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Utworzone
posiedzeńiu sze-

biuro, -zajmtjące
lowań, zebrało
wem Mac Do-

' hotelu Beau Ri-
obrady nie były
ne. Na” wyniki

c/m napręže-
ne im jest

ie. Nie ulega
Mac Donald czyni
celem doprowa-

i do pozytyw-
iwywierą w tym
na delegację nie-

stw zależy los
vości porozu-

mienia dopatrują się w formule,
któraby przewidziała złożenie
przez Niemcy bonów, reprezentu-
jących pewną globalną sumę koń-
cowych spłat niemieckich, prze-

zonych do. wspólnego tundu-
szu na odbudowę gospodarczą Eu-
ropy. Wśród innych pogłosek krą-
żyła wiadomość o ofercie nie-
mieckiej zapłacenia globalnej su”
my 3 miljardy marek. Wiadomość
ta zostąła natychmiast olicjalnie
zdetnentowana przez delegację nie
miecką. Narady 6 ministrów han-
dlowych, które rozpoczęły się o
godz. 21, do północy także nie by-
ły jeszcze zakończone.

Deklaracja Mac Donalda.
?at). Wczoraj wie-

stała dekla-
złożona na

izeniu sześciu

ni dyskutować
Programu, a więc
e odszkodowań,
gospodarczychi
rencja musia-
lub miesiące.

‚ за zgodni co
t. j. gospodar-

programu ce być za-

łatwiona tylko przy udziale Sta-
nów Zjednoczonych przy wzięciu
na siebie przez nie odpowiedzial-
ności za decyzje. Dalej Mac Do-
nald wyraził przekonanie, że kon-
ierencja lozańska może ogłosić
dekłarację ogólną co do rozbroje-
nia, układów politycznych it. p.
Co się tyczy odszkodowań, to Mac
Donald podkreślił konieczność
ukończenia prac konierencji w
ciągu kilku dni. On sam musi być
w.lLondynie nie później 5 lub 6
lipca, nie widzi jednak powodu,

"aby najpóźniej*w początku przy-
szłego tygodnia nie mogły być po-
wzięte definitywne decyzje.

Zgoda 5 mocarstw wierzycieiskich,
Niemcy mają płacić ryczałt.

W/g informącyj,
specjalnego

Mac Donald,
1 orzeczenie eks-

zwrócił się do
ycielskich z za-

odzą się na zrze-

h spłat, przewi-
e Younga oraz na

y uiściły pewien ry-
ie państwa wierzy-

ydziły się. Pozostaje je-
ie zgody ze strony

dzeniu, które za-
ną nocą, komitet
wysokością. tego

Rzesza Niemiecka po
3 lat przeznaczonych
+ jej sytuacji gospo-

usiałaby dokonać wpła-
któraby zawierała amor-

i procenty tego ryczałtu.

Prasa angielska 9
(Pat). Konserwatyw-
yńska naogół ostro

zę niemiecką za wczo
ację kanclerza Yon
Telegraph stwier-
ja co do koniecz-
tatu wersalskie-

peotYczna kontry-
żnej-dyskusji finan-
Post“ stwierdza,

Donalda w rozmo-
h jestniejasna, na-
otstałą maximum

tóra dała von
4 do jego brutal-

a »

donosi, že dekla-
va nie pomoże Mac

iewestji odszkodowań.
e strony Francji,

y były ze swej stro
„przyatępnemi: Za-
Niemcy uzasadniają

co

okazać się
niast tego

SIĘ DZIEJE W

Wpłata ta dokonana byłaby w bo-
nach, gwarantowanych. przez Rze-
szę i przekazanych Bankowi Wy-
płat Międzynarodowych. Kwota
ryczałtowa posłużyłaby za pod-
stawę do powszechnego uregulo-
wania długów międzynarodowych,
w głównej zaś części przypadłaby
Stanom Zjednoczonym. Niemcy
więc mogą się znaleźć wobec
jednolitego irontu wierzycieli, któ-
rzy zrozumieli, że tylko jedność
mocarstw europejskich doprowa-
dzi w przyszłości Waszyngton do
zgody na anulowanie długów.—
Jest to. wielki wynik, jeśli chodzi
o przyszłość. Niemcy osamotnio-
ne prawdopodobnie nie odważy-
łyby się wziąć na siebie ciężkiej
odpowiedzialności za rozbicie prac
nad likwidacją sprawy reparacyj.

deklaracji Papena.
swem postępowaniem twierdzenie
Francji, że każda koncesja wobec
Niemiec wywołuje ich nowe ro-
szczenia, Dziennik podkreśla, że
w kołach delegacji brytyjskiej w
Lozannie deklaracja von Papena
pojmowana jest jako bluf. O ile zaś
nie okaże się bluiem, to podważy
całą konierencję lozańską. „Man-
chester Guardian' określa wystą-
pienie Papena jako błąd laktycz-
ny i stwierdza, że von Papen, któ-
rego zmuszono do złożenia takiej
deklaracji, poprostu nie zdawał
sobie sprawy z jej konsekwencyj.
Dziennik przedstawia kanclerza
von Papena jako człowieka bezsil-
nego, czyniącego poprostu żałosne
wrażenie. Lepiej byłoby — kończy
dziennik — mieć do czynienia
wprost z Hitlerem, gdyž wówczas
miałoby się naprzeciw siebie tych,
którzy dziś w Niemczech decydują.

„Dibraymi zjazd hitlerowców.
(Pat), Socjalistyczńa
Post* ogłasza 'sen-
rzenia przywódców

jalistów o przygo-
dzień 3 lipca: w

złocie okręgowym
tych wynurzeń na

ani zostali tylko ei,ktė-

rzy nie są skrępowani względami
rodzinnemi. Ž Turyngji wezwa-
nych zostało na zlot 50 tysięcy

erowców, Rząd bawarski ma
jakoby przenieść się do Norym-
bergji. Narodowi socjaliści uzna-
ją tylko jeden rząd, a tym rządem

jest obecnie gabinet Rzeszy.

Rógróchy antysemickie na uniwersytecie
| berlińskim.
Na tie demon:

tkich powtórzyły
poludnie na uni“
jerlinie krwawe

studentami należą-
-acyj lewicowych i
Zebrani w większej

ilości slude:nei przeważnie hitle-
rowcy poczęji w hailu uniwersy-
teckim wznosić okrzyki przeciw

' i przybierać coraz grož-
ąa Ros e wobec studentów

ależących do ugrupowań lewico-
wych. Ną miejscu zajścia zjawił

PARYŻ. (Pat). Dzisiejsza „Ere
Nouvelle”, organ Herriota, poświę-
ca wstępny artykuł sprawie przy-
jaźni francusko-polskiej, jako gwa-
rancji pokoju.

Prawdą jest, że francuskie ste-
ry lewicowe nie aprobowały spo-
sobu postępowania rządupolskie-
go — pisze organ radykalny. Ni

jest to jednak dowodem, że Fran-
cja miałaby zapomnieć o tradycyj-
nej przyjaźni, jaka ją łączy z: Pol-
ską. Przyjaźń fmncusko-polska
nie jest wyłącznie kwestją se nty-
mentu, jest ona raczej, siłą wyni-
kającą z konieczności. Będące u
steru partje lewicowe będą więc
wobec Polski stosować w dalszym
ciągu politykę pełną uiności i
współpracy, która już tyle oddała
usług sprawie pokojui rrównowagi
Europy. Autor artykułu wyraża
życzenie, aby rząd obecny nie czy-
nit nic, coby mogło osłabić owe
wzajemne zaulanie. Konieczna so-
lidarność między Francją a Polską
nie jest sama przez się celem. Po-
winna ona być wykorzystana dla
wyższego celu, jakim jest pacyli-
kacja Europy. Ci, których niepokoi
kwestja Wisły i portów nadbał-
tyckich, powinni sobie postawić
pytanie, coby się stało z Europą,
jeżeliby nie istniała Polska. Przy-
zwyczajono się powtarzać, że spra-
wa korytarza gdańskiego jest nie-
jako beczką prochu w sercu Euro-
py. Autor zapytuje, co stałoby się
z Polską, enie miała ona wol-

Ogłoszenia
Terminy

dowełnte zmieniane.
Nr. 80187.

nego dostępu do morza. Sytuacja
tego wielkiego narodu byłaby bar-
dziej tragiczna, niż jest nią obecnie

sytuacja Prus Wschodnich. Kwe-
stja polskiego dostępu do morza
była przedmiotem długotrwałych
narad na konferencji pokojowej.
Decyzja ta nie była tam przyjęta
lek komyślnie. Nie można powie-
dzieć, ażeby ta klauzula traktatu
wersalskiego podyktowana była
pragnieniem odwetu, zrodziła się

ona z chęci poszanowania prawa
narodu oraz konieczności zapew-
nienia rozwoju gospodarczego na-
rodowi, ponownie powołanemu do
życia. Dla Francji jest to fakt, któ-
rego nie można kwestjonowač.
Jest rzeczą wyłącznie Polski, jako

państwa suwerennego niezaležne-

go zbadač propozycje niemieckie i

sowieckie celem usunięcia wszel-
kich powodów do konfliktów. Fran
cja przychyla się pełnem sercem
do wszelkiego rozwiązania sprawy
w interesie swego sojusznika i za-

przyjaźnionego narodu polskiego.
Francja pragnie, ażeby Polska, któ
ra w decydującym momencie zba-
wiła Europę od niebezpieczeń-
stwa bolszewickiego, stała się

łącznikiem między wschodem i za-
chodem. Gdyby Francja tego nie
uczyniła, oznaczałoby to wyparcie
się swych tradycyj, niezrozumienie
własnego interesu, poświęcenie
rzeczy realnej, t. j. przyjaźni dla
Polski, na rzecz chimery porozu-
mienia z Niemcami.

SS RES i IRN

PRZECIW WNIOSKOM HOOVERA.
Wzburzenie we Francji.

Wystąpienie prezydenta Ho-
overa w sprawie rozbrojeń, doko-
nane nagle 22-go b. m., wywołało
w pismach francuskich nieukry-
wane już oburzenie z powodu sto-
sowania zaskakiwań, jak w r. ub.
w sprawie odszkodowań, tak o-
becnie w sprawie rozbrojenia.

Nawet spokojny „Le Temps“
na naczelnem miejscu mówi
(nr. 25870)):
— Musi się ze stanowiska między-

narodowego+podać w wątpliwość celo-
wość wystąpienia, którego wartość rze-
czywisłą znajduje się dopiero w tem, że
ma ono wywrzeć wrażenie na opinję
publiczną amerykańską przed wyborami
prezydenta, ale które może zaburzyć to,
co dotychczas zrobiono na konferencji
rozbrojeniowej.

Wewnętrzne cele amerykań-
skie, dla wyborów prezydenta 2-go
listopada b. r, w których p. Ho-
over jest kandydatem, podkreśla-
ją także inne pisma paryskie z
23-go b. m.:
— Prezydent Hoover pomylił się w

adresie, skieroiwując do Europy manifest
wyborczy, przeznaczony dla wyborców
amerykańskich, coby mu jeszcze wyba-
czono, ale nie wybaczają mu zapomina-
nia, że konferencja rozbrojeniowa jest do
narad, a nie do słuchania ukazów (Le
Matin). Bir

Saint-Brice w „Le Journal“ mó-
wi o treści wniosku amerykań-
skiego:
— Przypuszczałoby się, że Amery-

kanie zechcą przynajmniej liczyć się z
tym olbrzymim błędem, jakoby siły zbroj-
ne niemieckie wynosiły tylko 100 tys. lu-
dzi, gdy zapomina się o 150 tys. Schutz-
polizei, 150 tys. milicji Hitlera, formacji:

Stahlhelmu i t. d... Wedle wniosku ame-

rykańskiego na Francję wraz z całem jej

imperjum przypadałoby tylko 116 tys.

wojską stałego t. zw. dla utrzymania po-

rządku. A wojsko dla obrony miałoby

być zmniejszone o 180 tys. Razem stan
wojskowy we Francji spadłby z 681 tys.
do 471 tys. ludzi,
W umiarkowanem

powiedziano:
— Jak p. Hoover może osądzać o-

becny stan Europy i załatwiać sprawy

tak powikłane w trzech pociągnięciach
pióra? Trzeba całej zarozumiałości i nie-
wiedzy tego człowieka, w dodatku niepo-
prawnego z pewnego rodzaju upojeniem,
by odważyć się na coś podobnego. A da-
ją nam do zrozumienia z Waszyngtonu,
że nie będzie zniesienia długów, póki nie
będzie rozbrojenia. Jest to szantaż uło-
żony na orkiestrę.

Wiadomo, że zobowiązania P-
Hoovera w sprawie jakiegoś przy-
szłego zniesienia długów wobec
Ameryki mogą być nieuznane
przez ciało ustawodawcze amery-
kańskie (jak nie uznano prezyden-
towi Wilsonowi traktatu wersal-
skiego), a tymczasem miałoby się
załatwiać wnioski rozbrojeniowe
wpk PR wjęcy.

„L'Avenir“
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Przędat.H. Wojtkiewie.
Wilno, Kalwaryjska Zi.M:

<Z Hitlerem, chociażby w imię djabła».
„Augsburger  Postzeitung“ z

dnia 7 bm. podaje za „Goetting
Zeitung' opis wieczoru dyskusyjne
go, jaki na temat „Chrystjanizm, a
socjalizm narodowy” urządziły pro

NIEMCZECH.
się rektor i wezwał studentów do
rozejścia się. Wezwaniu temu
słudenci prawicowi nie chcieli
uczynić zadość i wszczęli ponow-
nie wrzawę, pomimo gróźb rekto-
ra, że wezwie 'policję, oraz roz-
poczęli bójkę ze studentami ugru-
powań lewicowych. Wielu stu-
dentów zostało ciężko poranio-

nych. Rektor ogłesił zamknięcie
uniwersytetu.

