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W kwestji „trzeciej strony barykady *. 

W związku z ruchem ideowym 

części młodzieży akademickiej zgru- 

powanej dokoła p. Dembińskiego, 

prof. Wład. Studnicki 

„Słowie* artykuł, w którym usiłuje 

wykazać bezcelowość poszukiwania 

„trzeciej strony barykady". Zdaniem 

prof. Studnickiego w zapowiadającej 

się rozgrywce pomiędzy światem ka- 

pitalistycznym a Światem tworzącej 

się w Sowietach gospodarki oraz kul- 

tury komunistycznej należy wypowie 

dzieć się wyraźnie po jednej albo po 

drugiej stronie. Stanowisko trzecie 

jest dla prof. Studnickiego poprostu 

rzeczą psychołogicznie niezrozumia- 

łą. ..Kto odczuwa pogardę i niechęć 

do kapitalizmu, ten jest niezdolny do 

— pisze prof. 

umieścił w 

walki z komunizmem'* 

Studnicki. 

To stanowisko prof. Studnickiego 

jest wynikiem traktowania komuniz- 

mu jako doktryny wyłącznie ekono- 

micznej. Tymczasem tak nie jest. Ko 

munizm — to nietylko pewien pro- 

gram przebudowy gospodarczej i so- 

cjalnej, ale także konsekwentny po- 

gląd na świat, człowieka i sens bytu. 

Celem rewolucji, którą propaguje III 

Międzynarodówka jest nietylko prze- 

prowadzenie uspołecznienia środków 

produkcji, ale także stworzenie warun 

ków, w których zostanie wychowany 

nowy typ człowieka, pozbawionego 

wszelkich „nadbudówek . ideołogicz- 

nych, człowieka, w którym zduszona 

zostanie wszelka tęsknota religijna, 

wszelka myśl o nadprzyrodzoności, 

człowieka który w ten sposób stanie 

się „wyzwolonym*. Doktryna komu- 

nizmu rosyjskiego ma swoistą treść 

metafizyczną. Dlatego też w zupeł- 

ności rozumiem ludzi którzy ujemnie, 

rewolucyjnie ustosunkowując się do 

gospodarki kapitalistycznej, mogą być 

jednocześnie najbardziej zagorzałymi 

najbardziej bezwględnymi przeciwni- 

kami komunizmu. 

Prof. Studnicki nie może zrozu- 

mieć w jaki sposób ci, którzy chcą wal 

czyć z komunizmem, mogą czuć pogar 

dę @а kapitalizmu. Pogarda ta 

przyjść może jako logiczny skutek tej 

chęci, tej decyzji do walki, którą w 

istocie rzeczy Świat kapitalistyczny 

nie jest zdolny prowadzić. Doktryna 

komunistyczna jest doktryną uniwer- 

asalistyczną, dążącą do podbicia całe- 

сёсо świata. Rewolucja światowa jest 

celem, którego nigdy nie tracą z oczu 

ideolodzy i politycy komunistyczni. 

O rewolucji światowej pisał Lenin, 

dla rewolucji światowej z kolosalnym 

nakładem środków pracuje Komin- 

tern, o rewolucji tej pisze wygnaniec 

"Trocki. Dla celów rewolucji świato- 

wej rozbudowuje się potęga militar- 

na Sowietów, tworzą się potężne bazy 

przemysłu wojskowego. O militarnem 

znaczeniu ..piatiletki* mówią kierow- 

nicy gospodarki sowieckiej w oficjal- 

nych enuncjacjach. Rosja Sowiecka 

szykuje się do wielkiej ofenzywy, któ 

ra w bliższej, czy dalszej przyszłości 

będzie musiała nastąpić. Czyż w tych 

    

współzawodniczenie warunkach to 

przemysłów prawie wszystkich kra- 

jów europejskich o dostawy dla Rosji, 

te setki miljonów kredytów udziela- 

nych Sowietom, te tysiące najwybit- 

niejszych fachowców udających się z 

Europy i Ameryki na służbę sowiecką 

— czy to wszystko nie wygląda dziko 

i paradoksalnie? Teoretyk, myśliciel 

gabinetowy może wszystkie te zjawi- 

ska zrozumieć i z całym objektywiz- 

mem wytłumaczyć. Ale czy można 

się dziwić, że skłonna do ustosunko- 

wania się bardziej emocjonalnego 

młodzież zaczyna z coraz większą po- 

gardą i niechęcią mówić o Świecie go- 

spodarki i moralności kapitalistycz- 

nej? 

