO. Jezuitów — pełne prawa, gimn. 
żeńskie Zgromadz. SS. Najświętszej Rodzi- 
ny z Nazaretu — pełne prawa, gimn. koe- 
dukacyjne Chaima Epsztejna — pełne pra- 
wa, gimn. koedukacyjne Ferdynanda Wele- - 
ra — pełne prawa, gimn. koedukacyjne Ety 

Dzięcielskiej — pełne prawa, gimn. koedu- 
kacyjne Żydowskiego T-wa 'Pedagogów— 
pełne prawa, gimn. koedukacyjne T-wa Roz 
powszechniania Oświaty — niepełne prawa, 
gimn. męskie Zgromadz. Ks. Ks. Misjona- 
rzy — niepełne prawa, gimn. koedukacyj- 
ne im. Tadeusza Czackiego — Stefana Świę 
torzeckiego — pełne prawa, Liceum żeń- 
skie im. św. Scholastyki Zgromadz. PP. 
Benedyktynek — pełne prawa, Liceum żeń- 
skie SS. Wizytek — niepełne pr, Lic. żeń- 
skie im. Filomatów —  Pietraszkiewiczów- 
ny Stanisławy — niepełne prawa, gimn. 
koedukacyjne białoruskie —— Komitetu Ro- 
dzicielskiego — niepełne prawia, gimn. ko- 
edukacyjne im. Witolda Wielkiego — Li- 
tew. Stow. Oświatow. Rytas — niepełne 
prawa. 

SZKOŁY ZAWODOWE 

Czarny Bdr — Szkoła Gospodarczo - 
Społeczna Zgrom. SS. Urszu!anek SJK. 
Nowa Wilejka — Niższa Szkoła Zawodowa 
Żeńska PMS. Święciany — Szkoła Zawodo- 
wa Żeńska Wydziału Powiatowiego Sejmi- 
ku Święciańskiego;  Oszmiana — Miejska 
Szkoła Rzemieślnicza; Smorgonie — 3-kl. 
Koeduk. Szkoła Handlowa Stow. Przyjaciół 
Oświaty; Wilno — Salezjańska Szkoła Rze- 
miosł, Szkoła niższa Zawodowa Żeńska im. 
św. Józefa T-wa Rozpowszechniania Kułtu- 
ry i Dobroczynności, 3-kl. Męska Szkoła 
Handlowa Stow. Kupców! i Przemysłowców 
Chrześcijan, Instytut Nauk Handlowo Gos- 
podarczych T-wa Krzewienia Wiedzy Eko- 
nomicznej i Handlowej w Wilnie, Szkoła 
Odzieżowa im. Promienistych Polskiego 
T-wa „Šwiatlo“, Szkola Nižsza Zawodowa 
Żeńska Zgrom. SS. Salezjanek, Szkoła Rze- 
miosł Artystycznych T-wa Artystówi Plasty 
ków, Liceum Handlowe Żeńskie S. Pietrasz- 
kiewiczówny, 3-!etnia Szkoła Zawodowa 
Męska T-wa „Pomoc Pracy”, 3-letnia Szko 
ła Zawodowa Żeńska T-wa „Pomoc Pra- 
cy“, 3-kl. Średnia Męska Szkoła Handlowa 
im. Stanisława Staszica Marji Landsbergo- 
wej. 

  

SZKOŁY ARTYSTYCZNE 

Wilno — Konserwatorjum Muzyczne To 
warzystwa Muzycznego Lutnia”, Szkoła 
Rzemiosł Artystycznych Towarzystwa Wileń 
skich Artystów: Plastyków. 

Teraz już pan rozumie mnie? Jest to 
najbezpieczniejszy sposób. porozumie- 
nia się z Carion! 

— Hm! — Brill nie mógł się po- 
wstrzymać od wyrażenia swego zach- 
wytu. — Ale pani ma głowę! Z panią 
naprawdę człowiek nie zginie! ? 

Decyzja jego zapadła. Ale w po- 
wrotnej drodze strach i zwątpienia nie 
dały mu spokoju. 

Mądrzejszej kobiety 
nigdy w życiu. 

Wymyśliła mu takie rendez-vous 
z policjantem, w jakim najbardziej 
przenikliwy wódz bandytów nie mógł- 
by się dopatrzeć nic podejrzanego. 
Świadczyło to naturalnie, że lepiej jest 
być z nią, niż przeciw niej. Ale jednak 
była bardzo niebezpieczna gra! 