Przemyt broni.
BERLIN. (Pat). Z Amsterdamu

donoszą. że policja holenderska
aresztowała w Vaals szajkę, upra-
wiającą od szereśu miesięcy prze-
mytnictwo broni i amunicji dla nie-
mieckich  organizacyj  hitlerow-
skich. traw, оо 1e85%v*

testanckie koła teologiczne uniwer
sytetu w Goetl:ngen. W czasie dy
skusji przemawiał m. in. pastor
Mathiat, który stosunek do ruchu
hitlerowskiego określił słowami:
„Ww socjaliźmie narodowym widzi-
my niemiecki ruch wolnošciowy,
do którego przyznawalibyśmy się
nawet wówczas, gdyby był prowa-
dzony w imię djabła!” (sic!). Sło-
wa te spotkały się z uznaniem au-
dyłorjum, złożonego przeważnie
z młodych teologów protestan-
ckich, którzy mówcę nagrodzili hu
<znemi oklaskami. Pismo po-

ższe dodaje od siebie, że ten
ór dyskusyjny wyraźnie uwy

pulclił, jaki kryzys w protestanty-
Źmie niemieckim spowodował so-
cjalizm narodowy.

SALEZJAŃSKA SZKOŁA
„RZEMIOSŁ

ui. Dobrej Rady 22,

wykonuje wszelkie roboty wcho-

dzące w zakres stolarstwa tanio

i solidnie. 
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"Ruzgkoona $M0.
Od pewnego czasu w prasie

całego świata ukazuje się stale

codzienna rubryka, obejmująca

krwawe zatargi i rozruchy w

Niemczech.

Niema dnia, wktórym nie

notowanoby kilku lub kilkunastu

zabójstw politycznych, liczba ran-

nych jest znacznie większa, do-

sięga nie rzadko setki.

Barykady na ulicach Berlina,-

Lipska, Hamburga nie są rzadko-

ścią, niekiedy dochodzi też do

masowych starć z policją. Są to

jednak na ogół wypadki rzadsze,

przeważnie walki toczą się przy

„życzliwej neutralności" władz

bezpieczeństwa, pomiędzy hitle-

rowcami a komunistami—zo nie-

przeszkadza im od czasu do cza-

su występować wspólnie, w naj-

przykładniejszej zgodzie, jak to

np. było przed tygodniem, w sej-

mie pruskim, podczas głosownnia

w sprawie konfiskaty mienia ży-

dów, przybyłych ze wschodu.

Utarczki pomiędzy hitlerow-

cami a komunistami nie są czemś

nowem w Niemczech, powtarzały

się one sporadycznie od szeregu

lat, dopiero jednak od kilku ty-

godni, ściślej mówiąc od czasu

objęcia rządów przez Papena,

obostrzyły się znacznie, tak, że

możnaby niemal mówić o wojnie

domowej w Niemczech, gdyby

nie pewne poszlaki, które każą

raczej przypuszczać, że mimo

krwawego przebiegu tychwalk,

chodzi tu jednak o jakąś tajemną

grę, z góry ukartowaną, bardzo

żywo przypominającą oną sla-

wetną „rewolucją“ Z roku 1918.

Wbrew poprzedniej praktyce,

kiedy to „rozbrojeni“ hitlerowcy

występowali zwykle zaczepnie,

dziś ponownie uzbrojeni i umun-

durowani, trzymają się raczej

w defenzywie, natomiast komu-

niści przeszli na całej linji do

ofenzywy. Prasa niemiecka twier-

dzi, iż dzieje się to na skutek

tajnych wskazówek z Moskwy,

która nakazała rzekomo swym

komunistycznym adptom w Niem-

czech, by przeszli do zdecydo-

wanej ofenzywy.

Czy tak jest istotnie — trud-

no sprawdzić, faktem jest tylko,

że agresywne stannwicko komu

nistów podniosło ogromnie sym-

patje burżuazji niemieckiej dla

hitlerowców, w których widzi się

obrońców ładu przed czerwonem

niebezpieczeństwem.

Z drugiej strony jednak śród

socjalistów, którzy do niedawna

zajmowali wrogie stanowisko wo-

bec komunistów i za rządów

Brueninga skłaniali się wyraźnie

ku partjom centrowym, nastąpił

obecnie wyraźny zwrot na lewo.

Nierzadko widzimy socjalistówi

komunistów występujących wspól-

nie, w jednym szeregu, na Co

znowu zareagowali hitlerowcy

napadem na redakcję berlińskie-

go, socjalistycznego „Vorwadrts'u*.

Najciekawszem i najbardziej

zastanawiającem w tem wszys!-

kiem jest jednak zachowanie się

rządu. Jest ono prawie zupeł-

nie bierne.

Na całym obszarze państwa

„bojaźni Bożej i dobrych oby-

chejów* dzień w dzień odbywają

się krwawe rozprawy, od strzałów

i pod ciosami nożów padają nie-

tylko uczestnicy walk, ale także

Bogu ducha winni przechodnie.

Bezpieczeństwo prawie znikło,

życie ludzkie straciło wszelką ce-

nę, stosunki coraz bardziej upo-

dobniają się do meksykańskich...

A rząd milczy...

Czyżby to było oznaką bez-

silności? Wątpimy.

Przedewszystkiem  „rozbrojo-

ne* Niemcy mają wcale pokaźną,

świetnie uzbrojoną i doskonale

wyćwiczoną Reichswehrę, pod

dowództwem b. generałów cesar-

skich. Nie przesądzamy, czy ar-

mja ta byłaby wystarczająca dla

prowadzenia wielkiej wojny ze-

wnętrznej — dla stosunków we-

wnętrznych jest ona potęgą, któ-

rej nicby oprzeć nie mogło Wia-

domem jest, že obecnyžkancle rz

Papen i jego gabinet są ekspo

zyturą Reichswehry, która w ra-

zie. potrzeby, niewątpliwie rząd-

by ten poparła. Poza Reichswehrą

posiada rząd do swej Żłyspozycji

drugą, stutysięczną<armię t. zw.

Schutzpolizei, składającą się z

weteranów wielkiej wojny, bez-

warunkowo oddanych.:

Z taką siłą dałoby się łatwo

scany
DZIENNIK WILEŃSKI"

Z prasy.
Złodziejskie metody.

Nie inaczej jak mianem „zło-

dziejskiej metody” należy napiętno

wać postępowanie Gdańska, który

prowokując nas na każdym kroku,

iednocześnie — jak — jak to ko-

munikowališmy przed paru dniami

— wystąpił do oddanego sobie p.

Grawiny ze skargą na Polskę a

rzekomo niewłaściwe zachowanie
tej z okazji wizyty floty niemiec-
kiej. W związku z tem pisze „Kur-
jer Poznański”:

„Jest to doprawdy cynizm i zuchwal-

stwo przechodzące wszelkie granice,.Gdań

szczanom stanowczo krew uderza do gło

wy. Najwyższy czas, by — ratować ich

przed dalszemi szaleństwami, w których

zresztą jest metoda. 1 dlatego polityka

polska winna nareszcie skończyć z iai-

szywem nastawieniem wobec Niemiec, —

nie zrywając oczywiście z zasadą pokojo-

wą, zastosować polityczną metodę ofen-

sywną, zdecydowaną i nieustępliwą. Ta-

kiej polityki domaga się dziś cały kraj,

uważjąc, że dotychczasowa taktyka wo-

bec Niemiec i Gdańska ostatecznie zban-
krutowala.“

Jeszcze o mordach partyjnych.

Prasa warszawska w dalszym

ciągu nie przestaje omawiać spra-

wy morderstw, dokonanych w sto-

licy przez bandę bebesowską.

I tak „Gazeta Warszawska”

pisze:
„Całe to bractwo z pod ciemnej

świazdy zaopatrzone jest najzupełniej le-

galnie w broń palną i urządza często

śwoli pokrzepienia serc strzelaniny w

publicznych lokalach.
Jak dotychczas, władze są wobec

tych zbirów bezradne, osłania ich bo-

wiem autorytet przynależności do sana-

cyjnego obozu i wysoka protekcja zasłu-

żonego piłsudczyka, Jaworowskiego.

Jesteśmy u kresu normalnej ewolucji

systemu politycznego teroru.
Poprzez napady „nieznanych spraw-

ców” na szereś działaczy politycznych,

poprzez teror bojówek sanacyjnych, u-

rządzających w czasie wyborów najścia

na lokale stronnictw opozycyjnych i roz-

bijających ich zgromadzenia wyborcze,

dochodzimy do zorganizowanego bandy-

tyzmu, działającego jawnie na rzecz

własnej kieszeni, pod osłoną partyjnego

szyldu.
Upadek praworządności, jawne urą-

ganie prawu, teorja „siły”, wszystko to

razem wziąwszy wytworzyło w kraju na-

strój, w którym posiew zbrodni i bandy-

tyzmu zaczyna jawnie zagrażać bezpie-

stwu publicznemu i poziomowi na-

cywilizacji." 5

Mimowoli rodzi się pytanie:

kiedy się to wszystko skończy?

Naogół prasa odpowiada zgo-

dnie, że skończy się to razem z

całym systemem sanacji moralnej.

Wcześniej zapewne nie.

Ideologja.

W związku z „ideowemi'”* mor-

derstwami warto jeszcze pomówić

o drugiej stronie „ideologji'* sana-

cyjnej.
Niestety nie mamy żadnej urzę-

dowej „deklaracji ideowej” obozu

pomajowego.
Gdy podczas procesu brzeskie=

go obrona usiłowała ustalić choć

w przybliżeniu, jak ta tajemnicza

„ideologja“ wygląda, nawet osoby
tak kompelentne, jak wicemini-

ster Stamirowski, rozkładały bez-

radnie ramiona.
To też w takich warunkach

możemy ustalić treść „ideologji“
jedynie w droaze pośredniej, naj-

  

  

iepiej porównawczej, porównując
pewne zjawiska z tem, jak jest
zagranicą, lub jak było u nas przed
majem.

i lo ostatnio katowicka
„Polonia“. A więc u nas: с

-„Na ostatniem posiedzeniu Rady
Ministrów zadecydowano o losach czte-
rech dygnitarzy: p. wiceminister rolni-
ctwa Radwan został odkomenderowany
do Państw. Banku Rolnego; p. wicemi-
nister pracy Szubartowicz do Banku
Ziemskiego; dyrektor depart. w mini-
sterstwie pracy p. Drecki do Banku
Gosp. Krajowego. Jedynie wiceminister
robót publicznych p. Górski został na-
razie bez posady. Niewątpliwie jednak
coś odpowiedniego do jego sanacyjnej
rangi niebawem się znajdzie."

A teraz przykład francuski:
„Największy współczesny mąż stanu

Francji p. Poincarć, opuściwszy stano-
wisko Prezydenta Republiki, a później
premjera — wrócił do adwokatury. B.
Prezydent Millerand — wrócił do adwo-
katury. B. Prezydent Doumergue

wrócił do życia prywatnego."
A jak się działo u nas przed

majem, zanim bieg życia politycz-
nego nie został zmieniony przez
„ideologję“?

„B. Prezydent Wojciechowski usu-

nął się w zacisze życia prywatnego.

B. premjer Witos powrócił do pługa.

B. premier gen. Sikorski — powrócił do

służby wojskowej. B. wiceminister i

przewodniczący delegacji polskiej na

konferencji ryskiej p. Dąbski usunął się,

schorowany, do swego mieszkania na

Żoliborzu, $dzie ostatecznie padł pod ra-

zami nieludzkich zbirów.” " |

Dziś jest całkiem inaczej. Wy-

sokie stanowisko jest wstępem do

objęcia posady w banku, czy też

w przedsiębiorstwie państwowem.

Nieraz się wydaje, że te instytucje

poto tylko istnieją, by dostarczać

posad byłym ministrom i ich pod-
komendnym, bo oto

„b. minister Handlu p. Kwiatkowski
dostał posadę w Mościcach. B. wicemi-

nister Spraw Wewn. p. Stamirowski, po

kompromitacjj w procesie brzeskim,

przeszedł do Banku Rolnego." ;

A jak się przedstawiają kwali-

fikacje?
Czy wypada dziś wogóle pytać
OO

się o kwalifikacje, skoro
„największym bankiem państwowym

kieruje generał, największym bankiem

rolnym pułkownik kawalerji, niewłada-

jący nawet żadnym językiem obcym, mi-

nisterstwem przemysłu i handlu b. su-

plent gimnazjalny i generał, minister-

stwem skarbu sędzia, w państwie, w

którem wiceministrem skarbu jest puł-

kownik i poeta, a na czele banku emi-

syjnego stoi były dyplomata."
Oto na czem polega „ideo-

logja" i prawdziwa, „moralna”,

treść sanacjil...
Szczere wyznanie,

Sanacyjny „Express Poranny*
(nr. 176) takie — przyznać trzeba

szczerze, zamieszcza wyznanie;

„Ha! Tylko, że myśmy właśnie o ten
grosz — do grosza” zbyt często i

zbyt łatwo zapominali! w latach urodzaju
żyliśmy, jak to się mówi, na całego, zaw-
sze wydając więcej, niż było wolno wy-
dawać, niż doradzał niejaki Pitagoras i
niejaki Arystoteles. Zamiast się ojca ma
tematyki radzić lub matki logiki, radziliś-
my się papy Bachusa, albo kuzynki Ter-
psychory, a w ostatnich latach, kiedy

wszystkich tak mocno do karciąt szarp-

nęło — imci Platona.
I rezultat teraz mamy taki, że nasze

domki z kart nie kataklizm żaden, ale po-
prostu trochę tęższy wiatr zmiata...

O nędzo polskich budżetów! Teraz

dopiero uprzytamniamy sobie ryzyko ży-
cia bez oszczędności!”