Prof. Studnicki pociesza się myślą, 

(Artykuł dyskusyjny). 
że plan pięcioletni załamał się, że ruz- 

budowa gospodarcza w szeregu gałę- 

zi produkcji nie może osiągnąć pro- 

jektowanych tempów. Jest to pocie- 

cha złudna. Produkcja sowiecka, 

szczególnie w zakresie przemysłu cięż 

kiego istotnie w ciągu ostatnich 

dwu lat nie może osiągnąć projekto- 
Gospodarce So- 

  

wanych rozmiarów. 

wieckiej istotnie grożą sóżne kryzy- 

sy dysproporcji. Bolszewicy produku- 

ją źle i drogo. Gigantyczne zakłady, 

  

stanowiące dumę komunistów, są Би- 

dowane w przeważnej ilości wypad- 

ków bez należytej kalkulacji, nieraz 

bez planów, z kolosalnem trwonie- 

niem sił wytwórczych. Masy głodują 

i cierpią. Koszta produkcji zamiast 

spadać wzrastają w całym szeregu 

działów produkcji z miesiąca na mie- 

siąc. Kapitalstyczni przedsięłiarcy 

stoją istotnie pod tym wzg:ędem 0 ca 

łe niebo wyżej od organizatorów go- 

spodarki sowieckiej. Ale bo »vicy 

mają nad światem kapitalistycznym 

jedną przewagę: umieją organizować 

walkę oraz konsekwentnie zmierzać 

do decydujących rewolucyjnych roż- 

grywek. 

  

Świat zaś kapitalistyczny nie u- 

mie organizować obrony. Świat kapi- 

talistyczny — to świat ładu i porząd- 

ku wewnątrz zakładów wytwórczych 

przy jednoczesnej anarchji rynku oraz 

anarchji w zakresie stosunków mię 

dzynarodowych. Wniesztorg już nie- 

raz realizował wyjątkowe zyski z po- 

wodu tego, iż cały handel zagraniczny 

Sowietów jest poddany jednolitemu 

kierownictwu, wówczas, gdy na ryn- 

ku kapitalistycznym wre walka współ 

zawodnicza. Współzawodnictwo ka- 

pitalistyczne narzuca ciężkim przemy 

słom wszystkich krajów ubieganie się 

o współudział w realizowaniu „,piati- 

letki*, mogącej stworzyć podstawy 

dla przyszłej potęgi militarnej Sowie- 

tów. 

Dlatego też, aby skutecznie prze- 

ciwstawiać się Rosji Sowieckiej oraz 

Ill-ciej Międzynarodówce trzeba zor- 

ganizować świat kapitalistyczny, a 

przedewszystkiem Europę pod wzglę- 

dem politycznym i gospodarczym i 

militarnym. Problem ten rozważany 

pod kątem widzenia g ospodarczym 

nasuwa jednak ogromne trudności. 

Pewne próby zorganizowania gospo- 

darki kapitalistycznej na gruncie na- 

rodowym, czynione w okresie powo- 

jennym, dały raczej rezultaty ujemne. 

Sztuczne podtrzymywanie przez pań- 

stwa szeregu słabych niezdolnych do 

życia przedsiębiorstw powoduje, że 

kryzys obecny nie może spełnić pozy- 

tywnej roli dawnych kryzysów kapi- 

talistycznych, polegającej na niszcze- 

niu słabych, cherławych jednostek 

gospodarczych oraz na oczyszczeniu 

pola dla rozwoju silniejszych. Dawne 

kryzysy kapitalistyczne stanowiły dro 

gę realizowania się doboru naturalne 

go w życiu gospodarczem. Sztuczne 

podtrzymywanie słabych przedsię- 

biorstw oznacza jednocześnie osłabie 

nie silniejszych. W ten sposób jest 

rzeczą zupełnie możliwą, iż ingerencja 

państwa raczej przeciąga niż likwidu- 

je kryzys. Zwrot w kierunku libera- 

lizmu gospodarczego w skali między 

narodowej prawdopodobnie znacznie 

szybciej zblizyłby gospodarkę świato- 

wą do równowagi, niż polityka inter- 

wencjonizmu opiekuńczego. Ten u- 

kład stosunków gospodarczych i 

społecznych, który nazywamy kapita- 

lizmem wymaga jako swego odpowied 

nika, dopuszczenia wolnego współza- 

wodnictwa oraz polityki liberalizmu 

gospodarczego. Wolna zaś konkuren- 

cja oraz liberalizm są zaprzeczeniem 

gospodarki zorganizowanej. 