Zaledwie Brill wyszedł, Jenny po- 
łożyła pewną sumę pieniędzy na stole 
przelazła przez mur otaczający ogród i 
zniknęła. Wkrótce potem zjawili się w 
hotelu agenci policji, którzy wyśledzili 
Brilla dzięki numerowi jego taksisa. 

NARADA POMIĘDZY WROGAMI 

Brill wykonał ściśle rozkaz Jenny, 
chociaż nie odważył się zrzucić czapki 
z głowy policjanta. Jak się później 
sam o tem wyraził: „nakryto* go i 
odwieziono na posterunek, gdzie zam- 
knięto w tymczasowym areszcie. 

Zanim upłynęła godzina, do celi 
wszedł elegancki, sympatyczny, mło- 
dy mężczyzna. 

— Dzień dobry. Podobno 
chciał się, ze mną rozmówić, 
starszy inspektor Carion. 

— Tak jest, sir. 
Brill przez kilkanaście sekund wy- 

trzeszczał oczy na inspektora. Więc to 
tak wygląda ten człowiek? Odważny, 
stanowczy wyraz oczu i ton jego głosu 
wzbudzały zaufanie. jeśli to on jest 
szefem policji w walce z bandytami, 
można się z nim śmiało sprzymierzyć! 

nie spotkał 

pan 
jestem 

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej w. 
Od dnia 1 sierpnia r. b. Kino Miejskie nieczynne z powodu remontu. 

  

Dźwiękowe kino | Dziś! 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Królowa ekranu, niezrównana 
bohaterka filmu „Niebieski Motyl" | Marlena Dietrich W wielkiem 

„CUDBZĄ NARZECZONĄ 
Nad program: Dodatek dźwiękowy „Paramountu*. 

arcydziele 
dramatycznem p. t. 

Film jakiego Wilno nie 
widziato. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 41. tel. 15-41 

Giełda Warszawska 

z dnia 28 lipca 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 9,04 —- 9,06 — 9,02. 
Holandja 360,00 — 360,90 — 369,10. 
Kopenhaga 2368,70 — 239,30 — 238,10. 
Londyn 43,35 — 43,46 — 43,24, 
Nowy York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907. 
Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90. 
Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. 
Szwajcarja 174,07 — 174,50 — 173,64. 
Wiedeń 125,50 — 125,01 — 125,19. 
Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 82—81 50; 

5 proc. konwersyjna 44,50; 7 proc. stabiliza- 
cyjna 72,75; 8 proc. L. Z. BGK i BR, obliga 
cje BGK 94; Te same 7 proc. 83,25; 8 proc. 
obligacje Polskiego B. Kom. II em. 93; III-ej 
em. 93; 4 i pół proc. ziemskie 49,75 — 49,25 
— 49,38. 8 proc. warszawskie 70,50 — 70,75 
— 70,25; 8 proc. Łodzi 65,50; 10 proc Ra- 
Чопйа 71,50; 10 proc. Siedlec 71,25—72, 

AKCJE: 
B. Po!ski 115,50. Sole Potasowe 90. 

  

Wileńskie Towarzystwo 
Handlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
zawiadamia, że w dn. 12, 13 i 14 sierp- 
nia b.r, w lokalu lombardu przy ul. 
Biskupiej 12, 0 godz. 5 tej po południu 
odbędzie się licytacja zastawów od Nr. 
67965 do Nr. 94747 opłaconych do 

kwietnia 1931 r. 

OGŁOSZENIE 
Do rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego 

w Wilnie w dniu 9.VI 1931 r. pod Nr 837 
wciągnięto następujący wpis pierwotny : 

R. H. Sp. I. Firma: „Spółdzielnia Handlo- 
wa Meblarzy Wileńskich w Wilnie, z ograni- 
czoną odpowiedzialnością". Siedzibą w Wil- 
nie, ul. Wielka 53. Odpowiedzialność człon- 
ków za zobowiązania spółdzielni dwukrotna 
w stosunku do zadeklarowanego udziału. 
Spółdzielnia ma na celu dać swym członkom 
możliwość pracy na zasadach kooperacyj- 
nych przez prowadzenie sprzedaży iwiyrobów 
meblowych; dla osiągnięcia czego spółdziel- 
nia organizuje i prowadzi zakłady wytwór- 
cze handlowe, zakupuje hurtowo gotowe 
meble, dodatki meblowe, surowce i wytwa- 
rzą na sprzedaż przedmioty wchodzące w 
dziedzinę meblarstwa. Udział wynosi 1000 
złotych, płatnych jednorazowo przy przystą- 
pieniu. Na członków zarządu powołano zam. 
w Wilnie: Kaufmana Rabinowicza przy ul. 
Końskiej 1, Maksa Kaca przy ul. Wielkiej 53 
i Mordchela Lejfera przy ul. Beliny 13. Czas 
trwania spółdzielni nieograniczony. Pismo 
przeznaczone do ogłoszeń — „Słowo”. Rok 
obrachunkowy — kalendarzowy. Członków 
zarządu 3, zastępców 2, oświadczenie woli 
w imieniu spółdzielni podpisują trzej człon- 
kowie zarządu pod stemplem firmowym. 
Przepisy o likwidacji są zgodne z odnośne- 
mi przepisami ustawy o spółdzielniach z 
dnia 29.X. 1920 r. 

