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SOWIETY, BUŁGARJA A POLSKA 
Jesteśmy proszeni © zamieszczenie 

kilku uwag następujących: 

  

W artykule pod tytułem „Rendez-vous 

królów i dyplomatów w Ankarze'', Ilustro- 
; Kurjer Codzienny Nr. 201, korėspon- 

dziennika donosi o 
„ygotowującym się w końeu października 

rze zjeździe dyplomatów bałkańskich, 

ja jakoby miała podjąć 

i nietwo przy nawiązaniu stosunków mię 

dzy ZSRR a Rumunją i Bułgarją. 

Z kvótkiej korespondencji trudno 

i ć, czy oba wzmiankowane państwa 

óciły się już do Turcji z proś 

ę, co wydaje się niepewne wo- 

teoretycznej konieczności takie 

o pośrednietwa, or; Ankara swe 
es offices — im pr” а. Może to być z 

jej strony tak zwany próbny balon prasowy, 
у zą zadanie zorjetować ministra Teo- 

Rudszi Beya w reakcji opinji posz 

państw na taką możliwość polityczną. 
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Jakkolwiek jednak sprawa przedstawia 

istocie 3 BW     

  

wydaje 5 
   

   aku polskiej  polity 

2 pošredniezki między I s 

апп posiada nietylko już swą historję, 

niezmienną aktualność. Rola ta, ode- 

a przez dyplomację polską wobec Rosji 
ziła się dość jasno przy 

podpisaniu przez te państwa łącznie z nami 

kon ji londyńskiej o definicji napastnt- 

ka. Polska zresztą jako sąsiadka obu zainte- 
resowanych państw i wehodząca w erę coraz 
to poprawniejszych i bliższych stosunków z 

Rosją z jednej a sprzymierzona z Rumunją 
z drugiej strony, wydaje się naturalnym rze- 
czy porządkiem predestynowana na medjato- 

ra. Uciekanie się Rumunji do pośrednictwa 

tureckiego nie wydaje się ani celowe, ani 
zgodne z prestiżem wielkiego państwa, któe 
na swych rzeczników, najbliższych i wypró- 
bowanych w tym względzie, samodzielnie 0- 
bierać zwykło przyjaciół, Prawdopodobnem 
jest natomiast, iż właśnie Moskwa, widziała- 

by chętnie Turcję jako owego medjatora, za- 
równo ze względu na swe bliskie Z Ankara 

stosunki, jak i dla wywarcia wrażenia, iż 

front bałtyeko - czarnomorski został zachwia 
ny. Polityka sowiecka wydaje się pod tyn: 
względem niezrozumiale upartą, mimo 0s 

na od 
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i Rumnanji, w 
    

        

         nich aktów _polsko-rosyjskiego zbliże 

Wspomnieć tu należy, iż gdy lat temu kilka 
powstało zagadnienie formalnego uregulowa- 

nia opieki konsularnej nad poddanymi państw 
bałkańskich, zamieszkałymi w Rosji, któ:ą 

to opiekę ze względów humanitarnych  wy- 

konywała w praktyce sieć naszych placówek 
na terenie ZSRR; Moskwa dała wówczas do 

zrozumienia, że pertraktacje w tej sprawie i 

ewentualne pośrednietwo między nią a Buka- 

r em, Sofją i Belgradem powinien objąć 
Berlin, lub Ankara, a nie Warszawa, której 

sobie zainteresowane stolice Bałkańskie žy- 

czyły. Jakże wiele od tej pory się zmieniło, 
jak ostygła miłosna atmosfera rapalskiego 

konkubinatu, o ileż zacieśniły się stosunki 
polsko-rosyjskie. Czyżby Narkomindieł i dziś 

jeszeze chciał w Hitlerze widzieć wiernego 

sojusznika, lub w obawie Polski, narzucać 

    

  

  

—bon- uk 
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a. roli reprezentantki i 

Ankarę bałkańskim dypłomatom? Nie można 

go posądzać chyba o taki konserwatyzm. 
Odn: e Bułgawji, to nie je: i wi 

me, czy ta tania, po odejść 

  

   

  

   

  

za 
sd 

jej posła ministra Robefa, roztacza nadal 

1 nietwem Polski, tę trochę opieki 

swymi obywatelami w ZSRR, której 

  

     

  

swego 

czasu 

  

   
poszczególnych » 

uprzej ci i za wiec 

placówki polskie im użyc 

  

należy, że ten stan 

jest wątpliwem, by 

prośbę, z któr 

Polski kiedyś r 

Wspólnoś 

  

d sofijski. 

  

   
wielu interesów, atmosfera 

przyjaźni i zaufania pobratymstwo 

plemienne powinny raczej 

oraz 

skłaniać Sofję do 

  

medjatora z Sowietami w Warsza- 

  

do czego 

Sowiety i 

niż w Ankarze, powtarzam     

  

prawdopodobnie dą co miogło- 
by być dla *Bułgz 
ryzyko. Podobnie rzecz się przedstawia, gdy 

chodzi o Jugosławję, z tem zastrzeżeniem, że 

ze względu na sympatje carskie króla Alek- 
Petersburskiego Kor- 

ji nawet pewnego rodzaju 
  

  

sandra (wychowanek 

     
   

migr 

  

eji rosyjskiej, Jugosławia nie z 

dotąd chęci do formalnego uzna / 
Sędzić jednak wolno, że histo: 
lepiej potrafi dyplomatom rozk : 

każe serbskiej racji stanu stanowisko to zre- 

widować. 
Dla dyplomacji polskiej dążności Bałka- 

nu do nawiązania stosunków  dyplomaiyc 

nych z Rosją, jeżeli mają wogóle oprzeć 

na medjacji, dają piękne pole popisu. ZSRR. 

z szeregu względów, jak np. odrębności 

jowe, imperjalizm doktryny komunistye 

oraz różnorodność elementu 
nowi ód państw słowiańskich cz, 

  

  

    

   
   

    

   

    
   

etnicznego, sta- 

    

       

  

mniej na razie, traktowana 
się poczuciu solidarności wszechsłowiańs 

jako różny od grupy słowian zachodnich i 
południowych. Polska, znająca jak nikt w 
świecie zarówno naród ros, „jak i 
nie panujące w związku sowieckim stosunki, 

traktująca swą wschodni siadkę bez uprze 
dzenia, powiedziałbym z życzliwym dziś obje 

ktywizmem, posiadająca z małą Ententą w! 

le wspólnych spraw i zainteresowań, а # 
zana sympatją z Bułgarami, wydaje się pan- 
stwem najbardziej wskazanem do odegrania 

medjatorki, gdyby 

południowa ewentualnie 

Świadczą 
częściowe 

w formujące: 

  

obes-      

      

      

ropa centralna i 

go wobec Rosji potrzebowała. 

wyżej przytoczone 

  

tem zresztą 

precedensy. 

Należy jedynie rzecz 
świetle w Moskwie i stolicach 

przedstawić, do czego zarówno 
Łukasiewiczowi, jak naszym posłom na Bał- 

kanach z pewnością nie zabraknie kwalifika- 

tę we właściwem 

bałkańskich 

ministrowi 

* €ji. Ministerstwo zaś nasze spraw zagraniez- 

  

nych, wykazujące w ostatnich latach zarówno 

szczęśliwą inicjatywę, jak umiejętność spokejj 

nej oceny wypadków i zabrania stanow 

go głosu, cieszy się dość dużym 
prestiżem i zaufaniem, aby rolę. med] 

ku zadowoleniu wszystkiech kontrahentów о- 

degrać. 
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zagranicą 

ra 

  

Lech Jarociūski. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 

LIDA — ul. »uwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ -- ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

Łaszuk.. 

Włodzimierowa. 

WOŁOŻYN — 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski „ 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — tisiegarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa uł. Mickiewicza 10. 
SMORGONiE -- Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja %. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte „dy. 

Łiberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Zabezpieczenie wkładów konwersyjnych 
WARSZAWA (tei. wł.) W dniu wczoraj- 

szym ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra 
. Skarbu, omawiające zasady udzielania pomocy 

, instytucjom, zawierającym układy z dłużnika- 

mi w zakresie wierzytelności rolnych, Na uwa- 

gę zasługuje kwestja zabezpieczenia wkładów 
konwersyjnych: jako ubezpieczenie dopusz- 

czene zostały papiery wartościowe w stosunku 

85 procent kursu giełdowego, ponadto hipoteki 

mieszczące się w 75 proc. w szacunku nieru- 
chomości. Oprocentowanie długów objętych u- 

kładami konwersyjnemi ustałone zostało przez 

Ministra Skarbu na okres pierwszych dwóch 

lat w wysokości 6,5 proc. w stosunku rocznym. 
Układy konwersyjne jak wiadomo, mogą 

być zawierane na przeciąg lat siedmiu. 

Nowelizacja ustawy 6 spółdzielniach 
WARSZAWA (tei. wł.) Jak się dowiadu- 

jemy, opracowywany od dłuższego czasu pro- 

jekt nowelizacji ustawy o spółdzietniach znaj- 

duje się już na ukończeniu i w dniach najbiiż- 
szych będzie ogłoszony. Pozostają do opraco- 

wania stosunkowo drobne poprawki, których 

większość dotyczy spółdzielni budowlano-miesz 

Wejna domowa w Str. 
TORUŃ (tel. wł.) Na zjeździe wojewódzkim 

Str. Lud., który pod względem liczbowym był 
© wiele słabszy od zjazdów w latach ubiegłych, 
doszło do ostrej dyskusji, w której atakowano 
zarówno sen. Kulerskiego jak i p. Wasilewskie- 

" go. Tego ostatniego zawieszono w prawach 
członka za akcję przeciwko sen. Kulerskienu 
na łamach „Gazety Grudziądzkiej*, Pozatem 
na zjeździe doszło do ostrego kontliktu między 

  

kaniowych, a w szczególności spraw, traktują- 

cych wkłady budowłane jako kapitał udzia- 
łowy. 

Ujęta w ten sposób nowelizacja ustawy o 

spółdzielniach przyczyni się niewątpliwie do 
szybkiego rozwoju budownictwa mieszkanio- 
wego. 

Ludowem na Pomorzu 
sen. Kulerskim a sekretarzem wojewódzkim Str. 
Ludowego Kasperlikiem, który atakował sen. 
Kulerskiego z powodu niepłacenia składek par- 
tyjnych już od dłuższego czasu, Ostatni zjazd 

Str .Lud. jest dowodem, że ostra kampania 
prasowa między p. Wasilewskim a sen. Kuler- 
skim, jaka toczyła się przed niedawnym cza- 
sem, bardzo poważnie osłabiła Stronnictwo Lu- 
dowe na Pomorzu. 

   

POWRÓT PANA PREZYDENTA 

DO WARSZAWY 

WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj rano p. 

Prezydent Rzeczypospolitej powrócił do War- 

szawy po 3-tygodniowym pobycie nad mo- 

rzem. Tego samego dnia w godzinach popo- 

łudniowych p. Prezydent wyjechał z Warszawy 

do swojej letniej rezydencji w Spale. 

REWIZJA STAWEK W GÓRNICTWIE 

KATOWICE PAT. — Przebywający 
Katowicach główny inspektor r 
Kloit odbył w dniu 241 25 bm. 
ferencyj z miarodajnymi  przedst: 

władz rządowycł botników oraz prz 
wz zarobków w gó 

a zarobków 
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hutniczym. 
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W wyniku konferencji ustalono główne 

S ma być przeprowadzona 
+ es 

ie zapadnie na ko 
ta komisja nie 
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w tej spra 
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Sprawa płac w hutnictwie że 

je bez zmian. Co do 1 

  

kopal eki powię 
utrzymany w ruchu. 

parte posiedzenie konierencji londyńskiej 
we czwartek o godzinie 10 

LONDYN. PAT. — Na odbytem wczoraj 

wieczorem posiedzeniu  prezydjum konferencji 
„ ekonomicznej, postanowiono odbyć posiedzenie 

plenarne konferencji ekonomicznį we czwartek 
-, © godzinie 10 przed południem i zakończyć, 0 

ile to będzie możliwe, około 1 po południu od- 
roczeniem konierencji bez wyznaczenia nowego 
terminu. 

Delegat amerykański Hull zgłosił wniosek 
aby prezydjum postanowiło zebrać się najpóź- 

niej dnia 1 listopada, celem wyznaczenia nowej 
daty konterencji stwierdzając, że niewyznacze- 
nie żadnego terminu wywoła na całym świecie 

* przygnębiające wrażenie. 

Chamberlain zaś zaproponował, aby konie- 
rencja odroczyła się bez terminu, pozostawiając 

" decyzję czy i kiedy ma się ona zebrać prze- 

wodniczącemu konferencji, który w porozumie- 
niu z prezesem i wiceprezesem Oraz sprawo- 
zdawcami obu komisyj i wiceprzewodniczącym 
konferencji ustali we właściwym momencie ter- 
min ponownego zebrania się konierencji, 

Wniosek Chamberlaina został przez prezy- 
djum przyjęty. 

Również i inny wniosek delegata amery- 
kańskiego Hulla spotkał ;się z niepowodzeniem. 

Mianowicie wniosek, aby komisja ekonomiczna 

mimo odroczenia konierencji, przedyskutowała 
w najbliższym czasie sprawę przedłużenia ro- 
zejmu celnego. Wniosek został odrzucony. 

Na posiedzeniu plenarnem we czwartek 
należy przeto oczekiwać zasadniczej deklaracji 
amerykańskiej, a także deklaracyj innych dele- 

gcyj. Naogół posiedzenie plenarne nie zapowia- 
da się jako jednomyślne i raczej ujawnią się 
sprzeczne stanowiska poszczególnych delegacyj 

ZAMACH STANU w HISZPANII? 
Aresztowanie półtora tysiąca osób 

MARDYT. PAT. — Hiszpańskie władze 
bezpieczeństwa wykryły szeroko rozgałęzioną 
organizację, mającą na celu dokonanie zamachu 
stanu. Spisek przygotowywały elementy monar 
chistyczne, które porozumiewały się z kołami 
anarchistycznemi i w ścisłem porozumieniu przy 
gotowywały się do akcji, która miała wybūch- 

nąć w ostatnich dniach lipca lub na początku 
sierpnia. 

Hiszpański minister spraw wewnętrznych 

w związku z tą sytuacją wydał polecenie zaare- 
sztowania szeregu osób, należących zarówno 

do kół prawicowych jak i lewicowych. Między 
aresztowanymi znajduje się pewien urzędnik 
policji, który koiportował odezwy faszystow- 
skie. Pozatem kilku dziennikarzy, adwokatów 
i zakonników - jezuitów. 

Liczba aresztowanych na terenie całego 

państwa wynosi obecnie około półtora tysiąca 
osób. 

  

Goering chciał kupić samoloty w Angjji 
Szczegóły wczorajszej demarsche rządu brytyjskiego 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald" dono- 
si następujące szczegóły © wczorajszej demar- 
che rządu angielskiego w Berlinie w sprawie 
naruszenia przez Niemcy traktatu pokojowe- 
go, o ile zapowiedź ministra lotnictwa Goerin- 
ga co do budowy aeroplanów policyjnych zo- 
stałaby wykonana. Goering zwrócił się do am- 
basady angielskiej w Berlinie z propozycją na- 
bycia w firmach brytyjskich aeroplanów. О- 
świadczył on oficjalnie, iż Wielka Brytanja do- 
starczyła samołotów policyjnych  Austrji, to 
Niemcy pragną ich również. Goering dodał, że 
gotów jest przyjąć ofertę z cenami, jakie wska- 
że rząd brytyjski. 

Wczoraj angielski charge d'affaires udał się 
do ministra spraw zagranicznych Neuratha i 0- 
świadczył mu, iż nie jest prawdą, jakoby W. 
Brytania dostarczyła Austrji aeroplanów poli- 
cyjnych, albowiem korzystanie przez Austrję z 
tego rodzaju samolotów byłoby nielegalne. Z 
tych samych powodów byłoby niemożliwe dla 
Angiji dostarczenie samolotów Niemcom. „Dai- 

ly Herald** dodaje, że min. Goering nie postarał 

się nawet o sprawdzenie, czy wiadomość o za- 
mówieniu Austrji jest prawdziwa. Użył on jej, 
poprostu jako preteksty, licząc, że uda mu się 

w ten sposób przeprowadzić jak najbardziej ja- 

skrawy i skandaliczny blufi — zakończył „Daily 
Herald" swój artykuł, 

Szczegóły, podane przez 
potwierdzit „Times“. 

W związku z temi wiadomościami prasy 
angielskiej dowiadujemy się, że Goering udzie- 
lił przed trzema tygodnami bezpośrednio zamó- 

wienia firmie brytyjskiej Fairey Aircraft Com- 

pany na budowę 40 aeroplanów policyjnych. 