Nie oznacza to wcale, że planowość, 

—^ 

    

że zorganizowanie są możliwe wyłącz 

nie na tle gospodarki ukształtowanej 

na modłę sowiecką, ale oznacza, że 

ujęcie życia gospodarczego w karby 

planowości wymaga jednocześnie ta- 

kich głębokich przemian, że faktycz- 

nie równa się stworzeniu całkiem no- 

wego ustroju. Zorganizowanie gospo- 

darcze współczesnej Europy, organi- 

zacja i planowość na współczesnym 

rynku, t. zw. kapitalizm zorganizowa- 

ny — to w istocie rzeczy jednocześ- 

nie koniec ery kapitalistycznej oraz 

rozpoczęcie nowej epoki dziejowej. 

Dla mnie problem teoretycznych 

rozważań na temat zorganizowania 

gospodarczego Europy sprowadza się 

przedewszystkiem do pytania, czy 

możliwy jest taki układ całokształ- 

tu stosunków gospodarczych, socjal- 

nych i politycznych, przy którym da- 

łoby się połączyć wszystkie walory 

twórczej inicjatywy przedsiębiorcy ka 

pitalistycznego z temi korzyściami któ 

re przynosi organizacja rynku? Jest 

to kwestja, która się wysuwa przede- 

wszystkiem, gdy myślę o możliwości 

„trzeciej strony barykady. Pozytyw 

na odpowiedź na postawione pytanie 

wydaje się mnie możliwa. „Trzecia 

strona barykady” wymaga jednak dla 

swego zrealizowania szeregu dość 

skomplikowanych warunków natury 

psychologicznej, politycznej i społecz 

no-ustrojowej, których rozważanie wy 

chodzi możliwości artykułu 

dziennikarskiego. 

po za 

Stanisław Swianiewiez. 

Dekret o ograniczeniu nadmier- 
nych wynagrodzeń. 

Z dniem 25 b. m. weszło w Życie rozporzą 

dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą 
czeniu nadmiernych wyna- 

>dzeń w prze biorstwach. 

4 tego rozp. wynagrodzenia członków za- 

rządów, rad nadzorczych i t. p. oraz pracow 

ników umysłowych w przedsiębiorstwach po- 

winny być przystosowane zarówno do zdol- 

ności zarobkowej i podatkowej, jak i do wy- 

sokości płac ogółu osób, zatrudnionych w 

danem przedsiębiorstwie. 

Przez wynagrodzenie rozumie się: uposa- 

żenie stałe w gotowižnie wraz z dodatkami 

reprezentacy jnemi, gratyfikacjami i wszyst- 

kiemi związanemi z zatrudnieniem udziała- 

mi w zysku, procentami od obrotu it p. 

wynagrodzeniami niestałemi. Ryczałty za pod 

róże i djety są wliczane do wynagrodzenia 

wówczas, gdy przekraczają normalne wydat- 

ki. Wynagrodzenia, które wraz z wszystkie - 

mi wydatkami nie przenoszą kwoty 2.500 zł. 

  

   

„miesięcznie lub 30.000 zł. rocznie rozporzą- 

dzeniu temu nie podlegają. 

Ograniczenie wynagrodzenia następuje ва 

podstawie decyzji organu zarządzającego da- 

nego przedsiębiorstwa, bądź z inicjatywy 

własnej tego organu, bądź też na wniosek. 

zgłoszony na piśmie do zarządu, lub rady 

nadzorczej, choćby jednego członka zarządu, 

rady nadzorczej, lub komisji rew: nej. W 

przedsiębiorstwach j zakładach s morządo- 

wych oraz w instytucjach ubezpieczeń „spo- 

łecznych prawo wniosku ograniczeń L Wy: 

nagrodzeń przysługuje również właściwym 

władzom nadzorczym. Prawo wniosku przy- 

sługuje ponadto izbom skarbowym wówczas 

gdy przedsiębiorstwo zalega od roku z uisz. 

czeniem podatków, oraz ministrowi pracy * 

opieki społecznej w wypadku, gdy przedsię 

biorstwo zalega z wypłatą wynagrodzeń 050- 

bom zatrudnionym w danem przedsiębior 

stwie, conajmniej dni 30, 

Odpis decyzji organu zarządzającego, P9- 

winien być zakomunikowany osobom zainte- 

resowanym listem poleconym w terminie dż 

dniowym od zapadnięcia uchwały, a w ter: 

minie 14-dniowym od zgłoszenia wniosku. 