    

DO ZGODY Z «PARTYJNIKAMI»
nawołuje dziś sanacja w Wielkopoisce.

Sanacja ni stąd ni zowąd za-
czyna coraz usilniej wysuwać ha-

sła zgody i unikania walk partyj-
nych, przyczem za teren tej dzia-
łalności obrała sobie w ostatnich
czasach Wielkopolskę.

Przed paroma tygodniami był

w Poznaniu prezes BB., pik. Sła-

wek i w tym duchu przemawiał
zarówno na zebraniu, jak w pry-
watnych rozmowach. Onegdaj zaś

odbyło się tam, już bez udziału
pik. Sławka, ale pod jego patro-
natem zebranie, na które zapra-
szał adw. Jankowski.

Na zebranie to przybyli m. in.
należący dawniej do Chadecji, a
obecnie „bezpartyjni“ ks. Szy-
delski ze Lwowa, oraz poseł Mi-
chałkiewicz, który należał do
„Piasta”, a niedawno wraz z kil-
koma innymi posłami przeniósł się

do nowej partji ludowej, której
patronuje sanacja. _Wymieniają
jeszcze kilka nazwisk, nieznanych
na terenie politycznym.

Na zebraniu poniedziałkowem
apelowano do łączenia się w ob-

liczu niebezpieczeństwa zewnętrz-
nego, do tłumienia nienawiści
partyjnej, wysunięto jako naczel-
ne hasło dążenie do zśody z czyn-
nikami umiarkowanemi, uchwa-
lono działać w duchu zdecydowa-
nie katolickim i wydać odezwę
do społeczeństwa, z powołaniem
się na list pasterski ks. prymasa
Hlonda.
W taki to sposób po buńczucz-

nych zapewnieniach „damy sobie
radę i nie usląpimy'* — następuje
nawoływanie do jedności i zgody.
Cel jest jasny.

każdą, najgroźniejszą nawet ru-

chawkę stłumić. Tymczasem rząd

ani myśli skorzystać z tej siły

w celu przywrócenia pokoju i bez-

pieczeństwa, co jest nietylko przy-

wilejem jego, ale i obowiązkiem.

Przygląda się on wypadkom nie-

tylko: bezczynnie, ale jakgdyby
z pewną safysłakcją. Byłoby to

zresztą zrozumiałe, o ile stroną

zaczepną byliby obecnie hitlerow-
cy, z którymi rząd Papena ściśle

jest związany, jak się jednak rze-

kło, inicjatywa przeszła obecnie

do komunistów, dla których stery
rządzące w Niemczech chyba nie

żywią sympatyj.

Patrzącemu na to wszystko
bezstronnie, z pewnej perspekty-

wy, mimowoli nasunąć się musi

następujące przypuszczenie: naród

niemiecki, acz podzielony na par-

lje: nacjonalistów, republikanów,

socjalistów aż do komunistów

włącznie, w ogromnej swej więk-

szości jest zwolennikiem ładu i

praworządności. Wypadki, któ-

rych widownią stały się obecnie

Niemcy, muszą na ogół oddziałać

deprymująco, muszą wywołać tę-

sknotę do stanowczej
—

ROSELMTA

zmiany. Gdy ta tęsknota stanie

się powszechną, na widownię wy-

stąpi — Hohenzollern,

O ile istoinie tąką prowadzi

się grę, o ile domysły podobne nie

są bezpodstawne, to Hohenzoller-

nowie drogo opłacają swój powrót

na tron, bo krwią swego narodu,

hojnie przelewaną dziś w brato-

bójczej walce. Krew zaś „dziw-

nym jest sokiem”, który wcześniej

czy później zwykł mścić się na

tym, kto go przelewa, zaś bakcyl

anarchji, wszczepiany dziś lekko-
myślnie narodowi, kiedyś wykaże
zgubne swe skutki.

Szerokie masy łudzą się dziś

nadzieją, że z powrotem cesarstwa

wrócą też błogie czasy przed-

wojenne, że się wszystko odmieni,

zniknie bezrobocie, przywrócone

zostaną dawne granice. Rząd

Papena podsyca te nadzieje i

prawdopodobnie dopnie swego

celu. Gdy jednak później nadzieje

się nie ziszczą — a ziścić się nie

mogą, gdyż przy najlepszych chę-

ciach przyszły cesarz nie będzie

cudotwórcą -— gniew rozczarowa-

nych mas strasznie może się

zemścić,

Po procesie b. pos. Palijiwa.
Rzut oka na stan rzeczy w Małopolsćie' Wschodniej.

Ogólny pogląd na wyniki roz-
prawy sądowej przeciw b. pos. ru-
sko-ukraińskiemu Palijjwowi dał

ostatni jej dzień, 18-ty czerwca b.

r, w którym prokurator Lipsz m.
in. mówił:

„Nikt nie może lepiej scha-
rakteryzować podsądnego, niż on
sam siebie scharakteryzował w
pierwszym dniu rozprawy, Jest to
państwowiec ukraiński, dążył on
do utworzenia niezależnego pań-

stwa ukraińskiego, w skład które-
$o wchodziłyby wszystkie ziemie
etnicznie ukraińskie, a więc i zie-
mie, które należą obecnie do Pol-
ski. Nastawienie polityczne pod-
sądnego'wobec Państwa Polskie-
go jest jaskrawie negatywne. Już
w pierwszym procesie ukraińskim,
procesie Fedaka, gdy na ławie pod
sądnych. zasiadał i oskarżony, u-
jawnił on swe krańcowo wrogie
stanowisko wobec Polski. Na zjazd
Unji Międzyparlamentarnej w Ber-
linie nacjonaliści ukraińscy wydali
broszurę po niemiecku, w której
był m. iń. artykuł redaktora Paliji-
wa. W swym artykule, którego ty-
tuł brzmiał: „Znaczenie europej-

skie sprawy ukraińskiej”, podsąd-
ny nazywa Niemców naturalnymi
sprzymierzeńcami Ukraińców i
przypomina, że już w wieku XVII
książę Fryderyk Wilhelm zawarł
z Bohdanem Chmielnickim sojusz
przeciwko Polsce. Ostatni zjazd
U.N.D.O. jest również dowodem
stanowisko podsądnego wobec Poł
ski, Gdy U.N.D.O. zaczęło mówić
o ugodzie, redaktor Palijjw wystą-
pił przeciwko temu i zajął stano-
wisko krańcowo antypolskie, któ-

re reprezentuje w U.N,D.O. „No-
wyj Czas', dziennik redagowany
przez Palijjwa. Oskarżony jeździł
do Berlina, Pragi, Wiednia, Gene-
wy, ośrodków nacjonalistów ukra-
ińskich. Nie wstydzi się swej zna-
jomości z Konowalcem, który jest
niekoronowanym prezydentem U-
krainy. Jeździł do niego, jak do
Mekki, i nie wahał się powiedzieć
na rozprawie, że walka podziemna
jest najważniejszym czynnikiem
polityki narodu w takim stanie,
w jakim znajduje się obecnie na-
ród ukraiński. Na wiecach mówił,
że nie może być tak długo pokoju
w Europie, póki narody niepań-

 

stwowe nie zdobódą palisiwowoO-
ści i że ziemie ukraińskie pół-
nocno-zachodnie ogfegrają rolę de-
cydującą w odbudowie państwa

ukraińskiego. Do tego wszystkie-
go przyznał się sam oskarżony, i to
najlepiej charakteryzuje jego na-
stawienie wobec państwa polskie-

go.. Redaktor Palijiw, jako poli-
tyk, niechaj się zastanowi nad tem

czy odwrót wojsk polekich za San
istotnie przyniósłby szczęście na-
rodowi ukraińskiemu w Polsce,
niechaj pomyśli, czy sam nie u-

ciekłby wówczas z wojskąmi pol-
skiemi? Ta ziemia jest wspólną

własnością, wspólnem čobrem о-

bydwu narodów, którym. sądzone
jest wspólnie bytować. I jednostka,
która podrywa  współżycię,,musi
ponieść karę..."

P. Palijiw w ostatniem szowie

powiedział: A
„Rozpowszechniony jest pogiad,

że polityka jest krętactwem, a po-
lityk krętaczem. Nie podzejąm
tego poglądu. Uważam, że w ży-
ciu publicznem, a tem samen W
polityce, obowiązują purytańskie
zasady moralność, Dlatego też ją+
ko polityk nie chciałem i nie cłcę
być niemoralnym ani wobec wł-
snego narodu, ani,wobec obcycą,
I dlatego też sad cały czas roz.
prawy miałem odwagę stwierd:
ponad wszelką walpliwst;To jes
prawdą w akcie ashrżenia, a co
mija się z prawde. To samce chcę
stwierdzićw Swym ostatniem sto-|
wie, w związk$%8 słowami p pro-
kuratora,któ 8 wiedział, że nie-
które moje si$ó*Bnie były faktami,
tylko frazesaf*nieudolnemi pró-
bami zaciem prawdy ,

Sąd: przysgźgch odrzuci! 6-ciu
głosami przeG$>%-ciu dziesięć py-
tań sądu w s%*wie zdrady stanu
(art. 58), na st 11 głosami
przeciw 1 p$ERRIził wszystkie
pytania o dzgęęzyść podburzają-

1 (art. 65). Na
sinał wydał wy-

„ Palijiwa na 3
l : iienia z zalicze-

niem 14 miesfy/ więzienia śled-
czego (poczęjłowo w Brześciu)
od wrześniagij930 do listopada
1931.Obrońc? [rt Starosolski i dr.
Wytwycki wnśśli skargę kasacyj-
ną do Sądu Niwyższego,

    

 

  

    
   

   
   

  
  

  
  

 

   

  

 

   
  

  

 

tej podstawie
rok, skazująd
lata ciężkiegę$

Muzyka w Wihie
Sezon leini w pełnym toku.

Zwyczajem lal ubiegłych w parku
Żeligowskiego odbywają się kon-
certy symfoniczne, urozmaicane
występami solistów, chórów (śpie-
wało „Echo* wileńskie), a nawet
zespołów i solistów tanecznych.
Przy pulpicie kapelmistrzowskim
coraz to nowy kapelmistrz. Gdy
pogoda dopisuje publiczności jest
dużo.

Ostatnio rozpoczęto nawet sze-
reś przedstawień operowych w
muszli koncertowej, Uroczysty po-
czątek odbył się w ubiegłą środę
z udziałem W. Ladisa Kiepury i
Jahelii - Trembickiego. Wystawio-
no Fausta nawet z chórami i deko-
racjami pomysłowo dostosowane-
mi do warunków. Całość jak nasze
warunki nienajgorsza i miłośni-
kom oper dostarczyć mogła zaspo-
kojenia ich żądzy oglądania przed-
stawień operowych.
Oczywiście zainteresowanie sku

piło się przedewszystkiem na wy-
konawcy partji Fausta — Kiepu--
rze, (dlaczego śpiewał po włosku?)
którego występ poprzedzono głoś-
ną reklamą, nie szczędząc super-
latywów takich jak „fenomenalny
tenor*' i temu podobne, To właśnie
łącznie z pseudonimem czy prze-
kręconem imieniem własnem, wi-
docznie ze względu na przyszły
rozgłos światowy, nie pozwala od-
nieść się do tego występu, jak do
występu początkującego młodego
śpiewaka, Wyraźnie p. Kiepura za
takiego się nie uważa. Mam więc

„nietylko prawo, lecz i obowiązek
powiedzieć szczerze co o tem my-
ślę, Występy wydają mi się przed-
wczesne, P. Kiepura ma ładny ma-
terjał głosowy, gesty i nawyki wło-
skiego śpiewaka oraz pewien za-
sób techniki wokalnej. Do praw-
dziwego artyzmu jeszcze bardzo
daleko, Głos prawie w stanie suro-
wym nieco oszliłowany, nieuszla-
chetniony w brzmieniu, pomime
nieustannego, niebezpiecznego for-
sowania, nie dźwięczy należycie.
W śpiewie Lym niema jeszcze nic,
prócz szkolnego szablonu. Narazie
ani śladu zapowiedzi jakiejś indy-
widualności artystycznej,
Jakże w zestawieniu z tem cen-

ną wydała się rzetelna kultura
muzyczna i dobra szkoła p. Hen-
drichówny. Piękny jej głos, pomi-
mo niesprzyjających warunków
akustycznych, brzmiał dźwięcznie
i silnie, a każda fraza muzyczna
podana była subtelnie z pięknem
zaokrągleniem,
Z pośród pozostałych wykonaw-

ców wymienić należy z uznaniem
Melista, p. Junelli-Trembickiego,
obdarzonego ładnym głosem i du-
żą rutyną, Reżyserował i śpiewał
partję Walentyna zasłużony arty-
stą opery wileńskiej p. Ludwig.

Operę prowadził sprawnie dyr.
Rafał Rubinsztejn.

Popisy naszego konsorwato-

rjum mają ustaloną dobrą sławę.
Program jest zawsze obfity, sta-

rannie dobray, ja co ważniejsze

dobrze przyśtowany. Tym razem

po raz pierwzy wystąpili ucznio-

wie klasy konpozycji i zdali nieja-

ko sprawozdinie z rezultatów 7

uczania przfmiotów teoretycz-

nych. Sprawśdanie wypadło bar-

dzo pomyślij Młodzi kompozy-

torzy pp. Bajn i Czosnowski oraz
instrumentator po-
ien zasób podsta-

wowej wiej w dziedzinie rze-

miosła kogoziytorskiego, który

pozwoli impzwijać swoje zdolno-
ści. Zdolnoś tej wydają mi się nie-

wątpliwe. ] Balon, autor warjacji

na orkiesty napisał bardzo ładny
ekspresyjn/ternat, znamionujący
zdolności helodjotwórcze. Przy
większej wrawie nowe warjacje
nie będą zewnością tak dreptały
namiejscyjak te, które słyszeliś-
my na por ie.)