Zamówienie to, wymagające licencji rządu an- 
gielskiego, było: rozważane na posiedzeniu ga- 
binetu Wielkiej Brytanji i na wniosek wice- 
premjera Baldwina licencji tej nie udzielono— 
Wobec tego Goering ponowił swoją ofertę w 

formie przedstawionej powyżej przez dzienniki 

angielskie i spotkał się z przykrą demarche 
Wielkiej Brytanii. 

„Daily Herald“, 

Minister Azana oświadczył dziennikarzom, 
że ruch ten został stłumiony w zarodku j zu- 
pełnie nie dotknął armji, która pozostała wier- 
na sztandarom republiki. Minister wyraził prze- 
konanie, że dokonane aresztowania uprzedziły 
groźne komplikacje. 

PARYŻ PAT. — Na całem terytorjum hi 
szpańskiem dokonywane są aresztowania 
przywódców ruchu syndykali lego oraz 
radykalno - prawicowego, dążących do oba- 
lenia obecnego ustroju. 

    
   

W Barcelonie aresztowano ostatniej nocy 
150 osób, a, na całem terytorjum państwa o- 
koło 500. Jednoczesne aresztowania, dokona- 
ne w środowiskach lewicowych i prawico- 
wych, tłumaczone są pogłoskami, że zwolenni 
cy monarchji chcieli dla swoich celów zużyt- 
kować hiszpańskie żywioły anarchistyczne i 
dokonać w najbl ym czasie zamachu sta- 
nu. Premjer Az dołał zapanować nad 
tuacją. udarem зе całkowicie te proje 

EEEDERESZEA PEN TSS TNS DES BOŻA 

Premjer Goemboes znowu 
wyjechał do Rzymu 

BUDAPESZT. PAT. — Ponowny wyjazd 
premjera Goemboesa do Rzymu wywołał liczne 
komentarze w prasie, która przypisuje tej po- 
dróży wielkie znaczenie polityczne. 

Dzienniki wysnuwają daleko idące progno- 
styki co do zmiany sytuacji międzynarodowej 
Węgier, wyrażając przypuszczenie, że podczas 
konferencyj rzymskich omówione będą sprawy 
rewizji granic w myśl postulatów węgierskich. 

Pozatem przedmiotem obrad rzymskich ma 
być sprawa Locarna wschodniego oraz usto- 
sunkowanie się Węgier do paktu czterech. 

    

      

  

KONFERENCJA W LONDYNIE CHCE 
ROZPOCZĄĆ SWE PRACE NANOWO 

LONDYN. PAT. — Agencja Reutera do- 
wiaduje się, że sprawozdanie prezydjum kon- 
ferencji na ostatnie posiedzenie plenarne, wyz- 
naczone na czwartek, załeca powierzenie zor- 
ganizowania przygotowań do podjęcia na no- 
wo prac konferencji ekonomicznej. Przewodni- 

czącemu i wiceprzewodniczącemu  prezydjum 
ma przysługiwać prawo podjęcia każdej akcji, 
którą uznają za celową dla ostatecznego suk- 
cesu konierencji, 

OFICJALNY KOMUNIKAT 
NA ZAKOŃCZENIE 

LONDYN PAT. — Po zakończeniu wczo- 
rajszego popołudniowego posiedzenia prezy- 
djum konierencji gospodarczej wydany został 
oficjałny komunikat, wióry stwierdza, że posie- 
dzenie odbyło się w celu omówienia i zdecydo- 

wania sprawy plenarnego posiedzenia konie- 
rencji, które odbędzie się we czwartek. Prezy- 

djum aprobowało tekst swego raportu, który 

będzie złożony konierencji na plenarnem posie- 
dzeniu. Końcowy . ustęp tego sprawozdania 
brzmi: * 

Prezydjum zaleca konierencji przekazanie 

mu pracy Organizacyjnej w celu wznowienia 
plenarnych zebrań konierencji i głównych jej 

komisyj. W tym celu prezydjum zaleca przyję- 

cie następującej ustawy: 
Konierencja upoważnia przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących i prezydjum do poczy- 

nienia wszystkich kroków, które ich zdaniem 
przyczynią się do powodzenia konierencji, czy 
to przez zwołanie komitetu, wyłonionego przez 
konierencję, czy to porozumiewanie się z przed 
stawicielami poszczególnych państw, specjalnie 
zainteresowanych co do pewnych zagadnień.— 
Prezydjum ma być również upoważnione do 0- 
kreślenia czasu i miejsca zwołania konierencji. 

  

Qgraniczyć wahania się cen 
NOWY YORK. PAT. — Giełda zbożowa 

w porozumieniu z producentami postanowiła ©- 

graniczyć wahania się ceny zboża per buszel. 

jaka ma zachować się w ciągu doby do 5 ct. 
Układ ten będzie stosowany również do żyta 
i jęczmienia. Wahania w tym wypadku będą 
ograniczone do 4 ct. Według tegoż układu po- 

Tydzień gościnności 
CHICAGO. PAT. — Odbył się tu „tydzień 

gościnności polskiej", który rozpoczęło przyję- 

cie u konsula generalnego Rzeczypospolitej p. 
Zbyszewskiego. Tydzień zakończył się wczoraj 

wielkim pochodem przez ilice miasta organiza- 
cyj i stowarzyszeń polskich. \ pochodzie 
wzięło udział 50 artystycznie pomyślanych ry- 
dwanów, ilustrujących najważniejsze momenty 

historji polskiej. 
Wyróżniał się rydwan, przedstawiający od 

siecz wiedeńską. W pochodzie uczestniczyło 50 
tysięcy osób. Między innymi obecni byli desy- 

szczególni kupcy nie będą mogli posiadać na 
składzie ilości zboża, przewyższającej maksi- 

mum, ktore prawdopodobnie będzie wynosiło 
od 2 do 5 miljonów buszli. Trzeci punkt ukła- 
du przewiduje podwyższenie pokrycia przy 0- 
peracjach terminowych. 

polskiej w Chicago 
gnowany ambasador Stanów Zjednoczonych w 
Polsce Cudahy z rodziną, prezesi organizacyj i 

stowarzyszeń połskich i wiele innych wybit- 
nych osobistości. Wieczorem odbyło się wspa- 

niałe widowisko historyczne, na które przybyło 
100 tysięcy widzów. Z łoży konsula przyglądali 
się przedstawieniu reprezentanci władz cywil- 

nych i wojskowych, delegaci Federacji Żydów 
Polskich w Nowym Yorku i inni. Prasa zamiesz- 
cza entuzjastyczne opisy pochodu, podkreślając 
jego wałory artystyczne i znakomitą organi- 

zację, CEL 
  

Obława poalicylna w całe! Rzeszy 
BERLIN. PAT. — Przebieg wczorajszej 0- 

bławy policyjnej w całej Rzeszy według zape- 
wnień urzędowych, nie został nigdzie zakłóco- 
ny. Dokonano bardzo licznych aresztowań, 

W Hamburgu aresztowano 23 osoby. — 

Z Dortmundu donoszą, że policja rozwiązała 
kilka towarzystw śpiewaczych, podejrzanych 
o uprawianie działalności marksistowskiej. Ma- 
jatek tych towarzystw ulegt konfiskacie. 

W Sztutgardzie aresztowano 200 osób pod 
zarzutem przygotowywania akcji antypaństwo- 
wej z okazji odbywającego się tam zlotu gim- 

Przygotowania do odrod 
NOWY YORK. PAT. — Wczorajsze prze- 

mówienie prezydenta Roosevelta, wygłoszone 
przez radjo na temat rekonstrukcji gospodar- 
czej kraju, jest wstępem do bardzo ożywionego 

Generał Balbo z 
NOWY YORK. PAT. — Eskadra generała 

Bałbo odleciała w podróż powrotną, kierując 

nastycznego. Policja skonfiskowała przytem 
wiełką iłość ułotek o treści nielegalnej. 

W Herne policja zatrzymała 4 osoby za 
agitację komunistyczną, jedną zaś za obrazę 
ilagi hitlerowskiej. 

W miejscowośsi Schoenwald dokonano 
wielu aresztowań wśród mieszkańców kołonij 

letnich, obozujących w namiotach. Wśród skon 

fiskowanego materjału znajdowały się najnow- 
sze numery nielegałnie wydawanego organu 

komunistycznego „Rote Fahne'* 
—0—000—0— 

zenia gospodar. U.S.A. 
tygodnia w Stanach Zjednoczonych. Czynione 

są gorączkowe przygotowania do rozpoczęcia 
w nadchodzący czwartek masowego zatrudnie- 
nia bezrobotnych. 

eskadrą odleciał 
się do Shediac w Nowym Brunszwiku. 

Odlot nastąpił o godzinie 10 z minutami 

Hydropiany włoskie zatrzymały się w Schediac 
NOWY YORK. PAT, — O godzinie 20,56 

eskadra hydroplanów gen. Balbo opuściła się 
na wody w Shediac w Nowym Brunświku. 

Jeden z hydroplanów eskadry włoskiej 

zmuszony był do wodowania w porcie Rock- 
land z powodu uszkodzenia przewodów, dopro- 
wadzających oliwę. Załoga niezwłocznie przy- 
stąpiła do naprawy uszkodzonej części aparatu. 

  

   

     

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. dreżej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
tn do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 26 gr. 

    

TELEGRAMY 
PUŁK. W. SŁAWEK W ZAKOPANEM 

ZAKOPANE PAT. — Przybył tu wezo- 
raj na wypoczynek b. premjer prezes Bezpar 
tyjnego Bloku Współpracy z Rządem płk. 

Walery Sławek. 

INŻYNIEROWIE FRANCUSCY W GDYNI 

GDYNIA PAT. — Do Gdyni przybyła z 
Warszawy wycieczka inżynierów dróg i 
stów oraz inżyr w - górników z Paryża. 
W dniu wczorajszym wycieczka zwiedziła 
Gdańsk, poczem wieczorem przybyła do do- 
mu zdrojowego w Gdyni. . 

W. dniu dzisiejszym goście francuscy przy 

  

   mo- 
   

, byli do urzędu morskiego, gdzie po powita- 

ali konferencyjnej wysłuchali refera- 
ku francuskim o budowie i rozwo- 

ju portu Następnie uczestnicy 
wycieczki zwiedzili baseny portowe, chłodnię, 
łaszezarnię ryżu, olejarnię, i urządzenia prze 

ładunkowe. W godzinach południowych go: 

cie wyjechali na Hel, a wieczorem uda 
w dalszą podróż po Polsee, — do C: 

wy, Katowie, Krakowa, Wieliczki i 
nego. 

   

  

5- 

    
    
Zakopa- 

NIEWYJAŚNIONY NAPAD 

POZNAŃ PAT. — Jak donosi „Kurier 

  

   

      

ni sprawey zasadzkę, zranili cię 

żko France a Stawiekiego, b.. porucznika, 

zadając mu 5 ran nożem w plecy. Stawickie- 
go odwieziono do szpitala. Tło zbrodni dotych 
czas nie jest znane. 

PROCES W WADOWICACH 

WADOWICE PAT. — W czwartym dniu 
rozprawy o zajścia antyżydowskie w powie- 

cie żywieckim trybunał przesłuchał ostatnich 
13-tu oskarżonych. Oskarżeni ci, podobnie, 
jak i poprzedni, do winy się nie poczuwają. 
Po zakończeniu przesłuchiwania oskarżonych 
przystąpiono do przesłuchiwania świadków. 

REZOLUCJA GDAŃSKA 

GDAŃSK PAT. — W związku z dążeniera 
hitleroweów do zlikwidowania stronnictw po- 
litycznych w Gdańskn zarząd centrum w 
Gdańsku uchwalił następującą rezolucję: 

Zgodnie z konstytucją Wolnego Miasta u- 
stawodawstwo i senat gdański opierają się 
na zasadzie parlamentarnej, wymagającej ist 
nienia i dalszego pozostawania stronnictw po 
litycznych. Wobee tego także i partja centro 
wa ustosunkowuje się pozytywnie do lokal- 
nych władz. Centrum żąda od wszystkich 
swych ezłonków tego samego nastawienia w 

stosunku do senatu, wierności wobec stronni- 
etwa i jego zasad. 

POSIEDZENIE VOLKSTAGU W PIĄTEK 

GDAŃSK PAT. — Prezydent Volkstagu 
zwołał na piątek 27 bm. posiedzenie Volks- 

tagu. Na porządku dziennym jako jedyny 
punkt znajduje się deklaracja prezydenta 

senatu dra Rauschninga o położenia zewnę- 
trzno - politycznem wolnego miasta. 

ROKOWANIA O KONKORDAT 
Z JUGOSŁAWIĄ 

Na wniosek parlamentu rząd białogrodzki za- 

mierza podjąć nanowo rokowania o konkor- 

dat ze Stolicą Apostolską, zawieszone w swo- 

im czasie wskutek niemożliwych do przyjęcia 
żądań Jugosławii. W tutejszych kołach polity- 

cznych mówi się wprawdzie ze sceptyzmem o 
tej nowej próbie negocjacyj dyplomatycznych, 

ponieważ rząd obstaje nadal przy wprowadzeniu 

głagolicy (języka starocerkiewnosłowiańskiego) 
jako języka liturgicznego do wszystkich kościo 

łów katolickich, nie brak jednak głosów, doma- 

gajacych się konkordatu dła wzmocnienia po- 

wagi rządu. 

PROCES BANDYTÓW KORSYKAŃSKICH 

LYON PAT. — Odbył się tu proces prze 
ciwko bandytom korsykańskim Bartoliemu i 
Santoniemu, członkom słynnej bandy zastrze- 
lonego Józefa Barto]li. Obaj oskarżeni stanę- 
li przed sądem pod zarzutem zabójstwa dwu 
poliejantów na Korsyce. 

     

    

  

Pomimo mętnych zeznań świadków, za- 
straszonych przez pozostałych na. wolności 
bandytów, Bartolli skazany został na 10 lat 

więzienia, a Santoni — na 7 lat ciężkich ro- 
bót. 

  

Giełda warszawska 
DEWIZY 

Belgja 124,90—125,21—124,59. 
Holandja 361,25—362,15—360,35. 

Londyn 29,94 — 30,09 — 29,79. 

Nowy York 6,36 — 6,40 — 6,32. 
Nowy York kabel 6,38 — 6,42 — 6,34. 

Paryż 35,04 — 35,13 — 34,95. 

Praga 26,54 — 26,60 — 26,48. 

Szwajcaria 173,00—173,43—172,57. 

Włochy 47,25 — 48,00 — 48,02. 
Berlin w obrotach prywatnych 213,30. 
Tendencja przeważnie utrzymana. 

AKCJE. 
Bank Polski 80,00 — 81,00. 

Cukier 19,25 — 19,00 

Lilpop 10,75 — 10,25 — 10,50. 

PAPIERY PROCENTOWE 
5-proc. pożyczka kolejowa 39,75. 

Dolarėwka 48.— 

Pożyczka stabilizacyjna 50,00 — 49,75 — 
50,25. 

10-proc. kolejowa 101,00. 

4,5-proc. listy zastawne ziemskie 40,75. 
8-proc. listy m. Warszawy 42,00—42,25. 
Dolar w obrotach prywatnych 6,34—6,35. 
Rubel złoty 4,83. !



ciecha!... 

SŁOWO 

SILVA RERUM Kolektyw bezrobotnych przy ul. Dzielnej 
PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIECA W ŚWIETLE 

OPINJI SĘDZIEGO, OBROŃCY I LEKARZA 

Kurjer Poranny (204) podaje rozważa- 
nia na temat przestępczości kobiecej. Ale czy 

wogóle słuszny jest podział przestępczości na 

męską i kobiecą? 

Zbrodniczość, ze swym podziałem przestęp 

czości kobiecej, jest treścią wielu mądrych, głę- 

bokich książek. 
Lecz jeśli każde uogólnianie kryje w sobie 

niebezpieczeństwo fałszu, to uogólnianie teoryj 

o przestępcach i przestępczyniach jest jeszcze 

groźniejsze z punktu widzenia prawdy objek- 

tywnej. 
Każdy przestępca tworzy swój własny, od- 

rębny typ. I chociaż powierzchownie możnaby 

go zakwalifikować do jakiejś określonej grupy, 
jednak najistotniejsze jego cechy, równocześnie 

najtajniejsze, najgłębiej ukryte, wymykają się 

z pod kontroli teoretycznej. 

Tąk: uogólnienie jest niebezpieczne, bo 

nie daje dokładnego obrazu. A jednak są 
przestępstwa, popełniane przeważnie przez 

kobiety. 

Co do przestępczości kobiecej, to chociaż 

oczywiście są pewnego rodzaju zbrodnie, po- 

pełniane wyłącznie przez kobiety, ale ze sta- 

nowiska adwokackiego — przestępstwa kobie- 

cego nie można wyodrębniać od ogólnego i nie 

widzi się specjalnych różnic między przestęp- 
czynią i przestępcą. 