Osoba, której zakomunikowano decyzję 07- 

ganu zarządzającego o ograniczeniu jej №У- 

nagrodzenia, ma prawo, jeśli na ograniczenie 

się nie zgadza, wnieść w terminie dni 14 vo 

otrzymaniu odpisu decyzji do właściwego 

sądu okręgowego powództwo o ustalenie wy- 

sokości wynagrodzenia. Podczas trwania sp0 

ru powód pobiera tymczasowo wynagrodze- 

nie zmniejszone, ustalone przez organ zarzą 

dzający. 

Sąd wniosek ten załatwi w postępowaniu 

niespornem, którego koszta poniesie przed- 

siębiorca. Jeżeli jednak wniosek ten jest TA- 

žąco nieuzasadniony, koszta ponosi wnioś- 

kodawca. 

Osobie, której wynagrodzenie zostało о- 

graniczone orzeczeniem sądu | okręgowego 

służy prawo żądania przedterminowego T07- 

wiązania umowy, po uprzedniem 3-miesięcz- 

nem wypowiedzeniu, chociażby umowa prze: 

widywała dłuższy termin wypowiedzenia. W 

tym wypadku kary umowne lub odszkodowa- 

nia, przewidziane w przypadku przedterm'- 

nowego rózwiązania umowy, nie mogą być 

żądane. Prawo wypowiedzenia gaśnie w cią: 

gu dni-30 od dnia wydania orzeczenia sądu 

okręgowego. (Iskra). 

   

  

  

  

Pomiędzy Genewą a Lozanną. 
Papen żąda rewizji traktatu 

wersalskiego. 
PARYŻ, 30. 6. (Pat). Korespondent 

Havasa donosi z Genewy, że podczas 
dzisiejszego spotkania Herriota z kan 
clerzem Papenem rozpatrywano za- 
gadnienia, dotyczące obu państw. 

Kanelerz Rzeszy domagał się rewi- 
zji tej części traktatu wersalskiego któ 
ra dotyczy granie wschodnich, następ- 
nie równości zbrojeń i sprowadzenia 
sił zbrojnych do obecnego poziomu 

sił Rzeszy. Rozmowa ministrów han- 
dlu Niemiec i Francji nie doprowadzi 
ła do żadnych wyników. Spotkanie 
franeuskiego ministra skarbu z nie- 
mieckim trwało przeszło dwie godzi- 
ny. Po tych wszystkich rozmowach 
Herriot zwołał posiedzenie delegacji 
iraneuskiej celem sformułowania o- 
statecznego stanowiska, jakie zajmie 
delegacja francuska. 

Piękna inicjatywa polska w Genewie. 
Sprawa rozbrojenia moralnego na terenie prasy. 

GENEWA, 30. VI. (Pat). Delega- 
cja polska wystąpiła wobec komitetu 
do spraw rozbrojenia moralnego z 
propozycją zwołania w najbliższym 

czasie konterencji, w eelu ewentual- 
nego zawarcia ukałda w sprawie roz- 
krojenia moralnego ma terenie prasy. 

Delegacia niemiecka „wyjaśnia". 
LONDYN, 30. 6. (Pat). Sensacją 

'dzisiejszego przedpołudnia był oficjal 
ny komunikat, który oświadcza 
że przedstawienie wczorajszej rozmo 
wy delegacji francuskiej, niemieckiej 
i angielskiej przez prasę francuską 
było fałszywe. 

Według delegacji niemieckiej, na 
zebraniu tem Mac Donald skierował 
do kanclerza Papena zapytanie, czy 
Niemcy ze swej strony mogłyby co- 
kolwiek uczynić w celu doprowadze- 
nia do końcowego załatwienia spra- 
wy. 

W odpowiedzi kanclerz Papen — 
według komunikatu niemieckiego — 
oświadczył: 

Wierzyciele ustępują, 
F>RYŻ, 30. 6. (Pat), — Według 

inforinacyj posiadanych przez specjal 
nego wysłannika Havasa, Mac Donald, 
powołując się na orzeczenie ekspertów 
Bazylei, zwrócił się do 5 mocarstw wie 
rzycieskich z zapytaniem, czy zgodzą 
się na zrzeczenie się rocznych spłat, 
przewidzianych w planie Younga oraz 
na to, by Niemcy uiściły pewien ry- 
czałt. Wzystkie państwa  wierzyciel- 
skie zgodziły się. Pozostaje jedynie 
uzyskanie zgody ze strony Rzeszy. 