P. Cianowski ma wyraźne
wyczucie .olorytu orkiestrowego,
pomysłovjść i duży rozmach,

wróżący”.knajlepiej o przyszłości.
Sądzę, żeprzy sprzyjających wa-
runkach . tych zapowiedzi rozwi-
nąć się śoże poważna twórczość
muzyczną Zdolności ma p. Czos-
nowski jieprzeciętne, pracować

trzeba jezcze dużo. Prof. Dziewul
ski, z ktęego klasy pochodzą obaj
młodzi bmpozytorzy, umiał usza-
nować olrębne zamiłowania i ten-
dencje ou swych uczni, nie narzu-
cając imżadnych określonych wzo
rów, dzieki szemu style obu kom-
pozycyjbyły zupełnie różne. Wiel-
ka to szkoda, że prof. Dziewulski
opuszcza Wilno i swoich uczniów.

Z póród licznej rzeszy wyko-
nawców wyfhienić należy przede-
wszystliem najbardziej zaawanso-
wanyci, a Więc bardzo uzdolnioną
p. Kdmanowiczównę, uczenicę
prof. Krewer, która bardzo dobrze
zagrał. końcert f-moll Chopina,
(zbyte:zna Sztywność w interpre-
tacji minie zapewne z czasem),
skrzygka p. Kaca, ucznia prof. Le-
dochowskiej, który wart jest
lepszego instrumentu niż ten na
jakim $rać musi i p. Czuchowską z
klasy p. Kimontt-Jacynowej. Ta
ostatniama bardzo dobre podsta-
wy pianistyczne i rozmach jakim
się ztzwyczaj odznaczają ucznio-
wie ej doskonałej pedagogiczki.
W in'erprefacji jednak dzisiaj jest
jeszcze zamalo osobistego wczucia
się i plynacego stąd ciepła. Dru-
giegt ucznia prof. Jacynowej nie
mogłem niestety wysłuchać.

Lezniowie klasy śpiewu, pomi-
mo zaawadqsowania technicznego,
naprzykład pp. Bandurska i Peli-
kanówna jwciąż grzeszą niedo-
ciągrięciafni w interpretacji, nie-

p. Skinder į;
siadają juž

„korzystnie dzieki temu odbijając
оё poziomu bardziej zaawansowa-
nych uczniów klas instrumental-
nych, Ucz. prof. Karmiłowa p.
Grabowska, rok ostatni, śpiewa
oczywiście najdojrzalej.

-Niepodobna w krótkiem spra-
wozdaniy omówić wszystkie wy-

| stosować ulgi, gdyż obecna propo-

 

  

  

     

  

    

  

   

  
  
  

     

  

   

   

        

  
  

     

  

 

  

  

  

 

  

 

  
  

 

  
  
  
  

  

  

   

   

   

    

  

   

  

    

  
  

  

  

   

  
  
  

  

  
  

 

  

 

  
  
  
  

 

  
  

   

  

  

  
  
  

  
  

 

  

  

  

LOSY
T RONEK
3-ej klasy

są już u nas do nabycia.
1 dla posiadacza losu
4 losu klasy poprzedniej 10 zł.
Е dia nowonabywcy 30 Zl.

Ciągnienie 14, 15 lipca r. b.
Kolektura Loterji Państwowej

„LICHTLOS“
LAd. Micklewlcza 10.

 

Wielka 44.
c„22 E

posiedzenie Rady Miejskiej
f Sprawa Arbonu. i

, Wezorajsze posiedzenie Rady
Miejskiej rozpoczęłę. się utartym
zwyczajem z 2 godzinnem opóź-
nieniem.

Otwarcia posiedzenia przy o-
becności */3 radnych dokonał pre-
zydent dr. Maleszewski, który na
wstępie zaproponował zebranym
radnym o połączenie 1 i 2 wniosku
porządku dziennego, a miartowicie
sprawozdania komisji w sprawie
braków w organizacji i funkcjo”
nowaniu komunikacji autobusowej
w Wilnie (z wyjaśnieniami i wnio-
skami Magistratu) i projektu ta-
ryfy autobusowej w jeden punkt
wstępnych debat. Wniosek dr.
Maleszewskiego został jednomyśl-
nie przyjęty.
_ Na wstępie zabiera głos radny
Stronnictwa Narodowego inž. Ku-
biłus, członek komisji, który
ZY że Arbon pobierał cer'
Wyższe o 33'/s%% za przejazdy, mż |
$piewała taryfa. Nie wolno cie-/
sjzyć się z oświadczenia Arbonu, iż/

: ės się na ustępstwa i zamierza

Žycja jego w sprawie obniżenia
cen taryfy jest ściśle zgodną z za-
„wartą umową z Magistratem. Na-
(leży przeprowadzić zmianę taryfy

az zarządzić wydrukowanie jej
podanie do publicznej wiado-
OŚCI.

s Drugi zkolei mówca mec. En-
gel stwierdza opinję ludności, iż
wozy Arbonu zatruwają powietrze
"miasta i żąda, by komisja przed. į
sięwzięła w sprawie tej środk Ika: ч
radcze, bowiem wedlug opi 1е-®
karzy, gazy wydzielające się z rfa-
szyn powodują różne chorojDY:
szczególnie raka.

Prof. Komarnicki popiera wnii
sek mec, Engiela i stawia propo
zycje przystąpienia do jaknaiszyb-
szego terminu uregulowania spra- $Ą
wyulepszenia jezdni w Wilnie.

Głównym tematem narad ip
dyskusyj była sprawa zmiany u-
mewy Arbonu z Magistratenj oraz
sprawa zmiany. taryfy dotyghcza-
„BC: Wnioski. te_ zostały, AH |е : i A

bec spóźnionej pory, sf7%
gėlį | rad podamy jutro.

в —

Z'tie gospodarcė-
Nowėplaga gnębiąca rolnikół*

7°5 rolniczych piszą nam:$ >
Do feróżnych plag śnębiąc y r
rolnik 'y, przybyła w tych czas e
jeszcz jedna i to może najgor
miano; gie, niewypłacalność
szych biorców. `

Zdatą się dość często, że kt”
piec po łożeniu zadatku i odebiyz.
niu towżu zwleka z dopłatą resw

ty, wymywiając się brakiem gotė | |

ki, choro, wyjazdem etc. i to tą. |
dtugo, až gneb:ony wierzyciel pe |
datkami, wekslami etc, godzi 4,
na znaczty opust z umówionej cs
ny, byle :$ dostać. |

Pozostaę coprawda sąd,|
gra nie ważą swiecy, bo w kóńc
okaże się, le kupiec należący, di
mniejszości karodowej, obracając
dziesiątkam| tysięcy zł, „nic$n
posiada”, bój domy, place, skłęad
1 + p., należigdo jeśo ojca, syna
ny, cioci. № trzeba zaś uzagad
niać, że kosz procesów sądowych"
wzrosły ostathio tak znacznie, ż
samo ich prot dzenie staje się dl
przeważnej ilofci rolników, niemog

żliwem. W tym czasie zacznie się

ofenzyłwa tych panów na wsie
więc baczność panowie rolnicyi
3 proc. spadku -[- 77 proc, wzrostu. gę*
W stosunku do tego sameśog4

miesiąca z roku ubiegłego ogólp"228]
spadek bezrobocia obliczany jeł |
n43,4 proc. Wśród rzesz bezrob
nąch zaszły jednak poważne prz
$óięcia strukturalne, bardzo ni“

kojące pracowników  umysła
ych. O ile cyfry, wykazujące

spadek bezrobocia wśród praco-
wników fizycznych dochodzą do
14,9 proc. (hutnictwo) o tyle nie-
pokojącą jest w samym okresie cy-
fra wzrostu bezrobocia wśród pra-
cowników umysłowych 77,4 proc.
Sama Warszawa wykazuje około
30 proc. wzrostu bezrobocia wśród
prac. umysłowych.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

SRIWÓRINKEMI(ZEDOCWARETWEN |

stępy. Orkiesira uczniowska pod
batutą dyr. Wyleżyńskiego spra-
wia się coraz lepiej. Konserwa-
torjum najwyraźniej rozwija sięi
pomimo trudnych warunków z
każdym rokiem rozszerza zakres
swego programu i wzmaga tempo
pracy. Całemu zespołowi nauczy-
cieli z dyr, Wyleżyńskim na czele
należą się słowa gorącego uznaniąć * |

St. W-—ski, £
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"mości zaś zmian nawierzchni
ul. Zamkowej i

 

 

KRONIKA.
Przerwa w dostarczaniu prądu stałego.
=Liektryczny powiada-

wszystkich swoich abonen-
tów, korzyslających z prądu sta-
iego, iż z powodu potrzeby likwi-
dacji kabli rzecznych, idących

Ta

przez Wilję i przejścia na linję na-
powietrzną, prąd stały nie będzie
dostarczony w sobotę dn. 2. VII.
od godz. 2-ej w nocy do godz.
8-ej rano.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwa w kościele

s.s. Wizytek. Dnia 3go lipca
w kościele s.s. Wizytek ul. Rosa
2 będzie odprawione uroczyste
nabożeństwo z całodziennem wy-
stawieniem Przen. Sakramentu,
jako w uroczystość Naw. N. M.
Panny.
W sobotę 2-go lipca — Nie-

szpory o g. 5-ej.
W niedzielę 3-go lipca — Pry-

marja o g. 7-ej r.; Suma o godz.
9-ej ł; Nieszpory o g. 5-ej.
— Jubileusz kapłana. Dnia

2 lipca odbędzie się jubileusz
25 lecia kapłaństwa ks. Śledziew-
„skiego Piotra, kapelana brygady
K. O. P. Wilno. Uroczystą Mszę
świętą odprawi jubilat o godz.
8.30 w kościele św. Ignacego.
— Seminarjum rz. katolickie

uzyskało w tych dniach prawdzi-
wą ozdobę w postaci piękneggo
posągu św. Jana Kantego, usta-
wionego w niszy, w przedsionku
seminarium.

Posąg, wielkości naturalnej,
Wykonany został bardzo sumien-
nie przez popularnego w Wilnie
art. rzeźbiarza p. Noworytto, kto-
rego prace, zwłaszcza z zakresu
dewocyjnych, (posągi, stacje) nie
ой dziś zdobyły dlań zasłużone
Uznznie i odznaczają się popraw-
nością wykonania.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Warunki umowy z Z. A.

$.P.em. Jak donosiliśmy, Ma-
gistrat postanowił przedłożyć u-
mowę z Z.A.S. P-em jeszcze
na jeden rok poczynając od dnia
1 września rb. W związku z tem
Opracowany jest obecnie tekst
umowy, który wkrótce zostanie
przez obie strony podpisany. Wa-
runki dzierżawy teatrów przez
Z. A. S. P. pozostają niezmienio-
ne za wyjątkiem zmniejszenia
przez miast. jednorazowej sub-
wencji rocznej z 20.000 zł. na
10.000. Za pieniądze te Magi-
strat wykupywal od Z. A. S. P-u
nabyty przez administrację te-
atrów inwentarz. Subwencje mie-
Sięczne Magistratu pozostały na-
dal nienaruszone w wysokości
4000 złotych.
— Komisja techniczna radzi

nad sprawą jezdni. Wczoraj w
południe odbyło się posiedzenie
radzieckiej Komisji Technicznej.
Porządek dzienny wypełniła spra-
wa przystąpienia do budowy no-
woczesnych jezdni, w szczegól-

na
Wielkiej, gdzie

jak wiadomo, wybudowana ma
być jezdnia z klinkieru. Jedno-
cześnie jednak wpłynęła propo-
zycja pewnej firmy budowy jezd-
ni asfaltowej. Komisja propo-
zycję tę odrzuciła, zatwierdzając
plan budowy jezdni klinkierowej.

Roboty mają się rozpocząć w
"tiągu bieżącego miesiąca.
— Znów ta sama historja. W

związku z likwidacją pożyczki
angielskiej w roku bieżącym Ma-
Gistrat na podstawie umowy likwi-
dacyjnej winien jest wpłacić na
rzecz wierzycieli 10.000 funtów
szterlingów (330.000 złotych). Po-
nieważ obciążenie i tak pustych
kas Magistralu tak poważną sumą
przekraczałoby możliwości finan-
sowe miasta, Magistrat zamierza
zwrócić się do władz centralnych
z prośbą częściowego pokrycia tej
sumy, tembardziej, że szereg -
stytucyj państwowych i wojsko-
wych zalega Magistratowi na bar-
dzo poważne sumy z opłatą na-
leżności z tylułu rozmaitego ro-
dzaju świadczeń rzeczowych.