Trzeba jednak przyjąć, że zbrodniczość 
rozwija się tam, gdzie jest życie. Jeśli więc pe- 

wna sfera życia jest dla kobiety niedostępna, 

tem samem obce i niedostępne jest dla niej 
przestępstwo w tej dziedzinie, 

Tam jednak, gdzie udział jej jest jednako- 

wy, jak np. w stosunkach między kobietą i męż 
czyzną, procentowo przestępczość kobieca jest 
mniejsza od męskiej, Wytłumaczyć to można 
słabszą energją, jako rezultatem rozwoju kobie- 
cego i stosunków społecznych 2 

„SSlabsza energja““ Mala to jest po- 
Czy tylko energja decyduje o skłon- 

ności do przestępstwa? Sędzia jest nieco od- 
miennego zdania o typach przestępczości: 

Sędzia jest zdania, że zbyt ryzykowne by- 
toby wyodrębnianie źródeł przestępczości ko- 
biecej i męskiej 

Mogłoby to być słuszne jedynie wtedy, 
gdyby kobieta nie brała udziału w walce o byt. 

Jeśli bowiem postawić kobietę w tych sa- 
mych warunkach, w jakich był mężczyzna, któ- 
ry np. ukradł, to i ona popełni kradzież. 

Podłożem wszystkich prawie przestępstw 
są warunki ekonomiczne. Począwszy od najdo- 
stępniejszego dła kobiety nierządu, do prze- 
stępstw przeciw mieniu, państwu, często i prze- 
ciw osobie (dzieciobójstwo). 

Zabójstwo wypływa najczęściej z afektu i 
porachunków osobistych. Kobiety nie są nao- 
gół okrutne. Jednak są wypadki, które się spo- 
tyka, połączone są już przeważnie z okrucień- 
stwem. 

O tem mówi pewien adwokat: 

  

I znowu głos niezdecydowany. Bardziej 

stanowczo przemawia lekarka, która wyraź- 
nie staje w obronie przestępczyń, wśród któ- 
rych jest wielki procent psychopatek. 

Młoda lekarka więzienna, która z widocz- 
nem zamiłowaniem oddaje się swej pracy, 
stwierdza, że conajmniej 60 proc. więziennic 
jest niezupełnie normałnych psychicznie. 

U niektórych daje się zaobserwować rów- 
nież wzmożona pobudliwość, pod wpływem 
bezczynności i braku ruchu. 

Wśród złodziejek istnieje znów dużo psy- 
chopatek. Kradną one w naiwny sposób, przy- 
czem same wiedzą, że muszą zostać złapane na 
gorącym uczynkiu, 

Bardzo znamiennym, patologicznym obja- 
wem wśród uwięzionych jest, chociaż pracują 
w zamknięciu niezwykle sprawnie, na wolności 
nie są zdofne do żadnego zajęcia. 

Są też takie, rekrutujące się z recydywis- 
tek, dla których więzienie jest jedyną ostoją. 
Tylko tu czują się dobrze i moralnie odradzają. 

Odradzanie się moralne w więzieniu... 
Jest to zjawisko, które świadezy o potrzebie 
więzień i ich roli, jako zakładów popraw- 
czych. Ale, zdaje się, właśnie w tym punkcie 
przestępczynie najbardziej różnią się od prze 
stępców. Zresztą, na ten temat autorytatyw- 

nie mógłby coś powiedzieć chyba tylko Urke- 
Nachalnik. Życie więzienne dla zwykłych 
śmiertelników nadal pozostanie pewną  za- 

LECTOR 

    

Dla zachowania 
zdrowia 
szuka każdy środków 
najlepszych. Żądajcie 

dlatego tabletek 
Aspirin w oryginalnem 
opakowaniu, zaopa- 
trzonem, czerwoną 
banderolą i znakiem 
„BAYER"” w kształcie 

krzyża. _ 

istnieja tylko jedna 

ASPIRINAI 

                  

   

  

     

    nabycia we wszystkich apłekach. 

  

  

Wszelakie reportaże z bytowania bezro- 
botnych, jak również z życia tych, którzy 
poza życia nawiasem (t. zw. męty społe 

przestępcy, mieszkańcy rozmaitych cyr 
prostytutki i tym podobne ele-męty) prz, 
jadły się. Należy przypuszezać, że autorowie 
ieportaży, montując je, ożywiają się szla- 
chetnemi intencjami: chcą wzruszyć czytel- 

nika, zwrócić jego litościwą uwagę na nędzę 
mas, ulżyć tej nędzy, zapobiec jej. Stąd ów 

realizm takich reportaży, owa „pisana, nie- 
przerabiana rzeczywistość *, której zadaniem, 

jak wszelkiej nagiej prawdy, przemówić bez- 
pośrednio. A jednak reportaże takie, wydru- 

kowane, ozdobione fotomontażem — stają 

się, cheąc niechcąc, literaturą, gorzej nawet 

    

  

   

    

   

gatunkiem literackim, genre'm, manierą, ró- 
wnie mdłą i bezkrwistą, jak ballada roman- 

pseudoklas ly poemat. Nie 
go tak się d „ Czytałem, na- 

d, reportaż Wandy Melcer - Sztekke- 

z życia prostytutek. Robiło się niedo- 
tyle w nim ckliwości i fałszywości. A. 

autorka chciała dać „nagą** prawdę. 
by pisać o prostytutkach, trzeba być 

ą, ewentualnie prostytutką? I repor 

taż Wandy Sztekkerowej, miast wstr: 

       
     

    

  

   

    

    

wzbudził niesmak : polowanie na se 

ność, poc ną sex-appealem. 

Albo łoroczny reportaż Jacka Rolie- 

kiego w „Kurjerze Wileūskim““ o bezrobot- 

nych podziemnego Wilna. Utałentowany fe- 
onista pragnął odmałować całą gehennę 

pokrzywdzonych. I cóż? Okazało się, że ge 

hennę tę przeżywa czytelnik, bezrobotni zaś, 
ąc reportaż Jaeka  Roliekiego, zapom- 

śmiechu o swej niedoli. 

    

      

     

  

nieli | 

Kiedy znalazłem się na ulicy Dzielnej pod 

54-ym numerem, pomniała mi się Sztek- 
kerowa i Rolieki. Co będzie, jeśli mój „re- 

portaż** wyda takie same owoce, jak ich? To 

też, kiedy wracałem stamtąd, kołysząc się 
pół godziny w dorożce — doszedłem do wnio- 
sku, że pisanie „reportażu'* chybia celu. Tem 

bardziej, że w ostatniej chwili, gdy już odjeż- 

dżałem, jedna z bab podbiegła do dorożki, u- 
czepiła się błotnika i człapiąc po błocie 

(tam zostało jeszcze błoto po przedwczoraj- 
szej ulewie), tłumaczyła mi, że nędza tych 

bezrobotnych z Dzielnej jest bluffem, kłam- 

stwem i oszustwem. 

    

       

  

  

— Im dają pracę — krzyczała: — ale oni 

nie chcą pracować! Wolą siedzieć tutaj i nic 
nie robić! Rozhultaili się! Ja to mówię, ja— 

Grycewiczowa! 

  

  

  

  

Grycewiczowa musiała oderwać się od do- 
rożki dlatego, że dorożka wzięła większy 

pęd. Wówczas dorożkarz odwrócił się do 
manie i powiedział: 

— Trzeba bić baby. 
mam żonę, dobra zdaje 
zacznie krzyczeć. Inacz 

Któż więc ma rację? Sto dwadzieścia 
pięć istot, zamkniętych w tym domku przy 
ulicy Dzielnej, ezy sto dwudziesta szósta z 
ich liczby — Grycewiezowa? Bezrobotni nę- 

dzarze czy hultaje? 

Każdą bić trzeba. Ja 
się, a też biję, jak 
z niemi nie można.    

  

  

Nie będę umiał odpowiedzieć na to pyta- 

nie. Umiem tylko ustalić momenty następują 

Ce... 
Przy ul. Dzielnej Nr. 54 stoi drewniany 

dom. Nad brzegiem  Wilji, tuż za młynem. 
Dawniej była tam zamiejska nocna restaura- 

cja. Bawiono się, używano, hulano. Teraz u- 
mieszczono tam bezrobotnych czy też hulta- 
jów. Dokonał tego magistrat. Dwadzieścia 

kilka rodzin: sto dwadzieścia sześć osób. Ile 
to osób wypada na rodzinę? Starey, dojrzali, 

młodzież i dzieci. 

Dom posiada osiem pokojów, dużą weran- 
dę, mansardę i strych. Razem — piętnaście, 
powiedzmy, ubikacyj. Sto dwadzieścia sześć 
osób na piętnaście ubikacyj. Ile to na każdą 
ubikację? Osiem — dziesięć osób. A więc, 
dajmy na to, na strychu, który nie ma pod- 

łogi, tylko ziemią jest wysypany, a dach ma 
ścięty, że oddychać pod nim niesposób (prze 
znaczony był do suszenia bielizny), żyje, pło- 
dzi się, choruje, i ginie kilka rodzin. 
Wczoraj mieli zupę. Dzisiaj już nie ma- 
ją. Po wczorajszą musieli chodzić na Wileń- 

ską ulieę. Wystawać godzinami w ogonkach 
po kartki. Zanim donieśli ją na Dzielną, u- 
płynął cały dzień. Jutro również nie będą jej 
mieli, bo dostają kartki tylko na trzy obiady 
tygodniowo. 

— A może i wcale nie dostaniemy — mó 

wi jedna z kobiet — bo powiedzieli, że wię- 
cej obiadów nie dadzą. 

Teraz zbierają jagody, kopią coś w po- 
lu, wysyłają dzieci na miasto z kwiatuszka- 
mi. O zimie nie myślą. Cóż zresztą mogą my 

śleć o niej? 

Łażą dookoła domu, siedzą nad Wilją, le- 
žą, chudną, głodują, zamierają. Patrzą, jak 
stopniowo nikną w oczach małe dzieci, jak 
kolejno zaczynają chorować. Odra, ospa wie- 

trzna i dezynterja. Na górce, pod dachem, 
leży w osobliwej kołysce, zrobionej ze szmat, 
roczne dziecko. 

— Był tu posterunkowy — mówi jego 
matka — nie chciał wierzyć, że dziecko ma 
rok. Myślał, że parę miesięcy. Musiałam mu 

metrykę pokazywać. 

  

semickie są silne. 

    

nego, wiejskiego domu 

I rzeczywiście, dziecko nie wygląda na 

więcej, niż na dwa — trzy miesi as T 
twarz starsza, zbolała i wykrzy ż 

i ręce jak patyczki. Nawet nie piszezy 
że jutro umrze? 

       

  

  

Cóż poza tem? Łachmany, wyszczerbione 

garnki, połamane żelazne piecyki, smród nę- 

dzy, głód, apatja... I może, któż to wi 

w głębi dusz nienawiść. Sto dwac a 
sześć istot, stłoeczonych w jednym drewnia- 

nym, ciasnym domku, w którym przedtem 
było kilka gabinetów restauracy jnye 

dziwnego, że może ich 
dziwnego, że ta niena 

  

    

  

   

   

    

za dorożką i każe jej 

— Jak tam jest naprawdę, trudno powie- 

dzieć — mówi dorożkarz — ale, 
czy matka, mogąc zarobić, patrzyli, jak *dzie- 

  

cko z głodu umiera... 

I kręci głową. 

O, gdybym potrafił napisać reportaż z ży- 

cia bezrobotnych w „kolektywie'* przy ulicy 

Dzielnej Nr. 54h Gdybym miał pióro Wandy 
Sztekkerowej czy Jacka Rolickiego?  wysz. 

  

й kie 

„Depesze spórtowe 
SKŁAD REPREZENTACJI FRANCUSKIEJ 

w meczu o puhar Davisa. 

PARYŻ PAT. — Kapitan sportowy fran- 
ego tenisu La Coste zestawił następują- 
ad reprezentacji franeuskiej na finało- 

    

   
   

е „Anglją o pukar Davisa. W grze 
staną Cochet i Merlin, w grze 

| — Borotra i Brugnon. 

WĘGRY — AUSTRJA 83:32 

WIEDEŃ PAT. — Lekkoatletyczny mecz 

tenisowy Węgry — Austrja przyniósł wyso- 
„ycięstwo zawodnikom węgierskim — 

     
  

       

  

CARNERA — SCHMELING 

RZYM PAT. — Nowy mistrz świata wszy 
stkich wag bokser włoski Carnera walczyć 

będzie w dniu 24 września rb. z pięściarzem 

niemieckim Schmelingiem. Mecz toczyć s 

dzie o tytuł mistrza świata.. 

NIEMCY — IRLANDJA 4:1 

DUBLIN PAT. — W meczu tenisowym 
Niemcy — Irlandja w I-giej rundzie o pu- 

    

    

   

  

Opieka nad dziećmi bezrobotnych 

Na zdjęciu naszem widzimy fragment z kolonij letnich im. Aleksandry 

  

Piłsudskiej dla 
dzieci bezrobotnych. W kolonji tej przebywa 800 dzieci, korzystających przez kilka tygo 

dni z pełnej swobody i świeżego powietrza. 

  

REKORD WILLEY POSTA 
Willey Post ukończył swój drugi lot doo 

koła kuli ziemskiej w 7 dni 18 godzin i 49 
minut, bijąc w ten sposób swój własny Te- 
kord o 20 godzin i 2 minuty. Sukces spor- 

towy dzielnego lotnika jest tem większy, że 

ostatniego lotu dokonał samotnie w towarzy- 
stwie bezdusznego „robota'', który spisał się 
doskonale. 

W zamiarach Posta leżało pobicie rekor- 
du w czasie 6 dni. Teoretycznie czas około 6 
dni jest możliwy do osiągnięcia. Post odzna- 
czający się niesłychaną zaciętością i wytrzy 
małością, przebywał etapy w tempie zawrot- 

nem. Dopiero wypadek na Alasce, gdy w cza 
sie przymusowego lądowania uszkodził pła- 

towiec, powstrzymał jego pęd na blisko 20 

godzin. tyle właśnie, ile nadłożył czasu po- 
nad upragnione 6 dni. 

Wpierw jeszcze ponad Polską Pest mu- 

siał zboczyć z trasy wobec burz i mgły i 

skierował się do Królewca, gdzie przenoco- 
wał zamiast jak projektował w Moskwie. — 
Stracił w ten sposób około 8 godzin. 

'W Ameryce nazywają Posta „dzieckiem 
szczęścia '. Określenie najzupełniej trafne, 
ale prócz szczęścia, które stale dopisuje dziel 

   
26. Viši, 
DZIALY GzOWNE: Przemys!, hande! I rzemiosta, roinictwoilniarstwo. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udo godnień kolejowo - transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — W przygotowaniu 

masowe wycieczki z 
UWAGA! Zgłoszenia na stoiska w pawilonie głównym i 

cE2> CJ R CZW LED DZ GD> TW DO GOOD WD. 1022 ZW SB CB 

Zaczerpnąłem z przeszłości tradycyj- 

wiele tradycyj szlacheckich, 

nemu lotnikowi, niemniejszą rolę odgrywa w 
jego wyczynach sportowych wytrzymałość, 
ambicja sportowa i wola zwycięstwa. Oczy- 
wista, wielką pomocą Postowi był „robot' — 

inaczej trudno sobie wyobrazić, aby człowiek 

mógł się obyć prawie bez snu w ciągu 8 bez 
mała dni. Dzięki automatycznym sterom mógł 

Post spać lub drzemać w czasie długich go- 

dzin lotu i tylko w chwilach, gdy warunki 
atmosferyczne były niepomyślne lub też trze 

ba było lądować, Post sam ujmował drążki 
kierownicze. 

Mimo tej pracy „robota'* po wylądowaniu 

na lotnisku w Bennetfield lotnik robił wra- 
żenie niezwykle wyczerpanego i naskutek 
bezustannego hałasu w ciągu nieomal 8 dni 

śmigła zupełnie ogłuchł. 
Z samolotu musiano go wynieść. Pierw- 

sze i jedyne jego słowa po wyniesieniu z sa 

molotu były: „Well, dopiąłem swego... Jestem 
bardzo zmęczony” '.. Słowa te, wypowiedzia- 

ne do mikrofonu radjowego, były pierwszą 

wiadomością, otrzymaną przez małżonkę i 
rodziców lotnika, wyczekujących na wynik 

lotu w Oklahomie ze zrozumiałem — паргейе- 
niem. 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. 

MI Targi Północne i Wystada Lniarska © Ollnie 
1935 

Polski i 

znač. „Zapoznač“ 

zagranic y. 
na terenach odkrytych przyjmowane będą tylko do 5 sierpnia. 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERKARDYNSKI, TEL. 11 06 
Biuro czynne dia interesantów codziennie 
z wyjątkiem świąt od 11 do 13 i ©d17 do 19. 

har Davisa na rok 1934 zwyciężyły Niemey 
4:1. 