ARMAC ALPE 
TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 

  

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

` Konto P.K.O. nr. 82100 | K AU 
HT TI T IO T TS KIT ITS IRT VSS PIT 

— Jestem z wami, sir! — zawo- 
łał bez namysłu. 

Nie zrobiłem nigdy nic złego, ale 
teraz wpadłem! Ale, naprawdę, nie 
brałem udziału w żadnem morder- 
stwie! 

— Dobrze, wiem o tem. Widzę, że 
pan jest rozsądnym człowiekiem. Po- 
staramy się dopomódz panu, kiedy 
sprawa zacznie się zbliżać ku końco- 
wi, a tymczasem moi agenci będą 
pana strzedz. Proszono mnie o wrę- 
czenie tego panu. 

To mówiąc podał mu trzy bankno- 
ty funtowe. — Jutro zapłaci pan te- 
mi pieniędzmi karę. Gdyby groziło pa- 
nu niebezpieczeństwo, niech pan '/ tele- 
fonuje do Scotland Yard. Pozatem 
może pan liczyć na pomoc każdego 
policjanta. 

— O, dziękuję, sir! 
Carion powiedział jeszcze kilka 

słów, aby dodać otuchy i odwagi zdraj 
cy i wytłomaczyć jak ważnem dla nie- 
go jest dawanie ścisłych i prawdzi-. 
wych informacyj. Potem Danny opo- 
wiedział wszystko, co wiedział o Wiliń 
skim... 

Tymczasem na ulicy, przed więzie- 
niem stało duże, kryte auto, a w niem 
siedziała, wciśnięta w kąt Jenny. Sto- 
sownie do umowy, samochód  poli- 
cyjny zjawił się przed nią na rogu głu- 
chej, pustej uliczki w zachodniej czę- 
ści Londynu i przywiózł ją tutaj. Nikt 
nie widział, gdy wsiadała do auta. 

— No, 00? — zapytała inspexto- 
ra. Zadowolony pan? Cieszę się, że 
pan zechciał mnie posłuchać. 

Co pan teraz z nim zrobi? ; 
— Niech sobie idzie, gdzie mu się 

podoba, — odpowiedział Billy, siada- 
jąc. koło dziewczyny; zapach  delikat- 
nych perfum wywarł na nim uspaka- 
jające wrażenie, po przykrej rozmo- 
wie. 

— Niech pan rozkaże  szoferowi je- 

Dawno niewidziany 
ulubieniec wszystkich 

D ziś! Po raz pierwszy w 

w emocjonujące arcydziele, z udziałem pięknej 
filmowy „Foxa“. Ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 .W dnie świąt. og. Ż-ej. 

RZY. REUMATVZMIE: 
ARTRETYZMIE LUKRZYCY: 

OROBAGH WĄTROBY 
(LLL GR 

NIEZASTĄPIONE SĄ 

  

ММ 
naturalne wo 

comprimes 
i pastylki Vichy-Etat 

VICHY - ETAT 
WYSTRZEGAJ/SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH 

PREPARATÓW SZTUCZNYCH 

Ogłoszenie. 
Średnia Szkoła Techniczna Imie- 
nia Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go w Brześciu N-Buglem otwiera 
od 1-go Września 1931 roku Wy- 
dział Eksploatacyjny - kolejowy WILNO, MICKIEWI- 
(ruchowo - handlowy) oparty o 

6 klas gimnazjum. * 

Wydział ma na celu teoretyczne i prak- 
tyczne wykształcenie pracowników kolejo- nali, odświeża, zauwa 
wych w dziedzinie ruchowo-przewozowej. 