Z MIASTA.
— Komunikacja autobusowa

miejska. Od dnia dzisiejszego tra-
są linji 5-ej zostaje przedłużona
do Rynku Łukiskiego i w ten spo-
sób przedmieście Zarzecze otrzy-
muje bezpośrednią komunikację
ze šrodmiešciem oraz zostaje
znacznie wzmorzona częstotliwość
wozów na linji 1-ej, t. j. na głów-
nym jej odcinku od Królewskiej
do Sądu, gdzie wozy przebiegać
będą co 3 minuty. -— Zaznaczyć
należy, że Dyrekcja Miejskiej Ko-
munikacji Autobusowej postano-
wiła na tej nowej linji obniżyć ta-
гу!е do minimum. — Bilety ko-

 sztować będą na tej linji 5-ej za
pierwszy kilometr jazdy — 15 gr.,
za odległości od 2-ch klm. — 20

"gr, a za dalsze odległości (do
3-ch klm.) — 30 gr. — Przejazd
od Królewskiej do Dąbrowskiego

- kosztować będzie — 15 gr., to sa-
mo od Placu Katedralnego do
3-go Maja. Od Montwiłowskiej do
ogrodu Bernardyńskiego przejazd
Gsztować będzie 20 gr.
Wprowadzenie tej taryfy na

__ linji 5-ej jest próbne i wyniki tego
_ eksperymentu posłużą za podsta-
_ wę do ewentualnego rozciągnięcia
w najbliższym czasie tej zniżonej
taryfy na pozostałe linje auto-
busowe.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
Ps — Ceny pieczywa. Staro-
stwo Grodzkie Wileńskie podaje
do ogólnej wiadomości iż z dniem

1 lipca b. r. obowiązują na tere-
nie miasta Wilna następujące ce-
ny na chleb: chleb pytlowy 65%/
44 gr; razowy 97'/+%/, 33 gr. win-
ni żądania lub pobierania cen
wyższych od wyżej wymienionych
będą karani w myśl obowiązują:
cych przepisów grzywną do 3.000
zł., lub aresztem do 6 tygodni.
— Sprawa uriopów pracow-

ników umysłowych. W związ-
ku z kursującemi pogłoskami o
zmniejszaniu urlopów pracowni-
kom umysłowym zatrudnionym
w przemyśle, handlui biurowości
(ekspedjentom sklepowym) rze-
komo na podstawie mającej uka-
zać się w najbliższym czasie usta-
wy, zmieniającej dotychczasowe
prawo o urlopach komunikujemy,
iż dotychczas żadnych zmian u-
stawodawstma nie było, a przeto
urlopy winny być udzielane zgod-
nie z Ustawą z dnia 16 maja
1922 r. t. j. po półrocznej nie-
przerwanej "pracy — dwutygod-
niowej, po rocznej zaś jednomie-
sięczny.

—Przetarg. Okręgowy Urząd
Budownictwa Nr. IX w Brześciu
n/B. ogłasza nieograniczony prze-
targ na budowę koszar, łaźni,
pralni i magazynu oraz robót in=
stalacyjnych i centralnego ogrze-
wania w łaźni i pralni.

Bliższych $informacyj udziela
biuro lzby P.-H. w Wilnie, dział
cbrotu towarowego, ul. Trocka 3.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zakończenie roku szkol-

nego. W ubiegły wtorek we
wszystkich szkołach średnich i
powszechnych odbyła się uro-
Czystość zakończenia roku szkol-
nego. Z racji tej odprawione zo-
stały nabożoństwa, poczem w po-
szczególnych szkołach odbyły się
uroczystości rozdania świadectw,
cenzur i nogród uczniom.

Ferje letnie trwać będą do
dnia 31 sierpnia włącznie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Caritas Archidfecezjalny

rozpoczął z dniem 1 lipca swoją
działalność. Dzisiaj w piątek o
godzinie 3-ciej popołudniu wy-
ruszy z przedszkola Pań Miłosier-
dzia przy ul. Koszykowej Nr. 7,
pierwszy hufiec biednych dzieci
szkolnych, by w parku uniwer-
syteckim na Zakręcie zaczerpnąć
świeżego powietrza i trochę słoń-
€a pod dozorem fachowych sił
nauczycielskich. Skończył się rok
szkolny—skończyło się też ofiar-
ne dożywianie po szkołach dla
wielu biebnych dzieci, które po-
zostając pod opieką Towarzystw
św. Wincentego, nie mają obec-
nie żadnego pożywienia. Otóż
60-cioro z tego drobiazgu robot-
niczego, wydobytego z wilgot-
nych suteren i poddaszy, gdzie
przeżywa pierwsze lata swej mło-
dości, przepędzi kilka tygodni w
lipcu i sierpniu na słońcu i wol-
nem powietrzu. Caritas powierzył
tę pracę Towarzystwom św. Win-
centego a Paulo i Narodowej
Organizacji Kobiet. Bardzo czyn-
ny i gorliwy komitet wykonaw-
czy, już z 1 lipca rozpoczyna
swoją działalność dożywiania i
wycieczek, którą zamyśla prowa-
dzić aż do 1 września codzien-
nie od godziny 2 do 7 mej po-
południu. Do zupełnej radości
dziecięcej tej naszej biedoty bra-
kuje tylko gier i zabawek na wol-
nem powietrzu. Otóż „Caritas“
archidjecezjalny zwraca się do
ofiarnej młodzieży majętniejszych
rodziców z gorącą prośbą o ofia-
ry z zabawek i gier, jak piłek,
obręczy, krokieta itp., które skła-
dać można przy ul. Metropolital-
nej Nr. 1, lub u ks. Proboszcza
Nawreckiego przy ul. Archanie!-
skiej, albo też na sali „Bstanji“
przy ul. Konarskiego.

Obok tego w miarę napływu
środków i ofiar, „Caritas* zamyśla
rozszerzyć wakacyjną akcję do-
żywiania i na ognisko dziecięce
7 mego oddziału Pań Miłosierdzia
przy Krzywem Kole 21, na Po-
pławy i sąsiednie dzielnice, gdzie
w rodzinach bezrobotnych wśród
opłakanych warunków mieszka-
niowych zielenieje i blednie nam
mnóstwo dzięci z głodu i braku
świeżego powietrza Wszelkie o-
fiaryjw gotówce, wreszcie z węgla,
drzewa, kartofli, mąki chleba i
tłuszczów będą na Krzywem Kole
21 z wdzięcznością przyjęte w
czasie między 10 a 3-cią, lub też
za pośrednictwem gazet. Dwa
razy daje kto prędko daje
biednej i opuszczonej dziatwie
naszej dla wzmocnienia jej sił i
zdrowia w tym czasie wakacyj-
nym. Każdy grosz i ofiara trafia
do swego celu i przeznaczenia,
gdyż wszędzie bieda i rędza
ścisłym wywiadem najzupełniej
stwierdzona.
a: — Wileńskie Towarzystwo
Ogrodnicze komunikuje, iż w
m. lipcu br. porady ogrodnicze
będą udzielane w gmachu Wi-
leńskiego T-wa Kółek i Organi-
zacji Rolniczych, na ul. Sierakow-
skiego 4 od godz. 9-ej do 3eej.
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DZIENNIK WILEŃSKI

PRZYWŁASZCZENIE POWIEŚCI.
Sprawa druku „Alicji Horn* w „Głosie Wilna”,

Pod powyższym tytułem ukazała się
we wczorajszym numerze „ABC“ wzmian
ka trešci następującej: =

„Wychodzące w Wilnie pismo
uGłos Wilna* od dłuższego czasu
przedrukowuje bezprawnie, po-
pełniając poprostu przywłaszcze-
nie cudzej własności, powieść Ta-
deusza Dołęgi * Mostowicza. W

z tem autor publikuje po-
oświadczenie, - jaskrawo     

prawo pierwodruku mojej po-
wieści p. t. „Prokurator Alicja
Horn'' zostało nabyte przez Ma-
zowiecką Spółkę Wydawniczą
w Warszawie, z upoważnieniem
do podawania jej w „Wieczorze
Warszawskim” oraz w jego
dziennikach filjalnych.
Zawiadomiony przez wymie-

nioną Spólkę o tem, że dziennik

„Głos Wilna*  przedrukowuje
moją powieść bezprawnie, pod-
pisałem  plenipotenoję 1а WP,
Mecenasa Sukiennickiego, pro-
sząc go o skierowanie do „Głosu
Wilna“ rejentalnego wezwania
do natychmiastowego przerwa-
nia przedruku powieści, Nastą-
piło to dn. ii-go czerwca, a dnia
12-go, będąc przejazdem w Wil-
nie, zakomunikowałem to 050-

biście redakcji „Głosu Wilna”,
Jak mnie powiadamia Mazo-
wiecka Spółka Wydawnicza, je-
dynym dziennikiem uprawnio-
nym na terenie Wilna do druku
mojej powieści, jest obecnie
„Głos Wileński",

T. Dolęga-Mostowicz.“
Notatkę powyższą zamieszczamy bez

komentarzy,
Niech czytelnicy i wszyscy uczciwi

wilnianie wyciągną z niej odpowiednie
wnioski.
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SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wszyscy członkowie Chóru

Akademickiego proszeni są o
przybycie na ostatnią przed ferja-
mi próbę, która odbędzie się w
„Ognisku FAkademickiem* dnia
1go lipca, (w piątek) o qodz. 20.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— XII Konf. Tow. Pań Miło-

sierdzia Sw. Wincentego a Paulo,
zwraca się z prośbą do JWP.
Obywateli Ziemskich o przyjęcie
na czas wakacyjny ucznia (siero-
ty) Il karsu Szkoły Technicznej
l. 16, którego Konferencję do:
tychczas utrzymywała w Bursie
Osadników Wojskowych, a który
obecnie z powodu zamknięcia
bursy na czas wakacyjny pozo-
stał bez przytułku. Może być po-
mocny w naukach, lub gospo-
darstwie. Chłopiec moralny, ci-
chy, łagodnego charakteru. Ła-
skawe zgłoszenia adresować: ul.
Miła Nr. 16 m. 3 do p. Ludwiki
Żabiny.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— W Bernardynce. Dziś — „Chata

za wsią”,
— „Chata za wsią* na wolnem po-

wietrzu. Jutro i w niedzielę o godz. 8
m. 15 w Ogrodzie Letnim w Bernardyn-
ce odegrana zostanie na miejscu dawnej
muszli „Chata za wsią”. Ceny miejsc
zniżone, wejście tylko 30 gr.

W razie deszczu przedstawienie od-
będzie się w Teatrze Letnim bez do-
płaty za bilety.

— Teatr Miejski w Lutni, Dziś nie-
odwołalnie po raz ostatni wesoła rewja
p. t. „20.000 dolarów".

— Premjera w Lutni W niedzielę
premjera wesołej komedji Coolus'a i-Ri-
voirea p. t. „Od kanapy do fotela".
Wesołą tę nowość przygotowuje reżyser
Wacław Radulski,

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— W Bernardynce, W niedzielę o

godz. 4 pp. melodyjna i barwna operetka
Danielewskiego p. t. „Polacy w Amery-
ce“. Ceny miejsc zniżone.
— W Lutni. W niedzielę o godz. 4

pp. po raz pierwszy jako popołudniówka
ukaże się sensacyjna sztuka Wallace'a
„Nieuchwytny”, przedstawiająca kulisy
świata zbrodni i szpiegostwa. Ceny
miejsc zniżone. ed
— Konkurs humoru. Dziś i jutro

odbędą się w parku im. Żeligowskiego
pierwsze w Wilnie zawody o umiejęt-
ność rozśmieszania publiczności

Wielki, bo obejmujący aż 14 nume-
rów program, zapowiada wiele emocji,
śmiechu i możności zapomnienia chociaż
przez kilka godzin o troskach codzien-
nego bytowania.

Szczegóły podaje program, który
wraz z biletem wejścia i kuponem do
głosowania kosztuje tylko 60 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 1 lipca.

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka
z płyt. 12.40: Kom. met. 15.40: Koncert
popularny (płyty). 16.35: Kom. L.O.P.P.
16.45: „Historja Wilna w kwadransie",
felj. 17,00: Koncert. 18.00: „W afrykań-
skim raju”, odcz. 18.20: Muz. tafń. 19.15:
Z zagadnień litewskich. 19.45; Przegląd
prasy rolniczej. 20.00: Koncert. 20,45:
„Najsłoneczniejsze ziemie Polski“, odcz.
21.00: Koncert. 22.00: „Wpływ odrodzo-
nej Polski na rozwój portu gdańskiego",
odcz. 22.10: Muz. tan. 22.40: Wiad.
sport. 22.50; Muz. tan.

Sobota, dnia 2 lipca,
11.58: Sygnał czasu. 12,05; Muzyka

z płyt. 12.40: Kom. met. 15.30: Wiad.
wojskowe. 15.40: Audycja dla dzieci.
16.05; Muzyka z płyt. 16.40; Przegląd
wyd. perj. 17.00: Koncert życzeń (płyty).
18.00: Tr. nabożeństwa z kaplicy w
Ostrej Bramie w Wilnie. - 19,00: „Na
srebrnym ekranie", premjery film. 19,15:
Tygodnik litewski. 19,45: Pogadanka
muz, wygł. prof. Michał Józefowicz.
20.00: „Czy to znasz?” Drugi kokurs mu-
zyczny Rozgł, Wileńskiej. 20.55: „Na
widnokręgu”. 21.10: Koncert popułarny.
22.05: Koncert Chopinowski. 22.50: Muz.
taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Kwadrans o przeszłości.

Skrót historji Wilna, konspekt hi-
storyczny, reportaż z przeszłości — taką
będzie skondensowana treść piętnasto-
minutowego feljetonu Witolda Hulewi-
cza p. t. „Historja Wilna w kwadransie”
dn. 1 lipca o godz. 16.45,

W raju afrykańskim.
Profesorowie: Walery Goetel z Kra-

kowa i Jerzy Loth z Warszawy odbyli
ostatnio wielką podróż naukową przez
cały ląd afrykański od PrzyłądkaDobrej
Nadziei do Kairu. Jakich egzotycznych
wrażeń doznali i jakie poczynili obser-
wacje? — usłyszą radjosłuchacze dzi-
siaj o godz. 18,00 w interesującym od-
czycie prof. Goetla p. t. „W raju afry-
kańskim”,

WZESRIRRYAPATOR CES EET

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie”
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma2
> ‚

   

ТЕАТВУ MIEJSKIE.
LETNI.

„Chata za wsią* dramat ludowy
w 5 akt. z powieści Kraszewskie-
$o, w opracow. scenicz. Galasiewi-
cza i Mellerowej., Muz. Z. Noskow-

skiego.