ROZGRYWKI FINAŁOWE O MISTRZO- 
STWO POLSKI. 

WARSZAWA. PAT. Na konferencji P. 
Z.P.N. ustalono, że tegoroczne rozgrywki fi- 
nałowe o mistrzostwo polskie rozpoczną się 
dnia 6 sierpnia i mają być zakończone dnia 
12 listopada rb. 

  

    

  

Eugenja Kobylińska 

Świat w szkole 
pamiętnik nauczycielki 

      

Książka ta wyszła jnż z drukarni LUX i jest 
do nabycia w księgaruiach wileńskich, 

Sxład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 355 gr. 

Gdy niszczeją zamki 
Francji... 

w Paryżu wyszedł pierwszy numer cza- 
sopisma, poświęconego ratowaniu zamków 
francuskich: został rozsprzedany, rozchwyta- 
ny i.. w parę dni potem ukazał się w NIE- 
MIECKIM przekładzie. Wszystkie 36 foto- 
grafij ilustrujących stan sławnych siedzib ry 
cerskich wielkiego kraju zostały reproduko- 
wane w specjalnym dodatku niemieckiego pi 
sma. Dodano tylko nowe informacje. 

„Za lat 10 na 635 siedzib historycznych'* 
(w 1880 roku było ich jeszcze zgórą 1000) 
pozostanie zaledwie jedna trzecia. Za lat 
dwadzieścia będzie ich kilka, kilkanaście. 
Wszystkie inne zniszczymy sami'* —oto kon 
kiuzja pisma. 

Poczem następują opisy i fotografje: — 
wspaniały renesansowy zamek nad Loarą, jed 
na z rezydencyj Walezjuszowskich, później 
własność dwóch konetablów francuskich, a 
jeszcze potem nadany prawem lennem przez 
Napoleona Lannesowi jest zamieszkany tyiko 
w jednej trzeciej. Reszta pokoi przed- 
stawia się jako ruina niemal: jedna z ilustra 
cyj pokazuje nam wnętrze dużej ongiś sali 
z wybitym w dachu otworem. Wilgoć deszczy 
przenika tędy, niszcząc mury. Ale nie koniec 
na tem: właściciel obecny zamku, emeryt są 
dowy nosi się z zamiarem zburzenia dwóch 
skrzydeł, Przez nie, zupełnie nieużyteczne, 
szerzy się grzyb w całej reszcie budynku —- 
tłumaczy właściel — a wreszcie potrzebne mi 
są te stare cegły dla zbudowania winiarni. 
Trudno. 

Cudny zamek w Annecy, dwa zamki w o- 
kolicach Puit de Dome, Roche Jean w Bre- 
tanji — to ruiny, zamieszkane częściowo tyl- 
ko. Zamek Ormesson to już ruina, której od- 
budowa jest wogóle niemożliwością. A. jesz- 
cze w roku 1883 cytowano go jako jeden z 
czystszych zamków — pałaców barekowych 
Południa Francji. 

Trzeba pamiętać o tem, że epoka od po- 
czątków Odrodzenia, a zwłaszcza od końca 
15-go wieku aż po rewolucję francuską, epo- 
ka, gdy parę wielkich stylów budowniczych 
walczyło o lepsze, i gdy Francja wydawała 
największych architektów, przyniósł krajowi 
zupełny spokój i długie lata dobrobytu, gdy 
nawet wojny tych czasów prowadzone były 
przeważnie poza terytorjum właściwej Fran- 
cji Z tych czasów pozostały na prowincji 
tak wspaniałe zabytki budownictwa, jak w 
mało którym kraju, a połączone z pomnikami 
poprzednich epok tworzyły z Francji istny 
kraj zamków i dworów wiejskich. 

Obecnie budżet francuski jest od lat u- 
jemny: parlament nie odważa się na ukróce- 

nie rozpasania pieniężnego i rozrzutności 
biurokracji i to też opodatkowuje tem sil- 
niej inne warstwy. Na posiadaczy zamków, 
ludzi obarczonych już i tak kosztami ich u- 
trzymania w odpowiednim stanie, spadły ol- 
brzymie ciężary podatkowe, oczywiście nie 
mogące się nawet równać naszej, obciążają- 
cej całe rólnictwo šrubie, ale stanowiącej 
bądź co bądź olbrzymie obciążenie. Ta poli- 
tyka istniała tyle lat i polityka ta jest dziś 
za zniszczenie zabytków odpowiedzialna. 

Dziś Francja podnosi głos protestu. 
PREST. 

  

  

      10. IX. 

Żydom u 

W WIRZE S%OLICY 
W ŚWIECIE RAKIETY 

Nieoczekiwane, sensacyjne zwycięstwo 
Anglji nad Ameryką ucieszyło Francuzów 

niemniej od samych Anglików. Szanse ich 
wzrosły kolosalnie, mogą teraz obronić puka”, 
powinni go obronić. 

      

   

Cochet nie wygrał nigdy z Vinezem, 
styl amerykański — szalone drajwy, s 

szybkość— jest nieznośny dla Cocheta. W 

rafinowany, subtelny tenis franeuski naj 

cej się boi właśnie brutalnej siły, reprezeu- 
towanej przez Amerykanów. 

Z Austinem i 

pewno. Eks mistrz 
szej klasy 

Perrym Cochet wygra ua- 
riata jest jednak wyż- 

od Anglików. 

Doubl angielski Perry-Hughes gra osta- 
tnio słabo, wzmacnia to bardzo szanse Bru- 
na co teraz rozgromił Vineza, Crawford 26 
ghes bili wielokrotnie najlepsze kombinacje 

     

    

doublowe franeuskie. Ten punkt jest niepew- 
ny. 

  

; zagra Borotra, 

   
    

grać oba single, może oba prze- 

7 razie szanse równe. I 
8 punkty pewne, a trzeci chy! 

eyknąć. 
   

się uda 

Wyższość Crawforda okazuje się w całej 
pełni, rozgromił przed tygodniem tego Austi- 
kobiety. O tem mówi pewien adwokat: 
ruje o głowę nad wszystkimi. 

Amerykanie tak pewni siebie dost 
go po nosie. Klęska 1:4 jest bardzo bol 
i do tego w półfinale, i do tego od Angli- 
ków, którzy nie są super-m zami. Z. 
miali, nachalni, antypatyczni Ame 
wrócą z płaczem do domu 

U NAS 

Koželuch gra po 5 godzin dziennie nie- 
skończone ilości setów z Tłoczy 1, Heb- 
dą, Witmanem, Stolarowem. Żelazny Cz 
Założył się z konsulem czeskim o 30 piv e 
przez te dwa tygodnie nie przegra z naszy! 
asami ani jednego seta. ra po kołei ze 
wszystkiemi, wychodzi na plae zmęczony, 
cony, a Tłoczyński świeżutki i leje go j 
chce. Przytem Kożeluch nie stara się o w 
nik, trenuje, daje łatwe piłki na SMecz, pla- 
suje oględnie, nie zabija drajwami — i 
mo to wygrywa. 
kolosalna. 

    

    

   

  

   

  

   

    

   

mi- 

Jego przewaga jest wprost 

Nasi są w przeciętnej formie. Tłoczyński 
piłuje jak zawsze, Hebda sili się na efekta 
i euda, które się udają co dziesiąty raz. Wło 
si musieliby grać jak ostatnie nogi, by prze- 
grać mecz. Karol. 

  

ma o rar 

A, 
POTi NIEMIŁA....VON            

  

TAKIEGO CZŁOWIEKA MOŻNA 
SPOTKAĆ TYLKO NA KRESACH 

Pan Z. Ch. znów rzucał pieniędzmi w tłum, 

jak o tem donosiliśmy w tygodniu zeszłym. 

Dziś tego wysokiego, rasowego, starego 
szlachciea pilnowały już dwie siły. Po-pierw- 
sze, policja. Policja uważa, że powtarzanie 
kijowskiego gestu Bolesława Chrobrego 

zakłóca w Wilnie porządek publiczny. Poli- 

cja kijowska z XI wieku była dla Chrobrego 
względniejsza. Były to oczywiście inne czasy. 

Inaczej zupełnie oceniają pańskie fanabe- 
rje p. Z. Ch. przedmieścia wileńskie. Te oto- 

czyły go chyba jakąś delikatną siecią swoich 
zwiadowców. Bez radja, bez telefonów, bez 

świetlnej sygnalizacji wiedzą, kiedy p. Z. 

Ch. w mieście się pojawi i dokąd zdąża. 
Jakkolwiek p. Ch. jeździ zamkniętą taksów- 
ką, to jednak tłum jest zawsze przy nim. 

Jakgdyby temu brudnemu kłębowisku obdar- 
tusów i bab skrzydła wyrosły do przelaty- 
wania zaułków wileńskich. Widok niesamo- 
wity, jak kulawi żebracy z pod kościołów na 
wieść o p. Ch. zrywają się ze swoich stano- 
wisk i galopują środkiem jezdni za nim, 

Dziś o godzinie 5 p.p. zajechała taksówka 
z p. Ch. przed bank Kleck i Lewin na 
Imbarach. Tłum zebrał się momentalnie i 
to w ilości odpowiadającej wielkiemu  kon- 
gresowi Centrolewu w Krakowie. Dwóch po- 
licjantów, energicznych, poznańskich  poli- 

cjantów usiłowało odepchnąć od drzwi kan- 
toru bankierskiego. Gdzież tam! Ani mowy.Ba 
by zwłaszcza były wściekłe. Rzucały się na 
policjantów z pazurami.. 

Wreszcie we drzwiach banku ukazała się 
wysoka postać pana w czarnem ubraniu i o 

sztywnej twarzy. Hałas tłumu przybrał roz- 
miary szalone. Ale p. Ch. siadł i odjechał. 
Widać uznał, że tłum jest za duży. 

Ostatecznie, tak prawdę powiedziawszy, ta 

filantropja p. Ch. niezupełnie mija się 

z celem. Pieniądze jego trafiają może 
nie do najwięcej zasługujących, lecz nape”v- 
no do bardzo pieniędzy potrzebujących. 

EEE w Wc 

oznaczało dla mnie i wysłuchanie nas stawialiśmy często zarzut, że popie- 

Zakończenie 
Dzisiejszy feljeton stanowi zakończenie cyklu reportaży 

naszego Kolegi o Nowej Palestynie. 

Jest mi niesłychanie trudno dać na zakończenie 
mego reportażu coś, co byłoby niejako syntezą mych 

wrażeń palestyńskich. Przebrnąłem ten kraj we wszy- 

stkich jego kierunkach: rozmawiałem z całą masą lu- 

dzi, codziennych ludzi, i ludzi wysoko postawionych 

na świeczniku swych społeczeństw. Doznałem wrażeń 

bardzo wielu i bardzo silnych. Ale mimo tego wszy- 

stkiego, to nie jest żadna autorska skromność, gdy 

stwierdzam, że nie umiem dać na zakończenie mych 

wrażeń czegoś, coby tych wrażeń było godne. 

Społeczeństwu żydowskiemu trudno może było być 

dalszym, niż autor niniejszego reportażu. Pocho- 

dzę z ziemiańskiej rodziny kresowej, polskiej, zakordo- 

nowej. Prócz handlowych nie ma się wówczas — jak 
w mieście — żadnych innych z Żydami stosunków. 

Nawet wi najdalszych powinowactwach nie mam niko- 
go, ktoby miał rodzinny kontakt, z asymilantami choć- 

by. Jestem głęboko przywiązany do mej religji, w któ- 

rej rola żydostwa niezawsze była rolą narodu wybra- 
nego, wśród której kleru po dziś dzień nastroje anty-   

feudalnych może nawet, o których wiedziałem, że są 

Żydostwu obce, jeśli nie wrogie, a które w każdym 14.- 

zie były dla mnie „swoją przeszłością”. To wszystko 

do Żydostwa nie zbliża, ani go zrozufnieć mie uczy. 
W dzieciństwie mojem ukraińskiem widziałem pogro- 

my żydowskie lat 1919. Młodość moja uniwersytecka 

przypadła na okres, gdy werbunek jesienny do orga- 

nizacyj nacjonalistycznych rozpoczynał się tradycyjne- 

mi napadami tłumu 4 całych grup na wystraszone, 

wiyszczute, jednostki żydowskie. Kto sądzi, że to zwyk- 

ła krewkość młodzieńcza, bo tak go uspokajały te czy 
inne gazety, niech sobie najbliższą jesienią, najbliższą 

werbunkową kompanją przejdzie którymkolwiek z na- 

szych uniwersytetów. Byłem na nich — i mimo naj- 

poważniejszych, najuczeńszych zapewnień, nie wierzę. 

Nie wierzę ani w to, by tak rozwiązywano kwestję 

żydowską w Polsce, ani, by to był ów „czyn*, zapra- 

włający młode pokolenie do wielkiej służby Ojczyźnie. 

I w pierwszym i w drugim wypadku stanąłem wo- 

bec wielkiego, krwawiącego problemu. Proste uczucie 

etyczne nie mogło się nie oburzać w tych latach. Naj- 

prostszy instynkt państwowy. kazał mi sądzić, że rcz- 

wiązanie kwestji żydowskiej 'w: Polsce, to problem 

wielki i problem potrzebny, konieczny może. Sądzi- 

łem, że przedewszystkiem warto się z nim — zapuv-   

„tamtej strony”. 

Gdy młody Żyd, działacz akademicki, z którym się 

zbliżyłem, mówił mi o Palestynie, słuchałem z począt- 

ku z takim sceptycyzmem, z jakim o niej słuchają 

wszyscy w Polsce. Ale im częściej zdarzała mi się spo- 

sobność mówienia z Żydami o Palestynie, tem silnie; 

utrwalało się we mnie przekonanie, że to jest coś wię- 

cej, niż my sądzimy, że ta Palestyna, czy Żydzi do 

niej jadą czy nie jadą, wysuwa się powoli na plan 

pierwszy ich myślowego horyzontu. To była rzecz, 

którą konstatowałem, ale której konsekwencyj nie ro- 

zumiałem. Po paru latach postanowiłem zobaczyć to 

na własne oczy. 

Znaczenie Palestyny dla sprawy żydowskiej, jak 

mi się zdaje, polega na dwóch rzeczach: na tem, że 

jest ona terenem emigracyjnym Żydostwa i jeżeli tyl- 

ko uda się przełamać opór Anglji, która bezlitośnie 

ogranicza imigrację, może tu odegrać dużą rolę. Pole- 

ga ona dalej na tem, że Palestyna jest dziś duchową 

stolicą żydostwa, coś jak nasz Kraków przed 1914-ym 

rokiem. To, co się tam dzieje, ma resonans w całem 

Żydostwie, rozproszonem na Zachodzie, w Ameryce, 

w Polsce... I tradycyjna polityka i psychika żydowska 

ulegają wpływom tej przemiany, jaka się tam dziś d>- 

konywa. Na nasze stosunki nie jest to bez wpływu. 

"Ten wpływ wydaje mi się dodatni:   

rają komunizm, że komunizm, który dla nas oznacza 

nietylko przewrót socjalny, ale jeszcze okrojenie Pol- 
ski o 2/3, jej ziem, oddając Kresy Rosji, Pomorze 

i Śląsk Niemcom, bo taki jest program partyj komu- 
nistycznych w Polsce, miał wśród ghetta gorących 

szermierzy. Komunizm jako ideę nie da się zmóc poli- 

cyjnemi środkami: można jej było jedynie przeciwsta- 

wić inną ideę. Stało się to bez naszego współudziału, 

ale jakby nie było, sjonizm jest tym ruchem, który 

w naszem ghecie robi stałe i niezaprzeczalne postępy 

kosztem komunizmu i zwalczając jednocześnie komu- 

nizm. Cały hitleryzm może Żydów niemieckich w 

okropny sposób niszczy, znęca się nad nimi, tępi, ale 

komunizm w Rosji poprostu narodową egzystencję jed- 

nego z największych ośrodków żydowskich na świe- 

cie unicestwił, odciął od reszty, przetapia w tyglu 

swych narodowościowych poczynań. Sowiety wyrosły 

na najgroźniejszego wroga żydostwa. Sądzę, że nie- 

bezpieczeństwo komunistyczne jest rzeczą zbyt ważną 

dla naszej przyszłości państwowej, by na ten moment 

nie zwrócić uwagi. 

Sjonizm jest ruchem, który wśród Żydów zwalcza 

asymilację, hamuje jej postępy. Nic nie mam 

przeciw asymilacji jednostek, asymilacji, która dała 
nam nietylko Juljana Klaczkę. Asymilacji mas żydow- 

skich nie życzy sobie w Polsce bodaj nikt, prócz może
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Wschód słońca g, 3,18 

Zachód słońca g. 7,32 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 25 lipca 1933 r. 
Ciśnienie: średnie: 760. 

Temperatura średnia: +-20. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najni у 

Opad w mm.: — 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: stan stały. 