Na kurs l-szy mogą być przyjmowani twśrzy i ciała (panie. 
kandydaci którzy: 

a) mają nie więcej niż 19 lat życia, 
b) przedstawią Świadectwo roczne 

szkół państwowych, szkoły średniej 
kształcącej z promocją do klasy 7-ej, 

Szkoły Technicznej . 
Kurs nauki na Wydziale trwa 2 lata. 
Absolwentom przysługuje prawo używa- 

nia tytułu: „Technik ruchu kolejowego" 
Opłata za naukę wynosi 50 zł, miesięcz- 

nie i jednorazowa kaucja zwrotna 25 zł. Za 
dzieci-pracowników kolejowych, urzędników 
państwowych i wojskowych Skarb Państwa 
zwraca 45 zł. miesięcznie. 

Przy Szkole jest internat, w którym cał- 
kowite utrzymanie wynosi 75 zł. miesięzcnie. _ 

Taksa wstępna zł. 30. 

6-ej 
klasy państwowej, lub posiadającej prawa bycze kosmetyki racje- 

ogólno- 
albo 

świadectwo złożenia egzaminu dla eksternów 
w tym zakresie, eweniualnie Świadectwo u- 
kończenia 2-ch kursów jednego z wydziałów 

Wilnie! Przebój dźwiękowy! 

Rod la Rocque :: Współczesny korsarz 
RITY LA ROY. Nad program: Przegląd 

[RÓŻNEJ 
UWAGAŁ 
OBUWIE, pantofie dam- 
skie i męskie, różne 
materjały wełniane i 
kamgarnowe, damskie 
i męskie, różne jed- 
wabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, łetnie pal- 
ta damskie i męskie, 
garnitury, różne futra 
i skórki futrzane, dy- 
wamy perskie, różne 
meble stołowe i salo- 
nowe, elektroluxy, kasy 
egnio-trwałe, serwis an- 
gielski, maszyny do 

   
dy. Sól. 

"R szycia i pisania, piani- 
KOSMETYKA mai tertepjany, młynek 

mochody,  motocykle, 
brylanty, zegarki i wie- 

na + złicytacji fantów sprze- 
KONA LN EJ jaje LOMBARD Bisku- 

śrutownik, turbiny, sa- 

GABINET le róźnych pozostałych 

LĘCZNICZĘJ Pis 12. 

  

Chcesz etrzymiać po- 
sadę? Musisz ukończyć 
kursy 'fachowa - ko: €s- 
pondencyjne im. profe- 
sora Sekutowicra, V ai- 
szawa Żurawia, 42. Knr- 
sy wyuczają listownie: 
bukalterji, rachunkowe 
Ści kupieckiej, kore- 
spondencji haadłowej, 
stenografji, nauki han- 
dlu, prawa, kaligratji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francaskie- 
ga, niemieckiego, piso- 

szk sa gramatyki połsuisę 
ekonomji. Po s- 

Sprzedaje SIĘ kończeniu egzam w. 
11 bardzo mlecznych Żądajcie prospektów. 

* wysoko-cielnych krów * 

CZA 21 m. 4. 
kobiecą 

Urodeseseiss 
je, dosko- 

jej skazy i braki. Masaż 

Sztaczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łspież, Najnowsze zdo- 

nalnej. 
Codziennie od g. 19—8. 

Ww. Z. P. 43. 

    

  

  

  

stadnin szwyc. Dowie- Króliki- 
dzieć się u p. Bialo- 
miejskiego, Sierakow- Szynszyle 
skiego 4. Wileńsk. St z klatkami i skórki, b. 
Or. i K. Rolniczych tanio do sprzedania. 

—- Ul,  Zarzeczaa — 5-а 
-— m. 9-a. 

NE 

    

Podania przyjmuje Sekretarjat Szkoły do 
20 sierpnia r. b. włącznie. 

Na Żądanie wysyła się 
prospekty, 

Dyrekcja. 

PSA A i A 2 

| Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies, Można częściami. © warunkach 
ul, Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 

szezegotos: AN ii 
OBWIESZCZENIE 
Zarząd Powiatowej Kasy Chorych w 

Wilnie podaje do wiadomości, iż w dniu 
1.VIII b. r. odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do T-wa Eksploatacji Zakładów 
Przemysłowych w Grzegorzewie, a składają- 
cych się z następujących objektów: 

60.000 klg. tektury, oszacowanej na 
15.000 zł., 1.000 mtr. jodły papierówki, osza 

  wa 46. (koniec). 

  

SEANA 

  

Fabryka i skład mebli 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

chać cichemi ulicami. Musimy poroz- 
mawiać trochę. 

Carion wydał rozkaz i samochód 
pojechał spokojnie w stronę West - 
End. 