Reż. i insc. dyr. Szpakiewicza i E
Glińskiego, Chóry Wł. Szczępań-
ski. Tańce Z, Karpiński, Dekor. W.
Makojnik. Dyryg. R. Herman.
Kogoż z nas we wczesnej mło-

dości nie wzruszała stara powieść
Kraszewskiego o nieszczęsnym cy-
ganie Tumrym, który w walce mię-
dzy głosem serca i obowiązku,
a głosem krwi i rasy, znajduje roz-
wiązanie w samobójstwie; o dzie-
jach ślicznej jego córki sieroty Ma-
rysi, tak dzielnie borykającej się z
losem; o szatańsko pięknej Azie
zwodnicy, co uśmiechem, tańcem i
piosenką spustoszenia czyni w ser-

cach pana, chłopa i cygana.
W niewiele co młodszej, bo po-

noć półwiecze liczącej przeróbce
scenicznej tej powieści, pióra Mel-
lerowej i Galasiewicza, dużo walo-
rów, już nie artystycznych — boć
Kraszewski tworząc moc ilościo-
wo, stronę artystyczną utworu lek-
ceważył—ale wprost fabularnych
ginie.

Niewykorzystana jest np. rola,
jaką w powieści Kraszewskiego od
grywa dwór we wsi Stawiska ijej
młody dziedzic zblazowany Adam,
a wiąże się to przecie wszystko w
mocno zadzierzgnięty węzeł tra-
giczny. Pozatem ta różnolitość tła
i środowiska wywoływałaby cie-
kawe kontrasty i efekty.

Ponadto sztuka daje tylko I
część powieści — jest to zatem
tylko uscenizowany fragmentpo-
wieściowy, który właściwie wszyst
kie swe wartości zawdzięcza prze-
pięknej muzyce Noskowskiego,

Melodramat ten dziś, w takiej
formie, w jakiej go oglądamy, wy-
daje się nieco przestarzały, pełen
konwencjonalizmów. Ci chłopi wo-
łyńscy i cyganie mówiący języ-
kiem inteligentów, czasem zatrą-
cający z mazurska (swat) robią
niekiedy komiczne wrażenie

Całość jednak, jako barwne,
muzyczne widowisko, pomysłowo
i starannie zainscenizowane i wy-
reżyserowane z wcale dobrym
chórem, urozmaicone tańcami, u-
derzające jaskrawością, oryginal-
nošcią kostjumėw i czarujące prze-
śliczną muzyką robi wrażenie ze
wszechmiar dodatnie i nadaje się
znakomicie na przedstawienia po-
pularne. ;

Główne role: Tumrego,Azy,
Motruny i Lepiuka spoczywaly w
rękach pp. Zastrzeżyńskiego, Ła-
dosiówny, Szurszewskiej, Bielec-
kiego etc. P. Zastrzeżyńskiwywią-
zał się z zadania b, dobrze, a jest
to rola niewdzięczna już choćby
przez to, że aktor z miejsca brać
musi najwyższy stopień napięcia
dramatycznego i bez stopniowań
prawie doprowadzić do końca.
Utrzymać ten ton najwyższy na-
miętności i zapalczywości przez 5
aktów bez odpoczynku — to zada-
nie nielada. P. Zastrzeżyński mu
sprostał,

Rola Azy świetnie nadaje się
do rodzaju uzdolnień jak i warun-
ków zewnętrznych p. Ładosiówny,
jednak dziwić się nie należy, że
artystka nie mogła zdobyć się na
ów wysoki ton demonizmu, chara-
kteryzującego dziką cygankę, gdyž
śrać musiała, będąc poważnie cho-
rą, aitak mimo cierpienia z roli
Azy zrobiła b. dużo, Dobroć, sło-
dycz i oddanie Motruny zaznaczy-
ły się wyraziście w grze p. Szur-
szewskiej. Z wyjątkowem napię-
ciem dramatycznem zagrał tra-
$iczną postać Lepiuka p. Bielecki,
Niestety nastrój wywołany świet-
nie oddaną śmiercią starca, sam
artysta zepsuł, zrywając się zbyt
wcześnie z ziemi po ponownem w
końcu aktu podniesieniu kurtyny.
Widok kłaniającego się świeżego
nieboszczyka jest zawsze $ro-
teskowy.

Prześlicznie ujął postać „głu-
piego* Janka p. Dejunowicz, Nic
tu nie można było dodać aniująć,
największy umiar cechował jego
śrę i prawdziwa poezja dobroci
Kaleki, dźwięcząca poprzez zlekka
podkreśloną, gorzką nutę sarkaz-
mu.

P. Zastrzeżyńska, której zawsze
brak temperamentu wywiązała się

Olciec porywa własne dziecko.
W dniu wczorajszym policja

wileńska zaalarmowana została
wiadomością o porwaniu dziecka
B. Kaczana (Nowogródzka 6).
Wdrożone natychmiast dochodze-
nie policyjne wykazało, iż tym ra-
zem sprawcami porwania dziecka
nie byli bynajmniej członkowie
„Złotego Sztandaru”, lecz... wła*
sny ojciec dziecka.

Powody tego niecodziennego
porwania są następujące: Przed
dwoma laty matka dziecka zmarła
po porodzie, zaś dziecko zabrali
jej najbliżsi krewni, którzy dziec-
ko wychowywali. Ojciec dziecka,
z którym rodzina zmarłej miała
jakiś zatarg na tle majątkowem,

żądał oddania mu dziecka, lecz
rodzina kategorycznie odmówiła
mu. P. Kaczan wniósł wówczas
skargę do sądu, domagając się
zwrotu dziecka. Przed kilku dnia-
mi sąd rozpatrzył tę sprawę i za-
decydował, iż dziecko zostanie
tymczasem u rodziny zmarłej jako
opiekunów, Niezadowolony z tego
Kaczan, przy pomocy swego brata
porwał dziecko z ogrodu przy
mieszkaniu opiekunów, kiedy ba-
wiło się pod opieką służącej.
Dziecko pozostało narazie przy
ojcu, zaś opiekunowie skierowali
sprawę porwania dziecka na dro-
gę sądową.

Nieudane włamanie do powiatowego
Wydziału Drogowego.

Ubiegłej nocy nieujawnieni na-
razie włamywacze usiłowali prze-
dosiać się do lokalu Wydziału
Drogowego Sejmiku  Wileńsko-
Trockiego przy ul. Ostrobramskiej
nr. 7. Włamywacze przedostali
się na dach wspomnianego domu,
poczem przy pomocy usunięcia
dachówek przedostali się na
strych domu, skąd usiłowali zro-

bić otwór w sulicie nad poko-
jem, w którym znajduje się kasa
Zarządu, spodziewając się widocz-
nie, iż przed 1-ym będzie w kasie
większa gotówka. W. ostatniej
jednak chwili włamywacze spło-
szeni zostali przez wartownika
К. O.P. i zbiegli.

Dalsze dochodzenie w toku.

Echa Łapanowa w Wilnie.
Onegdaj władze bezpieczeń-

stwa przeprowadziły szczegółową
rewizję w lokalu sekretarjatu
Stronnictwa Ludowego przy ul.
Ofiarnej.

Skonfiskowano rękopis, wyda-
ny przez zarząd główny Stron*
nictwa Ludowego, z opisem wy-

padków w Lapanowie, okėlnik
Nr. 5 Stron. Ludowego w sprawie
Łapanowa, protokół protestu, oraz
kilka innych. odezw, związanych
z wypadkami w Łapanowie.

Rewizja trwała około 40 minut.
Nikogo nie aresztowano. ;

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka na ul. Kalwaryjskiej,

Wczoraj wieczorem na ul. Kalwa-
ryjskiej wynikła pomiędzy kilku
pijanymi osobnikami krwawa bój-
ka, w trakcie której został pora-
niony Piotr Michałowski, zam.
przy ul. Kalwaryjskiej.

— Krewki szwagier zranił no”
żem Lejbę Awiduna. W mieszka-
niu Nr. 1 przy ul. Dyneburskiej 15,
zajmowanem przez rodzinę Awi-
donów, wynikła wczoraj rano po-
między Lejbą Awidunem a jego
szwagrem krwawa bójka, w trak-
cie której krewki szwagier zadał
Lejbie szereg ciężkich ran.
— Tajemnicze zniknięcie, 37-

letni Kazimierz Szatrowski, za-
mieszkały przy ul. Ponarskiej 51,
przed pięciu dniami wyszedł z
mieszkania i dotychczas nie po-
wrócił.

Rodzina zaginionego wszczęła
poszukiwania.

WYPADKI.
— Zatrula się cebulą i mle-

kiem. 35-letnia Józefa Woskowi-
czowa, zamieszkała w miejsco-
wości Nowosiady, gm. oszmiań-
skiej, będąc w Kalwarji, spożyła
większą ilość cebuli z mlekiem,
wskutek czego uległa niebezpiecz-
nemu zatruciu.
‚ Zawezwane Pogotowie Ratun-
kowe, po udzieleniu pierwszej po-
mocy lekarskiej, odwiozło ama-
torkę cebuli do szpitala Sawicz.
— Przytomny maszynista uda-

remnia samobójstwo. Edward Ko-
szowski (Słomianka 3) usiłował
wczoraj rzucić się pod pociąg na
linji Wilno—N, Wilejka. W cza-
sie rzucania się pod koła lokomo-
tywy, maszynista pociągu wstrzy-
mał niemal w ostatniej chwili po-
ciąg, dzięki czemu Koszowski
uniknął niechybnej śmierci.

Drielni Seminarzyści z Wilna.
Pod Serockiemw nocy z dnia

25 na 26 bm. podczas obozowa-
nia w namiotach, grupa kajakow-
ców odbywających wycieczkę
wodną z Wilna do Gdańska w
ilości 20 osób została zaalarmo-
wana rozpaczliwemi wolaniami
tonącego p. Wacława Karczew-
skiego mieszkańca wsi Popowo
gm. Zegrze, który przechodząc
przez most, został napadnięty
przez nieznanych zbrodniarzy i
zrzucony z mostu do rzeki Narwi.
Dzielni Seminarzyści w mgnieniu
oka pośpieszyli z pomocą, przy-
czem dwaj z nich: Piątkowski
Wiktor i Szematowicz Witold po-
mimo dalekiej odległości szybko
dopadli tonącego kajakami i na-
wpół żywego wydobyli go z wody.
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Reklama jet
„gą bath.
doskonale z roli starej wiedźmy
Jagi (w programie wogóle roli tej
nie można było odszukać).

Humorystyczne postacie swa-
ta, ojca, konkurenta i swaci Kor-
duchy grali pp. Czapliński, Gliński,
Moranowicz i Zielińska. Króla cy-
$ganów — p. Borski. Reszty olbrzy-
miej obsady nie wymieniamy bo
są to role małoznaczące lub oparte
na statystowaniu, Salową piosenkę
cygana odśpiewał p. Brusikiewicz.

Na premierze teatr był prawie
wyprzedany — tło egzotyczne,
śpiew i muzyka były zapewne tym
magnesem, który przyciągnął tak
licznie publiczność.

Pilawa.

Z całej Polski.
Sukiennice krakowskie

zasekwestrowane.

Ogólną sensacją Krakowa jest
fakt wysoce świadczący o iście „sa
nacyjnych'* stosunkach w Magistra
cie dawnej stolicy Polski.

Pewien obywatel krakowski
wygrał proces przeciw gminie m.
Krakowa. Ponieważ gmina nie za.
płaciła mu przyznanego odszkodo
wania — przeto wniósł do sądu po
danie o zezwolenie sprawowania
zarządu przymusowego w Sukien-
nicach. Miasto proponowało swe-
mu wierzycielowi inne objekty
miejskie, jednak ten uparł się przy
Sukiennicach «Sąd jego pretensje
uwzględnił.

Wobec tego historyczne Sukien
nice, chluba Krakowa i całej Pol-
ski, są w sekwestrze prywatnego
człowieka, który gotów po jakimś
czasie, jeśli jego pretensje nie bę-
dą dostatecznie zaspokajane, zażą-
dać prawa zlicytowania i nabycia
Sukiennic na własność.

Pisma, notując ten specjalny na
wet w okresie rządów „sanacji“
fakt, podkreślają, że jest to dotych
czas w Europie wypadek jedyny, a
by słynny zabytek historyczny pod
dawano zajęciu wogóle, a na mocy
orzeczenia Sądu — w szczególno-
ści.

Że świata.
Jak w Ameryce likwiduje się

prohibicję,
Prohibicja związkowa, którą

zapaleni zwolennicy i nawet pre-
zydent Hoover zwykli określać ja-
ko „szlachetny eksperyment", zo-
stała ostatnio przesądzona na zgro
madzeniu republikańskim w Chi-
cago. Posiedzenie, na którem za-
padła rezolucja tak doniosła dla
ekonomicznego iiabonię CA życia
Stanów Zjednoczonych, miało, jak
donosi „Matin*”, charakter niezwy
kle ożywiony.

Plan likwidowania prohibicji,
wysunięty przez republikanów w
Chicago, polega na anulowaniu u-
stawy Vołstead'a przez zamiesz-
czenie w konstytucji paragrafu, za-
pewniającego rządowi związkowe-
mu ogólną kontrolę nad sprzedażą
alkoholu. Przyczem pozostawia
się poszczególnym stanom swobo-
dę utrzymania u siebie, lub znie-
sienia ustroju suchego”, W rze-
czywistości równa się to powroto-
wi do dawnego porządku rzeczy.
Jako jedyny ślad ustawy z 1919 r.-
zachowałby rząd związkowy t, zw.
„Ssupervision“ (nadkontrolę).

Te rezolucje republikanów nie
przyniosą natychmiastowych rezul
tatów, gdyż jedynie nowy kongres
którego czynności rozpoczną się 4-
$o marca 1933 r., a którego pierw-
sza sesja odbędzie się teśoż roku
w grudniu, powołany jest do prze-
prowadzenia tych zmian.
W każdym razie są to już osta-

tnie chwile prohibicji. Nowa u-
stawa, oprócz korzyści natury mo-
ralnej, pozwoli skarbowi w tym o-
kresie ciężkiego kryzysu zrealizo-
wać nader poważne oszczędnaści.