PROGNOZA POGODY P.L.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Wileńszczyzna — pochmurnie 

w Ciągu dnia. 

  

     

  

Pamerze i yzną 

z większemi rozpogodzeniami 

Nieco cieplej. — Słabe wiatry z kierunków < 

zachodnich. Pozostałe dzielnice: — pogoda 

słoneczna i ciepła przy słabych wiatrach 

miejscowych. 

MIEJSKA. 
— Zaległości na rzecz miasta. Poszczegól- 

ne instytucje państwowe i wojskowe z tytulu 

rozmaitego rodzaju świadczeń rzeczowych — 

winne są magistratowi blisko miljon złotych. 

Część należności udało się miastu już Ścią- 

gnąć, pozostałość jest jednak dość poważna. 

Obecnie magistrat sporządza dokładne dane za 

dłużenia na rzecz miasta i w związku z tem 

odwołano z urlopów kilku rachmistrzów miej- 

skich. Podobno sprawa ta jest obecnie na do- 

brej drodze i część przynajmniej zadłużenia 

miasto ma otrzymać, co przyczyni się do zasi- 

łenia finansów komunalnych. 

— Co będzie z dużemi mieszkaniami, Wia- 

domo było, że Komitet Rozbudowy m. Wilna 

złożył władzom centralnym obszerny memorjał, 

dustrujący potrzeby miasta w dziedzinie budo- 

wianej. Komitet zwrócił uwagę miarodajnych 

czynników na fakt, że w Wilnie daje się w sil- 

nym stopniu odczuwać brak małych mieszkań 

z wygodami, podczas gdy jest nadmiar miesz- 

kań dużych, na które niema prawie popytu. 

To też polityka budowlana miasta ma pójść 

w kierunku przebudowy mieszkań dużych na 

małe, komfortowo urządzone, zaopatrzone we 

wszystkie wygody. 
Sprawa ta jednak utknęła na martwym 

punkcie, bowiem. kredytów mimo usilnych sta- 

rań Komitet Rozbudowy nie otrzymał, Obecnie 

jak się dowiadujemy, sprawą tą zainteresowała 

się łzba Przemysłowo - Handlowa i w niedłu- 

gim czasie ma zwołać zebranie zainteresowa- 

mych stron. Do narady tej przywiązują duże 

znaczenie. 
— Roboty elektryczne. Elektrownia miej- 

ska zdecydowaną jest przyśpieszyć zatwierdze- 
mie nowoprzeprowadzonych instalacyj, a to w 

celu umożliwienia monterom regulowanie na 

czas rachunków za wykonane prace. 

— Prąd zmienny. W sierpniu magistrat 

rozpoczyna roboty nad zmianą prądu stałego 

ma zmienny. W pierwszej kolejce prąd zmienny 
otrzyma ul. Mickiewicza na przestrzeni od ul. 

3 Maja do mostu Zwierzynieckiego. W związ- 

ku z tem wczoraj odbył się w elektrowni miej- 
skiej przetarg na dostawę niezbędnego kabla. 

— Likwidacja napowietrznej sieci kabłowej 
Proces przechodzenia od systemu napowietrz- 

mej sieci kablowej do systemu podziemnego 

postępuje w Wilnie stale, acz wolno, naprzód. 

Ostatmio usunięte zostały całkowicie słupy te- 
lefoniczne z terenu ulicy Uniwersyteckiej. 

Pozatem przeprowadzana jest akcja za- 

miary zbutwiałych słupów na nowe. Tego ro- 

dzaju roboty przeprowadzono między innemi 

ma ulicy Słowackiego w okolicach Dyrekcji Ko- 

łejowej. G.) 
— Układanie chodników na Zarzeczu. O- 

negdaj rozpoczęto układanie nowego chodnika 

ma Zarzeczu, na przestrzeni od mostu na Wi- 

šence do wylotu ul. Popławskiej. (i) 
— Wojna ze straganiarkami, Przy ulicy 

Jatkowej 6, kilkanaście stołów z mięsem zna- 

lazło sę w konflikcie z poborcą tygodniowych 
należności dzierżawnych za lokal. 

Straganiarki z racji zastoju w handlu nie 

chcą płacić 4 zł. tygodniowo, natomast pobor- 

ca stanowczo nie zgadza się na zmniejszenie 

tenuty. 

Z tego powodu jatka jest widownią sta- 

łych zajść, które wczoraj przybrały większe roz- 

miary. Nieustępliwy poborca zamknął wieczo- 

rem wejście do straganów na trzy spusty tak, 

że rzeźniczki znalazły się w matni, nie mogąc 

wydostać sę na zewnątrz. Na domiar złego ten 

sam poborea powiadomił policję, że stragany 
kandlują po godzinie zakazanej i jako dowód 

podał obecność straganiarek w sklepach. — 

Rzežniczki ze swej strony chcąc odsunąć pq- 
dejrzenie, wszczęły okropny krzyk i powybija- 
ły wszystkie szyby w straganie, na dowód że 

zostały tam podstępnie zamknięte. 

— Usunięcie nasypu na Kalwaryjskiej, U- 
sunięty został brzydki nasyp z prawej strony 

ulicy Kalwaryjskiej, tuż za Zielonym Mostem, 

który przez szereg lat uniemożliwiał rozszerzenie 

ulicy w tem miejscu, oraz ułożenie chodnika z 

prawej strony jezdni. (i) 

— Woda na Wiljii W dniu wczorajszym, 
jak należało oczekiwać, woda na Wilji znacznie 
opadła, tak że niema już obawy że ostatnie 

deszcze spowodują zbytni przybór. 

POCZTOWA 

— Przeniesienie działu rejestracji i opłat 
radjofonicznych. Z dniem 1 sierpnia, dział ra 
djofoniczny (rejestracja odbiorników i 
ty) 

opła- 
zostaje przeniesiony z obecnego lokalu w 
zie pocztowym Wilno 1 przy ul. Wiel- 

aficzno-teletonicznego, 
a 13, 1 piętro. 

RÓŻNE 
— Na dożynki do Spały, Na dożynki do 

Spały Wileńszczyzna wyśle delegację włościań 

   

  

ską, która przed p. Prezydentem złoży. wieniec 

z miejscowego żyta. Dożynki odbędą się dnia 

  

śnia br. 

— Przydział wycieczek. W związku z ru- 
chem wycieczkowym w Wiłnie, ma być ure- 

gulowana i to w najbliższych dniach kwestja 
podziału przyjezdnych 

miernie kierowało przybywających wycieczko- 

wiczów do wszystkich hoteli w Śródmieściu. 

— Pożyczki dla rzemiosła. W związku z 
przyznaną dla Wilna pożyczką na zasilenie rze- 

miosła, zainteresowane związki omawiają obe- 

cnie sposoby wypłacania pożyczek i ich wyso- 
kość dla poszczególnych gałęzi 

— Konfiskata. Komunistyczna jednodniów- 
ka pt. „Iberblik* została skonfiskowaną przez 

władze adminsitracyjne. Wydawcę tego świst- 

ka pociągnięto do odpowiedzialności, 

— Udział kupców palestyńskich w IIL 

Targach Północnych?! Kupiec żydowski z Tel 
Awiwu, Goldberg, wilnianin, w imieniu całej 
grupy kupców żydowskich, pochodzących z 
Wileńszczyzny, nadesłał list do dyrekcji III 
Targów Północnych, w którym pisze, że wszy 
sey oni z wielką radością przyjęli wiadomość 
o mających się wkrótce odbyć Targach w Wil 
nie. 

  

Goldberg wszedł już w kontakt ze związ 
kiem kupców i przemysłowców w Palestynie 
celem zwrócenia uwagi na III Targi Północ- 
ne i udział przemysłu palestyńskiego w tej 
imprezie. (k) 

TEATR I MUZYKA 
. — Teatr Letni — dwa ostatnie przedsta- 

wienia „Jima i Jilla''. Ceny niższe od do- 
tychczasowych. Dziś, we środę 26 lipca, 0 
godzinie 8 m. 15 przedostatnie wieczorne 
przedstawienie świetnej, areywesołej komedji 
nuzycznej „Jim i JiN*', w wykonaniu p.p. H. 
Kamińskiej, M. Węgrzyna, (role tytułowe), 
pary baletowej — Edyty Pfeifer i Zenona 
Leszczewski rtystów państw. opery w 
Rydze, „asińskiej-Detkowskiej, Neubelta, El- 
wiekiego, Pośpiełowskiego, Braunówny, Świę 
tochowskiej, Janowskiego. Orkiestra pod dy- 
rekcją Sylwestra Czosnowskiego. 

, Ceny miejse na te ostatnie przedstawie- 
nia zostały znizone od 3,90 gr. (rząd 1-szy). 
do 0,40 gr. — A więc jest to ostatnia okazja 
zobaczenia tak wspaniałego widowiska, ja- 
kiem jest „Jim i Jill“. 

„ Marja Malicka i Zbyszko Sawan w Te- 
atrze Letnim. W piątek 28 lipea o godz. 8 m. 
15 wiecz. dana będzie doskonała sztuka w 
3-ch aktach Niecodemi'ego (przekład Z. Ja- 
chimeckiej) p.t. „Cień'*. 

W sztuce tej wystąpi gościnnie ulubieni- 
ca całej Polski Marja Malieka. Malicka wy- 
stąpi w tvtułowej roli Joanny, której kreacja 
należy do największych jej sukcesów arty- 
stycznych. 

Atrascyjne przedstawienie niewątpliwie 
podnosi występ Zbyszka Sawana. Dalszą ob- 
sadę tej świetnej sztuki stanowią p.p.: A. 
Łodziński, Wł. Pawłowski, I. Ładosiówna, O. 

      

    

pomiędzy poszczególne $ ES 
hotele. Chodzi o to, aby Tow. Podróży równo- > 

SŁO 

WILNO. Przed paru tygodniami pielśny] 

wo 

na peryierjach, ograniczając się do sporadycz- 

że na ulicy Wodociągowej policja podczas po-*nych wycieczek do miasta, gdzie mimo czuj- 

ścigu za poszukiwanym przestępcą zmuszona 
była użyć broni palnej, wskutek czego został 
postrzelony jeden z towarzyszy šciganego, оп 

zaś sam zdołał zbiec. 
Owym ściganym przestępcą był Józei Ru- 

dziūski. Ma on na sumieniu cały szereg grze- 
chów, za co groziło mu ciężkie i długoletnie 

więzienie. 
Przed niedawnym czasem Rudziński dopuś 

cił się zabójstwa na osobie swego kompana, 

Wincentego Kudrisa, który zginął wciągnięty w 

zasadzkę Od noża, we władaniu którym Ru- 

dziński miał być mistrzem, 
O co poszło, Ściśle nie wiadomo, bowiem 

Kudris zgodnie z przyjętym w Świecie prze- 
stępczym zwyczajem, odmówił umierając wszel 

kich zeznań. Krążyły tylko pogłoski, że w grę 

wchodziła kobieta, lecz czy jest to ścisłe, do- 

kładnie niesposób było zbadać. 
Dość, że.po zabójstwie Rudziński zbiegł i 

ukrywał się w znanych tyłko sobie melinach, 

PORRETWFZZC DOE ECOTOZOOWRECE RTN 

I. Paszkowska. Reżyserja J. Ro- 
i. Dekoracje W. Makojnika. Bi- 

‚ ва już w sprzedaży w kasie zamawiań 
ziennie od godz. 11 — 9 wiecz. bez przer- 

    

   

  

    
   

— Ostatnie przedstawienie „Królowej 
*', Dziś, ukaże się po raz ostatni roz- 

ea do łez, wesoła operetka W. Kollo 
nocy** odznaczająca się żywą ak- 

ezna oraz pięknemi melodjami.. W 
im efktowne produkcje taneczne w 

wykonaniu solistów baletu, oraz zespołu girls. 
Ceny miejse od 25 gr. do 2,90 gr. Poezątek o 
godz. 8 m. 30 wiecz. 

— „Szaleństwa Coletty''. Jutro wzao- 
wioną zostanie melodyjna operetka  Stolza 
„Szaleństwa Coletty''. W roli tytułowej wy- 
stąpi Mary Gabrieli. Będzie to ostatnia sztu- 
ka z jej udziałem, przed wyjazdem na urlop 

nkowy. Ponadto w rolach głównych 
p : Halmirska, Dembowski, Szcza- 

ski, Tatrzański, który operetkę tę wyre- 
żyserował. Interesująca akcja operetki, posia- 
dającej piękną muzykę przenosi widza z sal 
dancingowych na Montmartre, na pokład pa- 
rowca transatlantyckiego w Marsylji. Operet- 

  

     

  

    

    ją barwne tańce i efektowne 
adu W. Morawskiego. Dekoracje w 

wykonaniu J. Haw ewicza. 
к Ceny miejse od 25 gr. do 2,90 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Poskromienie złośnicy. 

PAN — Kobieto, nie grzesz! e 
CASINO — Z rozkazu księżniczki 
LUX — Odrodzenie. 
ADRIA — Na podniebnym szlaku. 
ŚWIATOWID — Zabójstwo o świcie i 

Straszna noc. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

-— Protokuły na kąpiących się. W ubieg- 
łym tygodniu sporządzono na Wilji 14 proto- 
kułów za kąpanie się w miejscach zakazanych. 

— Złodzieje żarówek i sosen, Ze skradzio- 
nemi żarówkami wartości 5 zł., zatrzymała po- 

licja Szymona Szera ze Strycharskiej 32. Po- 
wykręcał on je w domu przy ul. Zawalnej 13. 

— 9 sosen, wartości 42 zł. skradziono w 

nocy z lasu na Pośpieszce na szkodę Aleksan- 

drowiczowej. 

— Okradzione mieszkania. Z mieszkania 
M. Osieckiej przy ul. Murarskiej 10 skradziono 

garderobę damską i bieliznę stołową, 
— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 

Wojskowo - Cmentarnej 12 na szkodę K. Jan- 
kowskiej skradziono obrączkę i gotówkę. 

WILNO — TROKI. 

— PODRZUTEK. W Nowo - Wilejce w 
pobliżu koszar znaleziono  kilkutygodniowa 
dziewczynkę - podrzutka. Była przy niej kart- 
ka z napisem: „Dziewczynka, ochrzczono 21 7. 
1933, wyznanie rzymska - katolickie, proszę o 

opiekę", 
  

250-lecie Odsieczy Wiednia 
WILNO. W piątek dnia 21 lipca 1933 

roku, odbyło się w Komendzie miastą pod 
przewodnictwem p. ppłk. Błockiego organiza 

cyjne posiedzenie sekcji obchodu  250-lecia 
odsieczy Wiednia, która została powołana 
przez Komitet Obchodu Rocznic Historycz- 

nych i będzie miała charakter wojewódzkie- 
go Komitetu Obchodu 250-lecia odsieczy Wie- 
dnia. 

Komitet ukonstytuował się następująco: 
przewodniczący ppłk Stefan Błocki, wiceprze 
wodniczący — prezydent miasta dr. Male- 

szewski, sekretarz dr. Ludwik Bar, członko- 
wie: starosta grodzki — Kowalski, naczelnik 
Szulc, redaktor dr. Charkiewicz, dyr. Hule- 

wicz, dyr. Szydłowski, dr. Lorentz, dr. Niżyń- 
ski, dyr. Szpakiewicz, komisarz Her, p. Woł- 
łejko. 

Uchwalono wytyczne programu obchodn, 
które przedstawiają się następująco: obchód 

będzie miał przedewszystkiem charakter uro- 
czystości wojskowych i w Wilnie odbędzie 
się w dniach 23 i 24 września. 

W sobotę, dnia 23 września, wieczorem 
odbędzie się capstrzyk, koncerty na placach, 

iluminacja miasta i rozpalenie ognia na o- 
taczających miasto wzgórzach. W niedzielę 
24 września — msza polowa na placu Łukis- 
kim z kazaniem, transmitowana przez mega- 
fony na różne punkty miasta, defilada, kon- 
certy orkiestr wojskowych w parkach, słu- 

chowisko radjowe, w kinach dodatki okolicz- 
nościowe, wieczorem widowisko „Sobieski 
pod Wiedniem'*'. W dniu 24 września odhę- 
dzie się zbiórka na odnowienie Zamku w Ole- 
sku, będą sprzedawane pocztówki i znaczki. 
Na terenie województwa powołane będą ko- 
mitety powiatowe i gminne, które podejmą 
działalność na swoich terenach. 

ności Wydziału Śledczego, zawsze zdołał unik- 

'nąć zastawionych na niego siect. 
Wreszcie widząc, że sam nie zdoła zbyt 

długo operować bezkarnie, nieuchwytny rze- 
zimieszek postanowił zorganizować bandę. 