Carion był nieco wzruszony bliz- 
kością ślicznej dziewczyny, czuł ją 
przy sobie, chociaż nie widział jej 
twarzy, bo w samochodzie było zu- 
pełnie ciemno. Na zakrętach ramię jej 
dotykało do niego i Billy zaczynał za- 
pominać o celu tego spaceru i o swo- 
im urzędowym charakterze, poddając 
się mimowoli czarowi tej nieuchwyt- 
nej kobiety. 

Przez jakiś czas trwało milczenie. 
— Obawiam się, że pan popełnił 

wielką nieostrożność, — zauważyła na 
gle Jenny. 

— Jaką? 
— Pan, sławny i cieszący się spec- 

jalnem zautaniem inspektor Scotland - 
Yardu, zdecydował się na spacer sa- 
mochodem z taką przestępczynią, za 
jaką ja uchodzę! : 

— Nie wiem. Policja amerykańska 
nie miała dotąd do czynienia z tego ro 
dzaju bandytami, wszystkie więc na- 
sze zwykłe prawidła i zwyczaje zosta- 
ły przełamane. Korzystamy ze wszel- 
kich sposobności, które mogłyby nam 
dopomódz do poznana planów  ban- 
dytów  przeszkodzenia im. Posiadam 
pełnomocnictwa, jakich nie miał dotąd 
ani jeden starszy inspektor Scotland 
Yardu, mogę więc postępować tak, 
jak uważam za stosowne, nie pytając 
nikogo o zdanie. Pozatem wogóle nie 
wiele ryzykuję, udając wobec Brilia, 
że pracujemy razem z panią. 

— Podczas gdy w istocie walczy- 
my na śmierć.i życie! — roześmiała się 
Jenny. 

— To już od pani zależy, — odpo 
wiedział wymijająco Billy. н 

Muszę przyznać jednak, że nawią- 
zując kontakt pomiędzy mną, a Danny 

  

      
      
           

cowanej na 7.000 zł. oraz samochód 6-cvlin- 
- drowy marki „Buick* oszacowany ma 3.000 zł. 

Komisarz Zarządzający 

(7 E. Kątkowski. 

TK Н ; 

Okazyjnie i tanio 
przy minimalnej gotówce poleca do 
sprzepaży piękne majątki ziemskie, 

ośrodki, działki, place, letniska. 
Kamienice dochodowe, domy mu- 
rowane i drewniane z  egródkami, 

5 Mieszkania = 
om H.-Komisowy „Zachęta“ 
Mickiewicza Tai, 9-05. 

    

  

      

Brillem, okazała mi pani wielką przys- 
ługę. Oczywiście będzie on donosił 
nam nie dla zysku, a ze strachu. 

Strach jest silniejszy od pieniędzy i 
dlatego mam nadzieję, że jego rapor- 
ty będą prawdziwe. 

— Ja też tak myślę... Gdzież pan 
mnie teraz zawiezie, panie  Detekty 
wie? 

— Gdzie pani rozkaże. Pani nie 
chce rozmawiać ze mną, ale uważam, 
że aresztowanie pani nie przyniosłoby 
nam żadnej korzyści. 

— Ach, to bardzo mile z .pana stro 
ny. Więc pan, naprawdę zechce mnie 
wypuścić? 

— Tak, narazie nie mam żadnych 
danych obciążających panią. Muszę to 
przyznać z żalem. 

— Jestem panu bardzo wdzięczna. 
Ale, przy sposobności, chciałam) się do 
wiedzieć, czy duże niebezpieczeństwa 
groziły panu, w czasie wycieczki pana 
w górę rzeki? 

Billy uśmiechnął 
ciach: 

— Tak, to była nieudana wyciecz- 
ka! Czytała pani o tem w gazetach? 
Powinienem był zrewidować ten nie- 
szczęsny domek, natychmiast po przy 
jeździe. Zrobiłem wielki błąd, pozwa- 
lając wywieść się do miasteczka, tyn 
czasem podpalono domek. Po powro- 
cie zastałem tylko zgliszcza. 

— Dlaczego pana zainteresował 
ten domek? 

się w ciemnoś- 

— Bo tam mieścił się tełefon z 
którego korzystali pewnej nocy т 
rzani ludzie. Jednak dotąd nie е 
zrozumieč, w jakim celu spalili ten do- 
mek? 

Jenny zmieniła temat rozmowy. Wi 
docznie spalony dom niezbyt ją inte- 
reśował. 

(D. C. N.) 
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