Chicago bliskie bankructwa.
Burmistrz miasta Chicago, Czer-

mak, zakomunikował komisji ban-
kowej senatu, że miastu grozi zu-
pełne bankructwo i ruina i że tyl-
ko natychmiastowa pomoc finan-
sowa ze strony rządu może je ura-
tować przed katastrofą. Czermak
uważa, że Chicago musiałoby za-
ciągnąć pożyczkę w wysokości
conajmniej 85 miljonów dolarów,
z czego 35 milj. dol. trzebaby było
zużyć na zapłacenie zaległych od
szeregu miesięcy pensyj urzędni-
czych i nauczycielskich,

 

 



 

   Z KRAJU.
"Napad na szosie grodzieńskiej.

J. Pompiański kupiec z ul. przez 2 osobników, którzy zra-
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Z pogranicza.
Udogodnienia w ruchu granicznym

Na skutek ostatnio przeprowa-
dzonych konierencyj granicznych
polsko-litewskich _ wprowadzono

znacznie się ożywił. W ciągu
czerwca do Litwy udało się około
3800 rolników z Polski i niemal

ROZMAITOŚCI.
SKANDALICZNE PAMIĘTNIKI

KRAWCA - LITERATA.

Sensacją Paryża jest obecnie książka,
wydana przez słynnego krawca damskie-
go Poireta, tak dobrze znanego na całej
kuli ziemskiej wśród pań ze wszystkich
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Honor amerykański,

Komitet organizujący akcję przeciw
prohibicji zakupił samochód, któremu na-
dał nazwę „Diogenes”. Samochodem tym
jeździć będą po całych Stanach Zjedno-
czonych członkowie komitetu uprawiając
propagandę antyprohibicyjną.

Komitet nowojorski oświadcza, «r
przedstawiciel jego, podróżujący „Dioge-

—

ч
ч
i
i
i

i
s
i

Rudnickiej 9/11 powiadomił po- bowali mu skrzynkę z towarami znaczne udogodnienia dla rolni-  tylež przybyl Inikó Li sier społecznych.
> SEZ : 3 yło rolników z Litwy. с Ž Ё ZĘ 4 kas bodzie Dans nio

i iż i ło ч o ‚ A P К я Pan Poiret, który obecnie prawie że nėsem“, szukač bedzie w calym kraju pi
licję, iż jego woźnica M. Winicki aptecznymi wartości przesz 300 ków, przekraczających granicę W b. r. znacznie mniej zanoto- SGEALGWAE jąłzsię GRGRĘbY opisać swo _ jaka, który wyrzekł się swego nałogu pod —q _
został napadnięty na 12 klm. od
Wilna na szosie Wilno—Grodno

złotych. Policja zarządziła docho-
dzenie.

Walka o odzyskanie kościoła.

We wsi Kuraszewo w pobliżu

 

   

doszło do zaciętej waiki podczas

polsko-litewską. Rolnicy bez żad-
nych ograniczeń mogą przenosić
artykuły spożywcze, posiadać do
300 gr. tytoniu, przenosić narzę-
dzia rolnicze i przeprowadzać ży-

wano szykan i represyj strażników
litewskich wobec rolników Pola-
ków.  Naogół straż litewska
śrzecznie i poprawnie zachowuje
się wobec naszych rolników i uła-

 

 
     

 

 

  

 

je przygody, jakie przeżywał z... klientka
mi. Był on o tyle „dowcipny*, że nie
wymieniał nazwisk, ale wszelkie daty i
opisy szczegółowe wyglądu klientek wy-
starczają, by osoby, które je znały, mo-
gły wskazać na nie palcem. -To też obu-

  

 

wpływem ustawy prohibicyjnej. Jeżeli ta-
kiego człowieka uda się znaleźć w Sta-
nach Zjednoczonych, to zawieziony on
będzie do Waszyngtonu i przedstawiony
kongresowi z następującemi słowy: —
„Patrzcie, oto cziowiek, którego nawró-
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Hajnówki mieszkańcy tej wsi wy- której kilka osób poranieno. Na wy inwentarz. Pozatem władze iwia im przekroczenie granicy. rzenie, jakie panuje w tej chwili wśród cą kosztowało kraj 24 miljardy dola-

znania prawesławnego i unici są czele prawosławnych stoi niejaki polsko-litewskie porozumiały się Obecnie wielu rolników, powraca- zj niedyskretnego krawca, T Alis ad as OAI

ze sobą w zaciekłej walce o cer- Rżewski, który mimo nakazu ar- w sprawie prolongowania prze- jących z Litwy, nie narzeka już * Jakich bówatzóch kiestde: które pytanie, ma }

kiew dawniej był to kościół unic- cybiskupa grodzieńskiego FAlekse- pustek granicznych sezonowych na władze administracyjne litew- wpadła w sidła uwodziciela z igłą w ręku

Ь ki), którą zbrojnie zajęli od 10 go nie chce opuścić cerkwi. rolnikom, przebywającym na stro- skie, wyrażając się o nich dość robi starania, aby książka uległa konfi-

3 dni prawosławni. Ludność pra- Ržewski jest nalogowym pijakiem, nie polskiej i litewskiej. pochlebnie. Wprawdzie zdarzają  skacie, Trzech adwokatów pracuje nad |. NN NN EUUS P

wosławna w cerkwi odbywa nie- stale nieprzytomnym, bowiem Wobec udogodnień w czasie się jeszcze wypadki bezprawnego temų ale dajeŁeDAMAT INTRO LIGATORNIA

ustannie nabożeństwa nieopusz- często upija się w cerkwi i wy- przekraczania granicy ruch gra- zatrzymywania przez strażników nie może się „przyczepić”i krawiec jest i

czając świątyni. W cerkwi ge- prawia z kobietami orgje. niczny sezonowy na podstawie i policjantów litewskich obywateli w porządku. AL.ZWIERZYŃSKIEGO
tują, śpią i mieszkają. Onegdaj przepustek rolnych w m. czerwcu polskich, lecz w mniejszej ilości. а Ee Poiret ksiąžką tąpogorszył > MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr.1244.

nak sytuację w swoich magazynach.

Uroczystość w Szkole Handlowej OO. Pijarów. Powrócił wreszcie do Polski. Pies zkala, nogą nie przychodzi kupo- RE DO OPRAWY

: : : 3 a Macas M NEKSIĄŻKI, I I
^ р W. niedzielę ub 5 ŽAS W ub. wtorek na odcinku gra- Tule przy budowie dział i karabi- To też niefortunny literat rozmyśla _ wykonaniepoza Bozzz s

: LIDA (Pat). niedzielę ub. we, orazprzez miejscowe Spoie.  nicznym Stołpce przedostał się nów. Tu został aresztowany wraz  smutnie owielkiej przeszłości w pięknych I
Lidzka Szkoła Handlowa, prowa- czeństwo. Rodzicami chrzestnymi na teren polski mężczyzna lat г 8 technikami inżynierami nie- salonach swojego pałacu, gdzie udało mu OTWARTA OD 8-aj DO 4-ej POP,P.

ijaró b- byli starosta Bogatkowski żona = s ы a + ‹ i się zebrać cenne dzieła sztuki. Poza temi |T ZEdzona przez ks. ks. Pijarów, ob L * : 1 б około 45, który podał się za b. le- mieckimi, podejrzanymi o sabotaż,  gźjełąmi i nieruchomością, nie pozostało SAM SEM —Н—н— 6н |

chodziła uroczystość A mkaanta Goi 2 i 1 gjonistę  Józefa-Piotra Michało- Wtrącony do więzienia, skazany mu już nic. ET ASA -

a Re Ba skylė ci is 6 ŚW, wizytatorOrzeński. wicza ze Lwowa. Michałowicz został na 12 lat ciężkich robót. ZY GIEŁDA

o PERI: : oi? SĘ oświadczył, iż w r. 1915 dostał się Po 4-roletnim pobycie w kator- CÓRKA WĘGIERSKIEGO MINISTRA Sidė х
uroczyste nabożeństwo w kościele Uroczystość zgromadziła licznych do Aš X. śskiej i b < d Michał DM ł lie SKARBU TERMINATORKĄ WARSZAWA (Pat.) 30. VI. 1832 r. в

Piiaró СУ Aa wiadii YA o niewoli rosyjskiej i przebywa ze ichałowicz zdołał zmylić w CUKIERNI. _ Belgja 124,20—124,51—-123,69

ks. ks, ia ui a BER da ZE er dał bito cały czas w Rosji Południowej i czujność władzy więziennej i RZ ы Holandja 360,40—361,30—359,50.
ny został sztandar szkolny przez cyj. Do drzewca sztandaru w h Centralnej. Michałowicz, będąc zbiec. Przeszło pół roku tułał się Stosunki rodzinne wegierskiego mi- Londyn 32,20—32,36—32,04.
władze państwowe i samorządo- około 200 gwoździ pamiątkowych. technikiem z zawodu, pracował Michałowicz na terenie Rosji, aż  7istra skarbu barona Fryderyka Korany- Nowy York kabel 8,922—8,942— 8,902.

)
w szeregu firm sowieckich. W. dosłał się do Mińszczyzny, skąd ЗО -авё"'е':'пд" Pona Patiio= = Kana IE

i i i RO i 037 2 е (SR stępnie dyrektora rali о' i 6,37—26,43—25,31.
: Niebezpieczne popisy. ‚ rw 1926 row on do Pok idąc a wsi do 2 eonedijuje i niężeych nie są Rożbewieną, onįgiusbitė Szisknolm1680 1068816212. |

Г BRZEŚĆ n/B. (Pat). Staraniem wym popisom dzielnych lotników. zie pracował w przemyśle woj- niespodziewanie dostał się po 17- ści „Koranyi znany jest również jak zwajcarja 173,75—174,18—173,32.

Miejskiego a LOPP od- Podizie $olikków jeden z samolo- skowym. Po dwuletnim pobycie, letniej rozłące do Polski. EaNSE Aa EA

były się na lotnisku brzeskiem po- tów, wykonujący akrobację na w 1928 r. przydzielony został do Michałowicz udaje się do Lwo- | ka, ktėra w roku ub. złożyła egzamin ma  Tendencja niejednoliia.

kazy akrobacji lotniczej z udzia- wysokości ośmiuset metrów, po- szturmowej brygady tchnicznej w wa, gdzie mieszka jego rodzina. turyczny wstąpiła przed dwoma mięsią- Pd

a б 1 i & cami na terminatorstwo do znanej cukier- apiery procentower

łem 9 samolotów warszawskiego cząl raptownie spadač wskulek | nzn255x5555909705075005 255 |; i cd 3%, pożyczka budowiana 35. 57/, po-
pułku lotniczego. Na placu ze- przerwy działania motoru, lecz ni w Budzie, ZE rai i oweja sad

Е 2 12 PCE ssb х šciomiesięczny r a ol й Ь

brało się około 9 tysięcy widzów, dzięki wa > samo- Z R o sj i sow E ec k 1 ej stara się.o świadectwo jakomistrzyni cze a "A wołania A ;

0 lądali ię brawuro- lot lądował bez szwanku, a josła cukierniczego. a abiturjente. *,, pożyczka stabilizacyjna 44,75—44,25.

CY STO CE szkół średnichterinatorstwo trwa R FSE A B. G. PA a R, AWA B.G. i

sześć miesięcy. yskaniu świadec- „94. Tes ame 7, 83,25 ję ziem- 4
Topielcy. : 2 Walka z „kontrrewolucją“ bolszewicką. blakėDarau saibės cikieriiėa skie 3375—3950 "83, warszawskie |

Wobec znacznych upałów w W jeziorze Wesy w pow. trockim KZ pogranicza donoszą, iż w tów mińskiego uniwersytetu. Aresz- DE KORE as Tendenėja niejedn.

ostatnich dniach rzeki Wileń- utonął Okuniewicz Stanisław, w Mińsku oraz innych miastach towania nastąpiły w związku z U-  cgrka magnata węgierskiego otoczona zo- Sak PonkGI > Tako

' szczyzny zaroiły się od kąpiących. jeziorze Margi gm. rudziskiej uto- Rosji sowieckiej G. P. U. prze-- jawnieniem w stowarzyszeniu stu: stała przez ciekawych dziennikarzy. Ale Bolrcki polkis ZG е ”У""' ь į

Równocześnie z tem zanotowano nąl Antoni Ūrbanowicz i w jezio- * prowadzilo masowe areszty wšrėd dentów białoruskich zakonspiro- - Blanka nie udzieliła im wywiadu, mówiąc, Bolirewa 4аBillotówski26 SELL {

kilka wypadków utonięcia. Wczo- rze Kurlińce gm. brasławskiej Bialorusinėw-narodowcėw. Aresz- wanej organizacji, której program AGR OZ ko lizacyjna 44. Warszawska 32. Śląska )

k raj w Wilji niedaleko Niemenczy- Wanda (zieniewiczówna. towano kilkunastu wybitnych dzia- - posiadał wybitne dążenia antyko-  Kciel cukierni bardzo przychylnie wyra». . 30623

k na utonął 27 letni Jan Kożliński. łaczy narodowych oraz 11 studen- munistyczne. żał o jej zdolnościach kulinarnych. DR
i

ART SKASTN LDTOZKZÓOOREZSRO

о LICYTAC J A chmistrzyni zawodo-
p wa zdrowa, ener-

tniekich i Mi ; Wileiski Lombard „KRESOWJA“ glezna, znająca dosko-
П ” ы

Towarzystwa Miejskich | Międzymiaciowych ©| ае „ лее, матайока nooo wiam 3 ч | оеч ролкоеpodaje do oqólne o godz. 4-ej pop. ę-
NIAdowyości: że (i į 12 lipta I. l. dzie się w lokalu lombardu mne. Ostrobramska 22,