W skład jej weszło dwóch młodocianych 

zbiegów z Wielucian, którzy jako specjaliści w 
kradzieżach ulicznych, wraz z Rudzińskim sta- 
li się postrachem samotnie przechodzących ko- 

biet. Wyrywanie torebek a nawet teroryzowa- 

nie kobiet, naturalnie zwróciło odrazu uwage 

policji, więc po kilku tygodniach banda prze- 
rzuciła się na inny teren. Poczęto napastować 

chłopów, jadących do miasta lub do domów. 
Porywano z wozów wszystko co się da- 

ło, nie gardząc nawet żywnością, którą nastę- 

pnie wymieniano na wódkę. 

Lecz i tu wreszcie bandzie powinęła się 
noga. 

Podczas napadu na uł. Wiłkomierskiej, je- 

den z rzezimieszków ugodził broniącego swej 
własności chłopa nożem i uciekając został za- 

trzymany przez policjanta. Wkrótce potem u- 

jeto drugiego członka bandy. 
Rudziński znowu pozostał sam i jako naj- 

lepsze miejsce dla ukrywania się, wybrał oko- 

liczne lasy jak Zakret, Zwierzyniec lub Belmont 

Szczęście nadal mu dopisywało, bowiem 

mimo wysiłków policji, tropiony przestępca 
stałe unikał zastawionych zasadzek. 

Fenomenalne zdołności lekkoatletyczne ja- 
kie posiadał, oddały mu nieocenione usługi przy 
wydostawaniu się z opresji. 

ieuchwytny herszt torebkarzy © potrzasku 
Przywódca zbiegów z Wilucian aresztowany podczas Snu 

Policjanci, którzy brali udział w pościgu 
za Rudzińskim twierdzą, że nie jest on wcale 

gorszy od Kusocińskiego. 
Tak szybko biegającego draba trudno na- 

prawdę spotkać, więc nic dziwnego, że w lesie 

Rudziński mógł być spokojny, że go nie złapią. 

Przedwczoraj jak wiadomo przeszła nad 
miastem ulewa, która zmusiła zbiega do szuka- 

nia schronienia pod dachem. Gdzież mógł pójść 
jeśli nie do siostry na ulicę Świerkową 26? 

Dano mu tam świeżą bieliznę, nakarmiono 
i ułożono do łóżka. Śmiertelnie znużony Rudziń- 2 
ski szybko zasnął, ukrywszy przedtem pod 

poduszką rewolwer z którym nigdy się nie roz- zr 

stawał, 
Na krótko przed północą dom przy ulicy 

Świerkowej został otoczony niespodziewanie 
przez policję, która tym razem postanowiła o- 
statecznie rozprawić się z nieuchwytnym do- 
tychczas rzezimieszkiem. 

Z zachowaniem niezbędnych środków о- 

strożności wkroczono do mieszkania, gdzie u- 
krył się Rudziński i momentalnie, zanim zdołał 

przebudzić się, zakuto go w kajdanki, 

Skrępowane ręce uniemożliwiają szybki 

bieg, więc już bez obawy, że zatrzymany zdoła 

zbiec, skierowano go do aresztu. 

Rudziński twierdził, że nie da się wziąć 
żywcem policji, a że stało się inaczej, należy to 
złożyć na karb zbiegu okoliczności. Gdyby nie 
ulewa, rzezimieszek w dalszym ciągu spacero- 
wałby po lesie, od czasu do czasu uprawiał tre- 
ning biegowy, ażeby nie wyjść z wprawy na 
wypadek zapasów z policją. 

  

Płonący samochód na szasie 
WILNO. Wczoraj w nocy w jadącym do 

miasta samochodzie ciężarowym tuż przed 
Pośpieszką zapalił się motor, co groziło zni- 
szczeniem całego wozu. 

Szofer Bazyli Bućko (Portowa 2) mimo 
grożącego niebezpieczeństwa usiłował ugasić 

płomienie, które ogarniały już nadwozie, co 

mu się po dłuższych wysiłkach udało. 
Uległ on jednak ciężkiemu  poparzenin 

rąk, tak że udzieliło mu pomocy Pogotowie 
Ratunkowe. 

” 

  

i 
510 Nasz współpracownik p. Karol 

poznać ze swego światopogłądu К 
w rodzaju Marka Twaina i mów 

nych zgryźliwości w przesadzonej formie, do 

której przyzwyczaił swoich czytelników. To 
też jego wczorajszy feljetonik p.t. „Nie ża- 

łujmy topieleów*', był już uprzednio zakwa.- 
lifikowany do druku przez sekretarjat redak- 
cji. Traf jednak zdarzył, że feljetonik ten 

spotkał się w jednym numerze gazety z wis- 

mi tragicznemi i ze świ 
e wywrzeć musiało n: 

nie. Redakcja „Słowa 

ębsze, najgorętsze i naj 
> się tak stało, prz; 

: było skutkiem karygodne- 
rzeoczenia, jakkolwiek dla tego, kto zus 

pracy dziennikarskiej ia 

go. Redakcja „Słowa** 

ików o przyjęcie zapewnienia, że 
wolnego grubjaństwa, który si 

h szpaltach wydarzył, przede 5 

1as samych boli i dlatego też bez ni- 
ji z cezyjejkolwiek- strony, 

śpieszymy wyrazić to ubolewanie. 

Uholewanie od Redakc , 
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ža swoje naj 
sze ubolewanie 

  

   

  

   
  

St. M. 

Radje wiieńskie 
ŚRODA, DNIA 26-g0 LIPCA 1938 R. 

  

   
   

    
   

  

  

  

7,52: Chwilka gosp. dom. 11,57: Sygnał cza- 
su i hejnał. 12,05: Płyty. 12.25: Prasa, kom. 

1 d. e. plyt. 12.55: nik połudu. 
1 Program dzienny. 14.55: Płyty — 

N je lato!, chwilka strzelecka, d.e. płyt 
1 Kom. gosp. 15.35: Płyty — Utwory 

  

kowskiego. 15.45: Skrzynka P.K.O. 16.00 
Koncert. 17.00: Pogadanka aktualna. 17.15: 

Koncert symfoniczny — słowo wstępne wysł. 
prof. M. Józefowicz. 18.15: „Co o kajaku i 

składaku wiedzieć należy — odczyt. 18.35: 

Recital Śpiewać 19. Rozmaitości. 19,20: 
Przegląd litewski. 19.35: Program na czwar- 

tek. 19.40: Kwadrans literacki. 20.00: Muzy- 

ka lekka. 20,50: Dziennik wiecz. 21.00: „Ciot 
ka Albinowa mówi'* — mon. hum. K. Alek- 
sandrowiczowej. 21.10: Koncert solistów. 
22.00: Odezyt esperancki. 22.20: Muzyka. 

: Komun. sport. 22,35: Komun. meteor. 
22,40: Muzyka taneczna. 

     

  

    

  

   

  

  

Wejrzeć w komunikacje na Wilii 
Rozwydrzonym sternikom niezawadzi nałożyć kaganiec 

WILNO. — Niesłychany wypadek, jaki 

miał miejsce przed dwoma tygodniami na 
Wilji, kiedy sternik statku odmówił przyj- 
ścia z pomocą tonącemu żołnierzowi, niewąt- 
pliwie musi zainteresować szerszy ogół sta- 
nem naszej komunikacji rzecznej. 

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
statków ponoszą wyłącznie ich właściciele, ©- 

SPORT 
ZAWODY PŁYWACKIE W TROKACH. 

„Jak już podawaliśmy w poniedziałek, 
dziś, t. j. we środę 26 b.m. o godz, 17, odbę- 
dą się w Trokach zawody pływackie z udzia- 
łem zawodników łotewskich, przebywających 
w Trokach na kursie sportów wodnych, or- 
ganizowanych przez A.Ż.Z.M. „Lija*. Obok 
Łotyszy, zobaczymy na basenie pływackim 
Seminarjum Nauczycielskiego w _ Trokach, 
czołowych zawodników Wilna i pływaków 
bawiących w Trokach na kursie żeglarskim. 

Został ustalony następujący program za- 
wodów: 100 mert. panów stylem dowolnym, 
200 „metr. panów stylem klasycznym,*50 mtr. 
panów stył. dowoln. (zastrzeżony wyłącznie 
dla Łotyszy, którzy zaczęli pływać w Tro- 
kach), 100 mtr. pań stylem dowolnym, 200 
m. pań stylem klasycznym. 

Nad program przewidziane 
tranpoliny. Po zawodach — 
„Pożegnania Wog'* przez Łotyszy. 

Przed połądniem odbędą się polsko-łote- 
wskie regaty żeglarskie. 

Zapisy zawodników wileńskich przvimu- 
je i ze dziś ośrodek W.F. i P.W. w Wil 
nie, bez kosztów wpisowego. 

Dojazd na zawody autobusem Ośrodka, 
odchodzącym z Ośrodka o godz. 15.30 (cena 
przejazdu 1.20 w jedną stronę). 

W KILKU WIERSZACH 

W najbliższą niedzielę sekeja motocyklo- 
wa ŻAKS*u organizuje raid na trasie Wilno 
— Ejszyszki — Wilno. 

  

są skoki z 
uroczystość 

  

4 

W najbliższą niedzielę rozegrane zostaną 

dalsze mecze o wejście do Ligi. Walezą Polo- 
nia warszawska z Polonią pomorską, Turyści 
łódzcy z poznańską Legją, Unja sosnowiecka 
ze Śląskim Naprzodem, wreszcie wileński 
WKS z grodzieńskim 76 p.p. 

Wyznaczone spotkanie między równień - 
ską Hasmoneą a mistrzem Lwowa, prawdo- 
podobnie zostanie odwołane ze względu na to, 
że Lwów jeszcze nie posiada mistrza klasy A. 

ni również są najwyższymi sędziami 'w dobo- 

rze sobie personelu. Jak to zwykle bywa, de- 
cydują względy ekonomiczne, Członek rodzi- 

ny, bliski krewny, jest zwykle mniej kosztow 
nym pracownikiem, niż ktoś obcy, to też na- 

si rzeczni marynarze z reguły stanowią jed- 
ną rodzinę, Kwestja kwalifikacji nadaje się 
lub nie, np. do odpowiedzialnej funkcji ster 
nika dany kuzyn, rzecz jasna, przy takim u- 
kładzie stosunków schodzi na plan drugi. — 
Dotychczasowe przepisy o ruchu nawigacyj- 

nym sprawę kwalifikacji personelu pózosta- 
wiały otwartą i tem tylko można sobie wy 
tłumaczyć, że przy sterze na statku mógł się 
znaleźć podobny typ, jak ten, który odmó- 
wił pomocy tonącemu żołnierzowi, 

Jeżeli każdy szofer, zanim otrzyma prawo 
jazdy poddawany jest egzaminom i to bar- 
dzo ścisłym — to dlączego nie obowiązują 
podobne wymagania sternika statku, pełnią- 
cego analogiczne funkcje? 

Za byle uchybienie na podstawie relacji 
policjanta grożą szoferowi jak najdalej idące 

  

konsekwencje — w tej samej więc imierze po 

winien podlegać podobnym wymogom i ster 
nik statku. 

Dotychczas jednak kierowca statku pozo- 
stawiony jest samemu sobie i wyłącznie ie- 
go chlebodawca ma decydować czy nadaje 

się on do pełnienia swych funkcyj, czy też 
nie, i czy pełni je należycie. 

Że należy temu położyć kres — nie trze- 
ba chyba dowodzić, 4 

Że wypadek z tonącym żołnierzem nie zo 
stał zbagatelizowany, zawdzięczać należy w. 
staroście grodzkiemu i p. prokuratorowi na 
m. Wilno, którzy zainteresowali się ogłoszo- 
nemi rewelacjami, co w konsekwencji dopro- 
wadziło do wytoczenia winnym sprawy kac- 

nej. Я 
Należy jeszcze dodać, że oskarżenie opie- 

ra się na zeznaniach pewnej pani z ulicy Mo 
stowej i p. Mirosława Bukowskiego (Popow 
ska 10), który to po bezskutecznej inter- 
wencji u sternika rzucił się do wody, niosąc 
ratunek tonącemu. 

Święto 3-go baonu saperów 
WILNO. Wczoraj 3 baon saperów ob- 

chodził uroczyście swe doroczne święto. 
Rano o godzinie 10 w kościele garnizono- 

wym odprawione zostało nabożeństwo w o- 
becności całego baonu, szwadronu pionierów, 
korpusu oficerskiego z dowódeą mjr. Czer- 

nieckim na czele, przedstawicieli władz cywil 
nych wraz z wieewojewodą Jankowskim. Ka- 
zanie wygłosił ks. pułk. Herget, podnosząc о- 
fiarność baonu w służbie Ojezyźnie. 

Zaraz potem na placu Łukiskim miała 
miejsce defilada, którą prowadził zast. do- 
wódey mjr. Gliez. 

O godz. 11 odbyło się w koszarach baona 
rozdanie odznak pułkowych i nagród zwy- 
cięzcom odbytych onegdaj  miedzykompanij- 
nych zawodów sportowych. 

  

   

  

O godz. 12 m. 30 saperzy zebrali się na 
wspólnym obiedzie żołnierskim, podczas któ- 
rego wygłoszono przemówienia i odczytano 
depesze, nadesłane z okazji święta baonu.— 
M. in. depesze nadesłali: dowódca K. 0. i 
dywizji. 

Ze swej strony baon wystosował depesze 
hołdownicze do P. Prezydenta i p. Marszał- 
ka Piłsudskiego. 

Podczas obiadu przemawiał mjr. Czernie- 
cki, dziękując obeenym za udział w_święcie i 
na zakończenie wzniósł toast na cześć P. Pre 
zydenta i P. Marszałka Polski.. 

Wieczorem w salonach kasyna ofieerskie- 
go odbyła się zabawa, która przeciągnęła się 
poza północ. 

  

100-1etnie Tary zakopane będą na Pióromoncie 
WILNO. — W najbliższą sobotę na cmen 

tarzu żydowskim na Pióromoncie odbędzie się 
pochowanie kilku tor uznanych przez rabi- 
nów za nienadające się do użytku, jako, że 
nieprzepisowo zostały napisane. w 

Zwoje pergaminów, przeznaczonych do zni 
szczenia, znajdowały się przez cały czas w 

specjalnej skrzyni w synagodze Gaona. 
Niektóre z tor napisane zostały przed 130 

laty, lecz nie były w użyciu, więc dopiero o- 
statnio były badane i zdyskwalifikowane. 

№ uroczystości wezmą udział rabini z 
Wilna i ckoNcy. 

TIT SIT T SIT INIT TSS TS III SEB KR IS VTAT TIK RS I NES IE RESTA AAS NS, SAN SE IT IAS INSANE NOK LS OARIKASTADADS STT INTENSO 
socjalistów. Asymilacja nie leży też w interesie naro- 
dowym Żydóstwa. Otóż najskuteczniejszą zaporą prze- 
сВ asymilacji jest praca sjonizmu. 

Sjonizm w konsekwencji zmierza do tego, by za- 
miast obecnego przenikania Żydów do narodowego 
społeczeństwa polskiego, Żydostwo  ukonstytuowało 
się we własne nietylko religijne, ale przedewszystkiem 
narodowe i polityczne społeczeństwo. Zaryzykował- 
bym porównanie, z którego wziąłbym pewne tylko 

strony: to jakby powrót do ghetta. Tego społeczeń- 
stwa, zajętego własnemi sprawami, własnemi sporanii, 
z którem nasze współżycie wiekowe nie ułożyło się 
w spasób, któryby jedność państwową rozdzierał nie- 
gasnącemi starciami. 

Nie czuję się ani na siłach, ani praca ta nie miała 
oczywiście na celu szukania rozwiązania sprawy ży- 
dowskiej w Polsce. Zdaje mi się tylko, że w dyskusji 
nad nią nikt nie chciał uwzględnić ruchu sjonistyczne- 
go, Palestyny. A przecież ruch ten ogarnia coraz zu- 
pełniej 3-miljonową masę obywateli naszego państwa, 
a odbudowa Erec Izrael — Palestyny, jest faktem. 

* * * 

__ Byłem Żydostwu obcy, obcy tem wszystkiem, czem 
inni mogą mu być bliscy, a jednak są miejsca w mym 
seportażu, pisane entuzjazmem  najszczerszym. Wie-   

działem, że mogą mi odebrać w oczach czytelnika poi:- 

skiego ten charakter zimnej bezstronności reportera, że 

zrobią ze mnie bądź człowika tendencji, bądź sentv- 

mentu. Tendencja była mi obcą, — a młode pokolenie 

w Polsce jest od sentymentu do Żydostwa dalekie. Ale 

istnieją takie rzeczywistości, które entuzjazm zrodziły- 

by nietylko dla rzeczy obcych, ale nawet dla wrogich 

Kraj zaś, który widziałem, ukazywał mi się obok 
swych wielkich sąsiadów historycznych: 

Będąc w starym Egipcie wobec piramid uderzyła 
mnie ta staranność, z jaką najstarsze cywilizacje usi- 
łowały coś z siebie przekazać przyszłości. Takie, na 
dziesiątki wieków przed Horacym: „Non omnis mo- 

riar... magnaque pars mei vitabit Libitina...“ Ten 

strach przed śmiercią znalazł wyraz w potęžnym Egip- 

cie w tych cudach świata, jakiemi są mauzolea królów, 

mężów stanu, kapłanów, mędrców tej kultury. Ale 

czemżeż to doprawdy jest wobec trwalszego nad ka- 

mienie instynktu hebrajczyków, instynktu, wykształco- 

nego planowo przez ich ustawodawstwo religijne, oby- 

czajowe, społeczne, przez ich poezję, przez pełnię ich 

twórczości duchowej, która potrafiła zabalsamować 

cały naród lepiej, niż tam balsamowano faraonów, 

ochronić go od wpływów zewnętrznych trwalej, niż 

ściany z największych bloków granitu? 

Nietylko wóbec Egiptu, — wobec Hellady jak małą   

jest Judea! Konsul Flamininus. Był rzymskim magna- 

tem, był mężem stanu i wodzem, był tym, który prze- 

gnał z Grecji panowanie macedońskie. Legjami, które 

wkraczały do Aten, dowodzili synowie Romy, mówiący 

już miękką mową grecką, wykształceni na Ksenotoncie 

i dyskusjach platońskich. To nie mogło pozostać bez 

wpływu i bez wpływu też nie pozostało. Z loży sta- 

djonu igrzysk olimpijskich proklamował konsul rzyta- 

ski wskrzeszenie niepodległości greckiej. 

Ta niepodległość stała się pustym dźwiękiem, nie 

wypełniła jej i nie mogła wypełnić żadna treść. 

Wskrzeszenie Hellady okazało się niepodobieństwem 

na wieki przed Irydjonem, mimo Homera i mimo Fi- 

djasza. Ale jest jednak podobieństwo między tą próbą 

zhelenizowanej Romy, a jej politycznych dziedziców 

w dzisiejszym świecie — Anglików. Wojska marszałka 

Allenby, wkraczające do Ziemi Świętej, to byli Angio- 

sasi wychowani na Biblji, na Starym Testamencie, tyle 

u protestantów znaczącym. Wszystkie rozkazy Lorda 

Allenby tchną biblijnemi reminiscencjami, wszystkie 

echa prasowe tej ekspedycji również. Wielka Brytanja, 

gdy proklamowała wskrzeszenie Judei, to był to także 

i czyn historyczny, który miał coś z owego gestu 

rzymskiego konsula. I tu się analogje kończą. Hellady 

nie zdołano przywrócić do życia w niecałych parę wie- 

ków po Chejroneji. Jak Egipt przetrwał tylko pomnika- 

mi budownictwa, tak ona przetrwała tylko heksame-   

trami Iljady. — Osiemnaście wieków nie przemieniło 
letargu Judei w śmierć. Z trzech starych cywilizacyj 

Bliskiego Wschodu jest ona tą, która ocaliła najwięcej, 

bo naród. Deklaracja Balfoura nie podzieliła losów 

Flamininusowej proklamacji. A takie się to zdawało 

pewne, takie prawdopodobne. 

Przeszłość tego kraju wahała się stale między dwo- 

ma wielkiemi krańcowościami, które język proroków 

określił wschodnło i pięknie. Palestyna bywała kra- 

jem, w którym kamień nie pozostawał na kamieniu, 

bywała też krajem mlekiem i miodem płynącym. Dziś 

jest znowu w tej drugiej fazie. Z ram historycznej 

przeszłości tego kraju wychodzi, większa nad nie i tak 
inna, era Narodzin Chrystjanizmu. Ale poza Nią Pale- 

styna zaważyła już dwukrotnie na dziejach ludzkości, 

raz historją hebraizmu,. po raz drugi wagą wypraw 

krzyżowych. W obu wypadkach to, co się działo 

w tym małym, małym kraju, nie pozostało bez reso- 

nansu na Świat dałeki. Mam wrażenie, że skutki sjo- 

nistycznego odrodzenia dadzą się kiedyś zestawić pod 

tym względem z temi czasami odległemi, gdy po raz 

pierwszy i po raz drugi Palestyna wchodziła w dzie- 

je świata. 

Ksawery Pruszyński. 

KONIEC.



  

  

  

Mogłam utracić miłość 
mego męża 

   

    

    

    

Zaczal on poświęcać 
tye uwag ej bion- 
dynce o vięknej cerze. 

że, przyznaję. stałam się sza zazdrosna. 
"Wówczas zaczęłam badać pr zyny jej uroku, 
Nos ie! nigdy się nie blys } — сега jej 

  

była zawsze šwieža i powabna 
tańczonej n w dusz sali ba owei. Wresz- 
cie znakomity kosme znawca piękności, 
wyjawił mi jej tajemnice — dodawała ona tro- 
chę pianki kremowej wo swego pudru Ten 
cudowny składnik przyczynia sie do tego, że 

  

nawet po prze- 

      

  

      puder prz a do skóry nawet podczas wietrz- 
ne) | de owej pogody poniimo pocenia 
się. Ku mojej radości. po pierwszej próbie tego 
pudru. m powiedział: — „Wvgiądasz dziś 

     cudow Obecnie moja świeża Śliczna cera 
lest przedmiotem zachwytu mego męża 4 za- 
zdrości moich przyjaciółek. ъ 
UWAGA  Wyłączne prawa na korzystanie 

z tego cudownego wynalazku „Pianki kremo- 
wej” zostały nabyte kolosalnym kosztem przez 
firmę „Tokalon*. Pianka owa. zmieszana spe- 
jalnym sposobem ze znakomitym paryskim pu- 
drem, Tokaion, działa wzmacniająco na skórę 
i, miast ją tylko pokrywać, czywi ją natu- 
ralnie piękną. Usuwa na zawsze naimniejs у 
Ślad połysku 1 nadaje cudowną, dotychczas 
niespotykaną . cere. с° 

  

— Karty uczesnictwa na zjazd Legjonistów 

Tegoroczny zjazd członków Związku Legjonis- 

tów i Peowiaków odbędzie się jak zazwyczaj 

w dniu 6 sierpnia, w Warszawie. Wszyscy 
członkowie Związku Legjonistów i Peowiaków, 

którzy jadąc na zjazd, chcą uzyskać zniżki kn- 

lejowe (80 proc.), muszą uzyskać t. zw. karty 

uczestnictwa z oddziałów Zw. Legj. lub Peo- 

wiaków. W Nowogródku karty uczestnictwa 

wydaje p. kpt. L. Majcher, prezes Nowogródz- 
kiego Oddziału Związku Legjonistów. O karty 
zgłaszać się należy najpóźniej do dnia 29-g0 
lipca. 

— Wybory sjonistyczne w Nowogródku. 
Podczas wyborów do kongresu sjonistyczne- 
go w dniu 23 bm. w powiecie nowogródzkim 
poszczególne listy uzyskały następującą ilość 
głosów: lista nr 1 138 głosów, nr 2 — 2 
głosy, nr 3 — 124, nr 4 — 44, nr 5 J— 594, 
nr 6 — 293, nr 7 — 3 głosy. 

  

   

— URLOP STAROSTY SŁONIMSKIEGO 
I BURMISTRZA MIASTA. W dniu wczorajszym 
rozpoczęli urlop: starosta słonimski p. Edmund 
Koślacz i burmistrz miasta p. inż. Kazimierz 

Michalski. S A 
— Omal nie śmierć małżonków pud koła- 

mi pociągu. — Pociąg osobowy nr 115, 
jący z Wołkowyska do Słonima, na p 
dzie obok wsi Czemery najechał na wóz, 
rowałty przez Olnaczyńskiego Mei 

go wóz został zdruzgota 
ski i jadąca razem z nin 

a doznań ogólnych potłucze 
został skaleczony. 

Ołnaczyńskich odwieziono do szpiiala pań 
stwowego w Słonimie tymże pociągi.m. Wy: 
padek nastąpił wskutek nieostrożności same- 
ge poszkodowanego, który 

na wozie w chwili, gdy prze. 
Dvchodzenie w toku. 
— Utonął. — W dniu 23 bm. w czasie ką 

pieli w stawie we wsi Kucejki pow. słontni- 
skiego wskutek własnej nieostrożneści utonął 
Sobol Judel, zamieszkały we wsi Łomasze 
gm. kostrowiekiej. 

Zwłoki wydano rodzinie dla poci owania 

ję 

    

      

  

skat- 

      

  

   

     

ALLAN SULIVAN. 

      

— Znowu nie doszło do wyborów lawni- 
ków. W ubiegły poniedziałek odbyło się posie- 

dzenie Rady Miejskiej, na którem miały się od- 

być wybory trzech ławników magistratu, jed- 

nak do wyborów „nie doszło i znowu w samo- 

rządzie anszym panuje niepewność. 

Posiedzenie to było bardzo krótkie, gdyż 

trwało około pół godziny. Rada Miejska po do- 

konaniu pewnych zmian w poprzednich proto- 

kułach, przyjęła je do wiadomości. Przy spra- 

wie „wybory ławników** p. prezydent zawia- 

domił radę, że punkt ten zdejmuje z porządku 
dziennego. Po udzieleniu p. prezydentowi dwu- 

tygodniowego urlopu wypoczynkowego, prze- 
wodniczący zamyka posiedzenie. 

JA ss A E 

OGŁOSZENIE 
O składaniu ofert na uruchomienie na III- 

cich Targach Północnych i Wystawie Lniarskiej 

w Wilnie: 

1) „Bufetu propagandowego spożycia ryb“ 

2) „Bufetu propagandowego spożycia wę- 
@п 1 serów* 

3) Kawiarni - cukierni. 

4) 4-ch punktów sprzedaży wód gazowych 
i napojów chłodzących. 

5) 2-wóch parówkarni. 

6) 8-miu punktów sprzedaży wyrobów ty- 
toniowych. 

Dyrekcja Ill-cich Targów” Północnych i 
Wystawy Lniarskiej Wilno, Ogród Po-Bernar- 

dyński wzywa osoby zainteresowane w powyż- 

szem, do składania ofert w Biurze IIl-cich Tar- 
gów (ogród Bernardyński) do godziny 14-tej 
dnia 5-go sierpnia br. 

Rozpatrzenie ofert i przyznanie praw na u- 
ruchomienie wyżej wymienionych  przedsię- 
biorstw nastąpi dnia 10-go sierpnia br. 

Bliższych szczegółów co do składania o- 
fert zasięgnąć można w Biurze IIl-cich Targów, 
codziennie od godziny 10—14-tej i od godziny 
17—19-tej. 

  

    no 

II. 
Dyrekcja lll-cich Targów Północnych i 

Wystawy Lniarskiej podaje do wiadomości o- 
sób zainteresowanych, że w dniach najbliż- 
szych należy przystępować do budowy pawi- 
lonów na otwartym terenie. Każdy projekt 

przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić do 
Dyrekcji Targów. 

Dyrekcja jest w możności polecić bez od- 
powiedzialności odpowiednich i wykwalifikowa 
nych architektów, dekoratorów i rzemieślników. 

Dyrekcja przestrzega przed ociąganiem ro- 
bót na ostatni termin, gdyż to zwiększa koszty. 

  

  

  

POPIERAŚGLiŁ 

L.0.P.P 
skiego 12, 
  

Wł. Studnicki* Dąbrow-D A NIUSZEwW 

*OD 1-go SIERPNIA' pensjonat — poczta — 

BILANS 
STAN CZYNNY 
  

Wileńskiego Banku Ziemskiego 
na dzień 30 czerwca 1933 r. 

  

STAN BIERRY 

  

  

    

Rązwa rachunków Złote Złote Nazwa rachunków Złote Złote 

Kasa i sumy do dyspozycji na r-ch bieżących w Kapitały własne: | 
Bankach 827.425,01 a) kapitał zakładowy 6.300,000,— : 

Waluty zagraniczne Я 384.460.95° b) я zapasowy i rezerwowy 8 806.373,21 
Papiery wartościowe własne: c) fundusz amortyzacyjny 261.747,20] 15,368.120,4% 

a) w dyspozycji Banku 2261.041,63 Listy zastawne: RSS IE 
b) na. rachunek kapitału zapasowego Banku 642.446,74 a) 454 proc. złotowe, przeznaczone do obiegu 7.788.390,— 
c) na rachunek zabezpieczenia otwartego kredytu b) 4% proc. dolarowe, przeznaczone do obiegu. 42.689.607,53 

'w Banku Połskim. 6.000.000,— | 8.903.488,37 c) 4% proc. złotowe w obiegu 44.381.450,— 
Papiery wartościowe na rachunek funduszu im. Jozeia dj 5*proc. ь > 1.004 990, — 

Montwiłła 6.169,08 e) 8 proc. dolarowe wylosowane 4 998,—|95 869.435,53 
Pożyczki umarzane ratami złotowe w 414 proc. list. 10 proc. obligacje Wileńskiego Banku Ziemskiego 

zast. 51.955.469,84 I serji 6.000.060, — Termin i przedtermin. zwrot poż. umarz. ratami złot. Kupony od list. zastawnych do opłacenia 7.949 905,75 
w 41, proc. list. zast. gotówką 214.370.16 52.169.840,—; Dywidenda od akcji do opłacenia © 1.840.101,— Poż. umarz: rat. złot w 5 proc. list. zast. — — 995.401.99 Fundusz gwarancyjny od 8 proc. poź. dolarowych. 2.022.435,40 Termin i przedtermin. zwrot poż. umarz. ratami złot. SSE { 7 na opłacenie kuponów 1.952.000,18 
w 5 proc. list. zast. gotówką 9.588,08 1.004.990,— " amortyzacyjny od pož. umarzanych ratami 223.958,24 

Pożyczki umarzane ratami dolarowe w 4% proc. list. - 2 im. Józefa Montwiłła 6.169,08 
  + 

zastawnych | 42.689.607,53 

  

    

    

na wystawienie domów dla zniedołężniałych 

  
    

  

    
Pożyczki spłacane jednorazowo złotowe w gotówce j 424 793,74] urzędników 14 677,86 
Raty od pożyczek: į Rezerwa na opłacenie należności przedwojennych 

a) złotowych 3.494.054.70) | i zaciągniętych w czasie wojny 124:079,70 
b) dolarowych 2.222.786,01| 5.716.840,71; Wpływy na raty przed terminem ich płatności 9.017,84 Zaległości, które na mocy rozporządzenia Prezydenta | Sumy przechodnie 1.351.090,48 
R. P. z dnia 27-X 32 r. Bank ma prawo skonwer- | Korespondenci różni 401.969,66 
tować na dodatkową pożyczkę i mające prawo ! Otwarty kredyt w Banku Polskim 1.430.000,— 
pierwszeństwa hipot. | Dochody Banku 1.898,171,34 
a) złotowe 9.014.391,74! 
b) dolarowe 10.272.759,87| 19.287.151,61 5 Wydatki zaliczone na rachunek dłużników PP 
a) złotowe 106.849,58) 
D) dolarowe 31.738,82] 138 588,40) 

Nieruchomości i ruchomości Banku 3.694 128,44 
Dłużnicy różni i zaliczki | 164094 86| 
Wydatki Banku į 1.049 55377 

SUMA BILANSOWA 1136.461.132,47 SUMA BILANSOWA 4 136.461.132,47 REZSWASESWZIKC: LREOERERESZZECYC| ===     

LLS R 

OD 15 SIERPNIA PENSJONAT 
4 pokoje, wanna, bal- w  Andrzejkowie nad 
kon 1-sze piętro - —Switezią Wandy Kui- 
front 120 złotych wieć - Frydrychowej. 
miesięcznie. - Oglądać Pokoje słoneczne wspói 

  

     
  

  

    

  

  

  

  

BILAR$ SUROWY 
WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A. 

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 1933 R. 