® z + е m. 11 od 2 4 pop. grl
licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawów

od Ni 50,000 do №100,000 I od Ni 1 doNi 18,995. BOSSOIPAERAPRDOEPADA
°* UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rėw licytacyjnych lombard nie Mieszkania |

po Oddział w Wilnie Sde pryjszać mažokai | |,k a
` i i iż i в Т-0 й ° 1 lub 2 pokoje z balko- |

: podaje do wiadomošci,že od piątku dnia 1-go lipca r. b. aina ia di ai ai d į

ь autobusy linji 5ej kursować będą ROCZNE najęcia bez mebli, uży- +

OD RYNKU ŁUKISKIEGO KURSY PIELĘGNOWANIA | WYCHOWANIA DZIECI|pamość kuchni. Slera
ю ; Egzystujące od 1925 roku w Wilnie. 9362—1 o

częściowo do Krzyża Zarzecznego, Program obejmuje kurs tecretyczny i praktykę w szpiłalach, wiDusia

częściowo do Krzywego Koła. przedszkolach i żłobkach. POKOJE ze wszelkie
Wykładane są następujące przedmioty: kiemi wygodami i u*

Taryfa na iinji 5-ej została SPECJALNIE OBNIŻONA Anatomja i ilolesia, | Dyetetyka dziecka aia. )
Higjena i bakterjelogja y dzieci i pielęgnowanie wynajęcia. rchaniels

I wynosi 15, 20 I 30 gr. za przejazd. Patolo: dziecka chi 3—1 obok W. Pohułankgla ogólna lecka chorego obo „ Pohulanka
Higjena dziecka Psychelogja I wychowanie 9310r(1

mda społeczna nad dzieckiem | Gry i zabawy Šie ugis i z r EZ 1

Wkursach blorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- |POKÓJ umeblowany ze |ą P P
8 и cjaliści w chorobach dziecięcych. — Zapisy są przyjmowane w lokalu wszystkiemi wygodami :

ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYCH przy ul. Mickiewicza 22 — 5, tra kulturalnego pana.— i
ROZNOSICIELKĄ LEKARZE '  AKUSZERKI i3 Ku $ dai i od godz. 5—7 wiecz. codzień oprócz świąt. Telefon 16-02. gglowa 12 m. 8. 9372r į

Е | ' przedaž į UmaIe
Ё Z 290! r Straszne przypuszczenie.

| ORCZYCH R i 4 mad bz Fri: || CHOROBOTW ч SKŁAD psl tylka, mę.
Dr.Zeldowicz AKUSZERKA Fort 6| žulku, byłam u lekar: į

s z W - NAUKA 5 ay za
V+ ZARAZKÓW CHOR.WENERYCZNE MARJA Hani I| kazać jężyk I Karas та

) „r i 5—8 w,tei 2-17, LAKNEROWA Fiskarmanji T ; 20 *|, rabatu od pozostałych asia ilości Ka aaa dwJ tk przyjmuje od godz. 9 do K. DĄBROWSKA PE L gas markizet udziela Sklep Bławatny —Zmiłujsię! Na wzmo-
1 w. Kasztanowa 7 m. 5. (F-ma istnieje od r. 1874) poszukuje kondycji m:

:

| D-r Zeldowiczowa WZP69Wilno,ul.Niemiecka3m.1i lato do dzieci z i « »| <nienie języka?! |

- kobiece, weneryczne, : 102—25 pay klas faaaażki17- 4| $. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 21. | ИННННИНННННИНН ||
2 dróg mocz. prz. 12 — 2 LiGan AOR Dj, M 22 814 ь , Wilefiska 31. |

3 i 4—6. ul. Mickiewicza 26. AKUSZERKA KAZYJNIE sprzedaję я į

Mucha przeładowana miebiapieżcnerai BI i PooowatiCa weditoć mnazjum im. Orzeszko- LETNISKA. | PRACA | I INTROLIGATORNIA 1
size nia? ь A I. umow CZ Garbarska 1, m. 16, róg ;, › - wej poszukuje kondycji. . ZE į

zarazkami, zebranemi w wiadrach z «l Mickiewicza —- Ii ficzny 6x9J łóżko z ma- 23. —Uo PPRITA ж

33 odpadkami, śmietnikach, latrynach i te- aOkże gabinet Kola teracem, ul. Bonitrater- Królewska 3, m. 24 — & Polecam dziewczynę o Kl. WIERZY, ŚNIEGU. :
k mu podobnych brudnych zakamarkach LG LE 5 prawia cerę, usuwa ska Nr 8 m. 3. 9369 -0 bardzo dobrem usposo- а | )

4 si i choroby i śmierć. N : tel: r 15 1 bogow, kurzajki i wą” MATEMATYK bieniu na pokojowę, nial Mostowa UI.1.Tel' 12-44 4

В л . ]…" я ]у > A REED х Niedziela 9—1. | gry. 702—0 0 R 6 2 МЕ ABSOLWENT U. S. B. 66 nię, lub do pomocy pan- PRZYJMUJE DO DRUKU
włochatem ciele mucha zbiera zarazki dłudolatui WN domu. Dowledzieć się w

: tyfusu, gruźlicy, szkarlatyny, dyzenterji Dr. WOLFSON KAUSTARAR REKAS kooyti, Pia 44 redakcji. 9367--2,о DZIEŁĄ, BROSZURY

В. R: Choroby skórne wane. | MAJĄTK | Poszukuję motocykla z lekcji = matematyki i $7_, „, dziennie, pię- BĄŁODY Inteligentny PET" WIZYTOWE,
j Njatwiej wyniszczyć mchy, kliry —-ryeme i noczępiiowe| MAJĄTKONE| zyszęprsdaejAC€, map oodzónedwwię darzowe rzym M * osie postó ZAPROSZENIA

5 wszelkie inne owady, rozpylając zna. ułi_Wiieńcka 3, sdm: Dźlannika 9368—6 Pada szkół wyższych pierwszorzędna kuchnia, posady rolnej, pisarza A Е

“r z. a. owadobójczy Flit, ai ME LTS PLAC kjRace sA Brod, ogolokiza alk; api OWOCÓW prowentowego lub prak- | ROŽNE KSIĄŽKI
| i w żółtych blaszankach z czarną opask P i В i zawodowych wszystkie pokoje  sło- tykanta rolnego, również

ii E "pė i Šaliiksesy klos, OSA lt nod Cymbler przy ui. Tartaki Nr.23 a ann de salai ftechnicznej). Naucza su- necznę, | Bo ša prowadzić książki, DO OPRAWY ]

я = i WENERYCZNE SKÓRNE, (koło ul. Miekiewicza) do przedsiębiorstwa. l.for- miennie i gruntownie. kanalizacja, łazienka. Za- posiada śwladeciwa ze WYKONYWA

I у " šprzedania. Calošė lub macje od 3 do 5 po poł. Warunki przystępne. A- rząd Dąbrowska Zako- szkółi praktyk odbytych, >
| Orvainalnv Flit sprzedawany jest wyłącznie w herme MOCZOPŁ. Tel. 15-64. SP ь 3 m. 25. dres: Wileńska 47, m. 5. pane. 211—2 ul. Niemiecka 22/16 m. 7 PUNK TUALNIE.

(CKIEWICZA 12, róg parcele małe. Ceny ni- Benedyktyńska 2

i PERROEE RY Tułoskiej 9-2 | 5-8, skle, od 2—6 pop.9322-2 9311r 9164—4 ia
Ё 5 ‚ -

; ; , Chce mówić. Przysze- z twarzą jak z kamienia, i czekał na instrukcje. którego z załogi na wypadek, gdyby tamci z hydro-

Ё REFUS KING. 31) sę Tetas piynis A kapitan Wickstrom do — Najprzėd naležaloby... — zacząt Antoni. planu chcieli podpłynąć za blisko.

у ° ° Ib ° * о66 ‘Ё\е?пР: p  Kazal mi pan przyplynąč w to miejsce — Poprosić Billingsa, żeby się zamknął w swo- , Niebieskie, porcelanowe oczy kapitana o mało
i Pieniądze alDO zycie PC, = 1 io hydroplan. Co mamy teraz zrobić. jej kajucie — dokończył Barry. -— Ale może już jest nie wyskoczyły z orbit.
k э i oto spotkaliśmy dziełem ciężkiej dy- za późno. -- Z rewolwerem? — powtórzył. — Z rewolwe- «°

Ё Ale kapitan Wickstrom nie rozchmurzył czoła. Przemówienie =Agoa ador RÓŻ GERE 6 Akil ipo:— GA

ь ż # — i . ji i 0 zrozuimi ® ! ‹ r ё :
| 5 Miože, może — rzekł - „Ale nie > pionek Kiro 26przeniknał intencje ntoniego, dzieć. Micah Thrumm sprowadził sobie hydroplan, , — Tak — rzekł Antoni. — Proszę, niech pan

> dłem mówić o rozmaitościach, ani nie uznaję żadny: szcie, co się 5 iż nie został o nich zgory powia- aby nim uciec. Ach, tak, wykona swój zamach, za- więcej nie pyta, Teraz nie czas na wyjaśnienia, Pó-

"
=

   

   

   

  

    

przypraw oprócz soli do marynowanego węgorza.

Tylko, że ta piekielna mgła rozproszyłasię prędzej

niż myślałem i już jesteśmy prawie o dziesięć mil od

wybrzeża westhamptońskiego.

ści była tak dramatyczna, że mogło z niej wyniknąć

— Czy co podejrzanego? — ciągnął Antoni.

— Zdaje mi się, że to musi być bootlegger.

— Statek?
—Nie, hydroplan.

Barry zwietrzył momentalnie podstęp.

że było mu przykro, ich :

domiony i że bootlegerka była mu niemiła. a

— Widzę, że kapitan odniósł fałszywe wrażenie

—dzekł Antoni. — Ten hydroplan jest dla mnie taką

: ю i już bli - i i jak i dla pana. ! :
Antoni drgnął. A więc dotarli już blisko do o0- samąniespodzianką ja : pa : 2 я Mecz ałartm PAMIEY'cHE

` pe) i żacei mieli Mi a uparcie przy swojem. stracenia. || 1 ym Kipley 8 -

г Aupežonego 2. sat Ea: ZOE odena) Sda . zapytał. — Nie nie rozumiem — mruknął kapitan, ,  — Dlaczego statek stanął? — zapytał ich Bil-

AAO у — Nie — odparł Antoni. —- Nie wiem, czego się — Nic dziwnego — odrzucił Antoni, — Ja sam  lings.

wogóle spodziewałem.

— rzekł Antoni. — Narazie niech panu wystarczy

moje zapewnienie, że cała ta sprawa nie ma z botle-

gerką nic wspólnego. :

I popatrzył znacząco na siostrzeńca, który po-

twierdził wzrokiem, że rozumie powagę chwili. Ka-

 

bije Billingsa i ucieknie powietrzem — pewnie skoczy

przez burtę w.morze... albo..,
— Nie pozwolimy mau uciec — rzekł szybko. —

Billings jest teraz w salonie i nie mamy ani minuty do

niewiele rozumiem. Ale wszystko się wyjaśni. Niech

mi mówić.
— Nie zaszkodzi dowiedzieć się, czego od nas

„chce — zauważył Barry.
— Więc, kapitanie — rzeki Antoni, — Scho-

wamy„Billipgsa i zaraz przyjdziemy do pana na po-

 

   

 

  

 

 

źniej...

Antoni i Barry minęli szybko oszołomionego Skan
dynawczyka i wypadli na korytarz. Ku wielkiej swojej
uldze zastali iBllingsa w salonie gawędzącego spokoj-

—Bo kapitan Wickstrom zobaczył hydroplan,

Czy wyjdziemy na pokład?
— Pan pozwoli, że my tu jeszcze przez chwilę

zostaniemy — odprał Antoni z desperacją. — Ja i
mój siostrzeniec musimy omówić pewną sprawę nie-
cirpiącą zwłoki.
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wszystko. Nie zdziwiłby się zbytnio paw tey = sias h — zgodził się kapitan tylko schowamy Billingsa i odpędzimy ten hydroplan. który chce się z nami porozumieć — odparł Antoni.

Г zobaczył nagle wynurzającą się morza gromadę sy- Ż S aa Na i kų. 6 przyjdzie te: — Nie możemy odpędzić — zauważył kapitan, Na tę wiadomość Georgina, która grała dzielnie p“
i ren. żył, kabitanie? — zapytał. kim łotrom do głowy. A n atym punkcie pewny swego. — Cóż to jest nasza rolę gospodyni, wybiegła na pokład, a za nią młodzi R 4

E — Czy panje. mpoja e ii Sytuacja była trudna, Antoni nie chciał narazie szybkość w porównaniu do jego? | ludzie. Karolina spojrzała badawczo na męża. Test pi GE"

k a S wyświetlać jej kapitanowi w całej rozciągłości. I zre- — Nie, nie — mówię w przenośni — rzekł Anto- jednak mruśnął tylko trzy razy lewen okiem. Wobec M

: ча Z żyłem — mruknąj, dając do zrozumie- | sztą nie było już na to czasu. Wpierw trzeba się by. ni. — Nie możemydopuścić, żeby on się zanadto tegoi O Pasa Georginą. 8 :

S Lido 58 „e odl ło załatwić ze zbliżającym się hydroplanem. zbliżył do „Morgany”. ‚ ‚ — Coś podobnego! — wykrzyknął Ripley, wsta- &
nia, że ło „coś nie bylo PD Į ikos — Pėžniej panu wszystko wytlomaczę, kapitanie — Ale ja zatrzymałem maszyny. On chce z na- ją — Spotkanie z hydroplanem! Nadzwyczajne! |

— Czy się rozbił? — zapytał. A i > PoS ; zk, Ё y oaza

aNie, okrążył jacht kilka razy i osiadł na wo- pitan Wickstrom stał tymczasem nieruchomo jak filar, Z TEMA Ra postawi na straży z rewolwerem te. d. n.) | | :
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