  

  

  

  

      

    

  

  

  

      
  

Wszelkich informacyj udziela Dyrekcja można od 4 6 lon i iblj 
х ё + ži — 6 p.p. ny salon i taras, bibljo- AKTYWA PASYWA oO Bernardyński) w godzinach Bliższe szczegóły tam- EB , kuchnia о —2i -mej. że u gospodarza — ul. wiejska, posiłek 4 razy Ri I sus TER kitais las й ® siec: 8 sumy do dyspozycji: Kapitały własne: DYREKCJA Ill-cich TARGÓW PÓŁNOCNYCH Š-80 Jakóba 16 m z z M) Eos ję kata. 117.523,24 AD lkdcwy 2.500 006, —| I WYSTAWY LNIARSKIEJ. MIESZKA NiAranowicz lub No b) pozostałość w B-ku Polskim P.K.O. b) zapasowy 127.908,81| 2.627.906, Ee“ ai : ; й 'Wo- BB SR OKrajog 93.133,69]  210.656,93]| Wkłady: a НЫ 21 3 - pokojowe ze gródka autobusem. Ce i B-ku Gosp. Krajow. |_33.133,69 c A +-> JROKOJOWE ZĘB я " -„. |Waluty zagraniczne — 148.973,41 a) terminowe 2 636.045,48 Aa Lekcje semi wygoda - ny 3,50, 4 i 4,50 w 2a- |Walnis zagranie : b) а vist 2.182 482,35| 4.818.577 mi do wynajęcia od  leżności od pokoju. — Papiery wartościowe własne: ) 4, Bla Ё зЕ = : ° 3' a s Kupno SESKONZSGAEE EÓBRE TEE Pačžia Walówka o valo a) pożyczki państwowe > ss Rachunki bieżące (salda kredyt.) otwar- PRZ -- =- Zaraz. Tartaki 34-a. b piery hipoteczne 88 1 tego kredytu — № LEK CY j matem. — "paź <wetówe Andrzej- 5 Boć SE 495.220,66 1.192.262,89; | Zobowiązania inkasowe pa ——————— a g Kaige * et tonos SS aaa : ы Ę sk. ró Ši — MAAAKAAMAAAAMAMA AA, E okaz A Ti e — Kupię od godz. 3 do 5. potrzebne. — Zgłosze- Poszukus im as — 52.374,73 Sanki lat=no — iemi ornej około 16 h p itx nia do „Slowa““ pod Ą WERE а 2 2.361.807.02fiRóżne rachunki - 

z о a UAI u ю ” po PRACY Weksle zdyskontowane „861.607. óżne rachunki |. | z odległości od Wilna Lokaie H. G. IRachunki bieżące (salda debet.) Procenty i prowizje różne = A ae: 15klm, Oferty — — — — == — — а) zabezpieczone 3,818.162,02 3.772.292,88 Oddziały — ч x Administracji YTY MIESZKANIE Rutynowany b) niezabezpieczone 454.130,86| 3.772.292, 
aż W. ia "Pot zob ы = „pok. dą WYNAJĘCIA. agronom znający go- |Pożyczki terminowe — Sr — rzebne ortowa 10 (d. dok- spodarstwo przemysło- |Nieruchomości — 1.053, — SPRZEDAJE SIĘ “M I ES ZK AN I E torski). we; bodowię Es, Rózne TachnnHi = 798107,7 = se S Das a 2 zoionó E - sax pe "e: A różnice kurs. i t.p. = 10729049, 

оо = Ž sa 3 а й o z ZOletnią prak- ddziały = | skiej i  Zwierzyniec- Zwierzyńcn blisko mo-z. używalnością kuchni tyką w krajn i zagra- > Suma bilansowa 11,018.950,67 3 kiej. Dowiedzieć się -- šiu, Olerty do Redakcjj DO“ WYNAJECIA | nieg-— poszakaje Rh Wake : — '201.842,—|| Zobowiazania z tyt. udziel. gwar. — Zwierzyniecka 37 m, ], dla T. C. Jagiellońska 16 — 8. posady — wymagania |Inkaso > 552.654,24]| Różni za inkaso = — m 2: "an wa ОААААААААЬЬАЛМАлььа Skromne, Wilno Ostre- 11.772 946,91 Poszukuję ° bramska Ne 16 m. 22 RS SPRZEDAJĄ. SIĘ mieszkanie cis > Letniska nx е szczeniaki szpice. —“ pokoi z wygodami, sło- TTPFYYTWYVYWSYYSY*Y Młod i Zwierzyniec Jasna 29, wh у ; oda ro neczne, such. Olerty zredakowana | nrzgd- 
  niczks za utrzymanie 

może pełnić słnżbę bia- 
rową,ceperację bielizny, 
lub wyręczyć w gospo- 

MAJĄTEK Sensacyjny 

LETNISKO podwójny program! 1) 

„КЕ, 
Žaga p as Ala Map Hail Poskromienie złośnicy 

Mecny dramat żywiołowych namiętn. współcz. życia, Zuskow. е 

8 koje, alkowa, wan Dani — Ki S pakei kon p ių Bmnznah SAN I gest „PP znak na drzwiach P2 =. ini la Rome, Baty broda, VI. И, - т о-н ее еп — W złotych. — Plaża, kajaki, tenis. Sienkiewiczowa Ceny zniżone: 1 s. balkon 25 gr. parter 54 gr. wieczor.od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20 
      

Szkoła Gospodarstwa 

  
i Szkoła Zarządczyń 

im. JENERAŁOWEJ ZAMOYSKIEJ 

w Warszawie 
przyjmuje zgłeszenia 

UL. ŚW. TERESY 2 M. 3 TEL. 970-91. 

  5 ТОВ ЕИ т 
przyjmie posadę w cha 
rakterze nauczycjela— 
staełgo lub czasowe- 
go do dzieci za samo 
utrzymanie chętnie na 
wieś. 

; Zgłoszenia pod: -Wilno, 
ul. Zamkowa .nr 5. — 

Domowega „КОр 
Bajeczna wystawa! Najpiękniejsze kobiety! Konceriowa gra! Nad progr.: Grotesks „MICKY NA BRENIE" 

Dziś Wielki program! Nie zważając na sezon letni dziś jeden z najlepszych tilmów prod, tilmowej p.t. 
Sala wenty. 
iewans ztzłe 
przy pomecp 
mjiepszych 

aparatów 

ieto nie grzesz” 
Ceny na 1 s. balkon 25,_ parter 54 gr. 

  
  

(Sklep owocowy). 
Krymski. 

SŁUŻĄCA 
młoda poszukuje posa- 
dy do wszystkiego. — * 
Ul. Zawalna 3 m. 14. 

  

   
  

  

  

15) 

Wyspa Szczęścia 
Mac-Nile uprzedził, że za godzinę żaglo- 

wiec podniesie kotwieę. Czekać na brzegu, aż 
trzeci rozbitek wyjdzie z dżungli, nie miało 
sensu. 

Podczas gdy Angus stawiał krzyż i ma- 
lował na nim farbami napis, Marietta odesz- 
ła i znikła na jakiś czas. Po powrocie, sta- 
ła chwilę nad świeżą mogiłą, potem westchuę- 
ła głęboko i powiedziała: 

— Jestem gotowa do drogi. 

Wchodząc na pokład „Nephewa““, Ma- 
rietta odwróciła się instyktownie, szukając 
znajomej sylwetki na wybrzeżu. Ale było 
tam pusto. Wyspa „Szczęścia'* i „Szezero- 
ści'* kryła swą tajemnicę! Można było wie- 
rzyć, że nie zdradzi Nortona i Marietty. 

Chrzęst podnoszącej się na łańcuchu że- 
laznym kotwiey, przerwał jej rozmyślania. 
Marietta drgnęła, ale nie odwróciła głowy od 
wyspy, dopóki jej kontury nie zniknęły we 
mgle. 

Ćztery doby później „Nephew** dotarł 
do wyspy Johnson i wypłynął na szlak o- 
krętowy linji Hong-Kong-Honolulu. Mac-Ni- 
le postanowił przesadzić Mariettę na pierw- 
szy okręt pasażerski, jaki w drodze spotkają. 

Marietta, zdążyła już zawrzeć przyjaciel- 
skie stosunki z kapitanem i jego zastępcą. 
Była im głęboko wdzięczna za pomoc. Kapi- 
tan marszczył się dobrodusznie i w zamy- 
śleniu tarł brodę. 

  

777777 III YE DEPO ORDO 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

— Ot, co panienko, — oznajmił wresz- 
cie, — trzeba panią przesadzić na inny okręt, 
ale pierwiej ubrać przyzwoicie! Żeby ci prze- 
klęci karacy mieli jakąkolwiek odzież, moż- 
naby coś zmajstrować dla pani. Ale oni sa- 
mi nie mają co włożyć. Ot, bieda! 

— Pan jest najmilszym człowiekiem, ja- 
kiego w życiu spotkałam! — zapewniała we- 
soło Marietta. * 

   

— Zaczekajcie — wtrącił Angus, — Ja 
mam coś z czego można zrobić pantofle! 

To mówiąc wyszedł do sąsiedniej kajuty 
  

  

ii wrócił ze skórzanym pasem Fitcha w 
ręku. Е 

— Poznaje to pani? 

— Pas Nortona! 
— Tego nie można robić, ale skóra do- 

bra i będzie z niej doskonała para pantofli 
— na pani małe nóżki w sam raz! Trzebaby 
oddać fajkę i pas w konsulacie, ale te rze- 

czy tak samo należały do Nortona, jak i do 
pani. Na wyspie musieliście mieć wszystko 
wspólne !.. 

    

Angus usiadł przy stole, wyjął z szufia- 

dy nóż, rozgrzał klej i przygotował się Jo 
roboty. 

Marietta bezmyślnie bawiła się pasem, 

który już był w wielu miejscach naddarty. 
Nagle poczuła pod palcami coś twarde- 

go, okrągłego... drgnęła. Szew w tem miejseu 
był rozpruty, z brzegów wyłaziła flanelowa 

  SZORC ай 

    
podszewka. Ale pod paleami czuć było wyraź- szą 
nie twardy, okrągły kamuszek.. 

Zwozumiała nagle, dlaczego Fitch zwaxjo- 
wał, ezemu zmienił zamiar i nie chciał od- 
jeżdżać od wyspy! Więc to było tajemnicą 
wyspy ! 

— Angusie! — szepnęła. 
— Co panienko? — odpowiedział łagod- 

nie stary marynarz. 
— Proszę zobaczyć co jest w tym pasie.. 
Wsunęła palec pomiędzy szew i pod- 

niosła pas nad stołem. Na wyciągniętą dłoń 
marynarza wypadła blado-różowa, duża per- 
ła. 

Zdumiony, włsnym oczom nie dowierza- 
jąc Angus patrzał to na perłę to na dziew- 
czynę. W tej chwili, z góry doleciał głos 
Mac-Nila: 

— Okręt! Niech pani będzie gotowa... 

— Przecież to sprawdza się pana sen, 
mówiła podniecona, — tam musi być dużo 
pereł! Kiedy znaleźliśmy się na wyspie, Nor- 
ton mówił, że niema nie przy sobie, więe per- 
łę znalazł tam! 

— To jeszcze niezego nie dowodzi, —- 
wtrącił kapitan. — Pani sama opowiadała 
mi, że Fitch chciał żeby wyspa była jego 
własnością i Norton gotów był ustąpić jemu 
swoje prawa. Gdyby znalazł tam perły, nie 
byłby taki łatwy... 

— Ach, ja nie wiem!... — przerwała Ma- 
rietta, — wiem tylko, że powinniście 
wić tę perłę, jako zapłatę za swój prz, 

Angus pokiwał głową. 
— To zadużo. Perła kosztuje najmniej 

500 funtów. Lepiej niech pani ją weźmie, 
sprzeda i odda pieniądze rodzinie Nortona 
То już jego własność! 

  

    

   

    

Nie słysząc odpowiedzi kapitan otwo — Nie! — głos Marietty brzmiał bardzo 
dei En к — ste rez ie › ły. е ©. rzył drzwi kajuty. Marietta stała naprzeciw RZA — Ja z wezmę perły. Jakie są 

Angusa i oboje patrzyli na siebie ze zdzi- WASZE Plany teraz ? : i 

wieniem i niepokojem . Wsadzimy panią na koręt i zawrócimy 
— Слу pani słyszała, że okręt jest bli- °° , — oznajmił stanowczo kapitan, 

sko i R = nie mogąc zapanować nad wzruszeniem, ua 
Kapitan przerwał, ujrzawszy różową pex widok perły. — Przypuśćmy, że Fitch żyje 

jak pani myśli. Czy można będzie dogadać 
się z nim? 

— Ach, do djabła, — Angus uderzył się 
w czoło, — on znał sekret Nortona i dlate- 

go został! 
Marietta wybiegła z kajuty, żeby upo- 

rządkować trochę ubranie, przed przejściem 

na pokład okrętu. Gdy wróciła kapitan po- 
wiedział: 3 

— Dobrze, proszę pani, zostawimy u sie- 
bie perłę, a pani napisze do nas do Manilji. 
Jeżeli Norton nie miał krewnych, sprzedaniy 

łę na dłoni Angusa. 

— Do pioruna... A to czyje? 
Angus kiwnął głową w stronę stołu: 
— Panienki... była w pasie Nortona. 
— Nie, — odpowiedziała żywo Marietta, 

— ona należy do pana, a nie do mnie! Ja 

nawet nie wiedziałam, że ona istnieje. Nie 
miałam pojęcia o niczem! 

W głosie jej dźwięczała 
szezerości, że marynarze nie 
chwili. 
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Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO” 

LIOTE ESTE     

Dziśl Dawno uiewidziane LILJAN HARVEY i HENRY GARAT w dźwiękowym arcydzieie p. £. 

„Z ROZKAZU KSIĘŻNICZKI" 
czarują przepiękną grą. Przepych wystawy! Śpiew! Tańce! Nad program: 2 aktualne dodstki Foxa i krajozacwczy 

JE ", — Ceny zniżone: dz. balkon 25 gr, wiecz. 40 gr. 

  

  

  

   
    

  

      

  

baczył Mariettę na pokładzie 
patrzącą w stronę wyspy, jakby chei 

rzeniem pożegnać tego, którege zostawiała 

poza sobą w zupełnej samotności. Nerton zie 

mógł dostrzec jej twar ale wyebraźnia 
malowała mu łzy na ciemnych szęszch 

i na tę myśl krew burzyła mu się w piersi, 
a okrzyk rozpaczy drżał na ustach. 

Norton nie wyszedł ze swej kryjówki w 

dżungli, dopóki, „Nephew** nie ukrył za 
horyzontem. Pozostał teraz jedynym 
kańcem wysp, 

nogami, wy 

  

perłę, zatrzymamy za koszty przejazdu pani, 
a resztę przyślemy pani do Londynu. Praw- 
da, Angusie? 

— Prawda, — pochwalił zastępca. 
— A teraz na pokład! 
Płynący naprzeciw pasażerski okręt „Ju- 

wenia'* robił 14 węzłów na godzinę. Na sy- 
gnał, podany przez „Nephewa'*', zaczął się 
zatrzymywać. 

Przez tubę okrętową Mac-Nile krzyknął 
do kapitana „Juvenji'*: 

— (Czy przyjmiecie rozbitka 

„Arden““, 
Na pokładzie zaczął się ruch. Pasażerów 

ogarnęło gorączkowe wzruszenie. Ocean zwra- 

cał jedną ze swych ofiar — kobietę! Momen- 
talnie spuszczono schodki. Ostrożne, silne rę- 
ce podchwyciły Mariettę, podnosząc ją na 
pokład. 

Dziewczyna znalazła się w świecie, któ 
ry uważała za stracony na wieki. 

ROZDZIAŁ VIII 

POLEPEREŁ 

  

    
  

  

La 

Powoli, z trudem pociągające 
edł na opustoszały brzeg. Oczy 

jego padły na świeży, z palmowego drzewa 
zbity krzyż. Na krzyżu był napis. 

— Dan Fitch, — mruknął de siebie Nor- 
ton. — Mówił, że nazywa się Dan, ale skąd 

ona to wiedziała? Zawsze mówiła do niege 
„Mr. Fitch''. 

Z ust Nortona rozległ się nagle okrzyk 
zdumienia. 

— Boże! — krzyknął głośno. — Więc e- 
na to zrobiła? 

Stał przed krzyżem, własnym oczom nie 

z okrętu 

    

   

    

  

Zaciskając w ręku ciężki kamień, No: | Ss у 2 
i S 2 La „ wierząc; czytał swoje imię i nazwisko wy- ton przyglądał się długo ludziom, którzy wy- ^ 

  

pisane na drewnianej deseczce. 
Więc myślała o nim! Chciała go rate- 

wać! Domyšlila się wykorzystać śmierć Fit- 
cha, dla uratowania jego — Nortona. Swe- 
jem klamstwem otworzyła mu drogę do ne- 

wego życia |.. 
Wzburzony i wzruszony, skierował się 

do „mieszkania'* Marietty. Zdawało mu się, 
że tutaj jeszcze jej cień się snuje. Tutaj sy- 

piała, marzyła... Stąd wychodziła na brzeg. 

DZE 

siedli na wyspę, dopóki nie nabrał przekona- 

nia, że można im zaufać. 
Widząc, że to są prawdziwi marynarze, 

kupcy, uspokoił się o los Mar. Wiedział, 
że sam nie powinien się pok Uezci- 
wy marynarz nie mógł przecie puścić płazem 
zbiegłemu _więźniowi morderstwa, dokonane- 
go nad towarzyszem. Miłość opanowała jego 
serce i ciągnęła do Marietty, ale rozum po- 

wstrzymywał go. Powinien był teraz dbać o 

swe bezpieczeństwo. 

Serce ścisnęło mu się boleśnie, gdy 70- 
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