Na posiedzeniu, które zakończyło 
się późną nocą, komitet dyskutował 
nad wysokością tego ryczałtu. Rzesza 
Niemiecka po upływie 2—3 lat, przez- 
naczonych na odbudowę jej sytuacji 
gospodarczej, musiałaby dokonać 
wpłaty sumy, któraby zawierała amor 
tyzację i procenty tego ryczałtu. Wpła 

   

Zaufanie w świecie może być przy 
wrócone tylko wówczas, jeżeli pań- 
stwa zwycięskie zdecydują się usunąć 
dyskryminacje stworzone przez trak- 
tat wersalski.. Jeżeli w ten sposób 
przywrócona zostanie równość praw 
Niemiec oraz bezpieczeństwo, wów- 

czas kanclerz będzie uważał za możli- 
we by Niemcy uczestniczyły przez za- 
płacenie pewnej sumy we wspólnym 
wysiłku, zmierzającym do odbudowy 
gospodarki Światowej. Oczywiście 
warunkiem tego — powiada komuni- 
kat — musiałoby być całkowite przy 
wrócenie równowagi gospodarczej 

Niemiec i świata. 

lecz dłużnik milczy. 
ta ta dokonana byłaby w bonach, gwa 
rantowanych przez Rzeszę i przekaz 
nych Bankowi Wypłat Międzynarodo 
wych. Kwota ryczałtowa posłużyłaby 
za podstawę do powszechnego uregulo 

wania długów międzynarodowych, w 
głównej zaś części przypadłaby Sta- 
nom Zjednoczonym. 

Niemcy więc mogą sie znaleźć wo 
bez jednolitego frontu wierzycieli, któ 
rzy zrozumieli, że tyłko jedność mo- 
czarstw europejskich doprowadzi w 
przyszłości Waszyngton do zgody na 
anulowanie długów. — Jest to wielki 
wynik, jeśli chodzi o przyszłość. Niem 
cy osamotnione prawdopodobnie nie 
odważyłyby się wziąć na siebie cięż- 
kiej odpowiedzialności za rozbicie 
prac nad likwidacją sprawy reparacyj 

  

Mac Donald żąda załatwienia sprawy 
odszkodowań. 

LOZANNA, 30. 6. (Pat), Wczoraj 
wieczorem ogłoszona została dekla- 
racja Mae Donalda, złożona na wczo- 
rajszem posiedzeniu sześciu mocarstw 
zapraszających. 

W deklaracji tej Mae Donald, 
wspomniawszy o programie konieren 
cji lozańskiej, oświadczył, że gdyby 
chciało się obecnie dyskutować ca- 
łokształt tego programu, a więc nie- 
tylko kwestję odszkodowań, lecz i 
problemów gospodarczych i finanso- 
wych, konferencja musiałaby trwać 
tygodnie lub  miesięce. Jednakże 
wszyscy są zgodni co do tego, że dru- 
8a, t, į. gospodarcza część programu 

może być załatwiona tylko przy udzia 
le Stanów Zjednoczenych przy wzię- 
ciu na siebie przez nie odpowiedział- 
ności za decyzje. Dalej Mae Donałd 
wyraził przekonanie, że konferencja 
lczańska może ogłosić deklarację ogól 
ną eo do rozbrojenia, układów poli- 
tycznych i t. p. 

Co się tyczy odszkodowań, to Mae 
Donald podkreślił konieczność ukoń- 
czenia prae konferencji w ciągu kilku 
dni. On sam musi być w Londynie 
nie później 5 lub 6 lipea, nie widzi je 
dnak powodu, aby najpóźniej w po 
czątku przyszłego tygodnia nie mogły 
być powzięte definitywne decyzje. 

«Wysiłki w sprawie odszkodowań. 
* LOZANNA, 30. 6. (Pat). Utworzone 

na wezorajszem posiedzeniu sześciu 
mocarstw biuro, zajmujące się spra- 
wą odszkodowań, zebrało się pod 
przewodnietwem Mac Donalda o godz. 
21 w hotelu Beau Rivage. Do półno- 
cy obrady nie były jeszcze zakończo- 
ne gdyż przypisywane im jest decy- 
dujące znaczenie. 

Nie ulega wątpliwości, że Mae Do- 
nald czyni wszelkie wysiłki celem do- 
prowadzenia konferencji do pozytyw- 
nych rezultatów i wywiera w tym 
eelu silną presję na delegację niemiec 
ką. Od jej ustępstw zależy los konte- 
rencji, Możliwości porozumienia do- 

patrują się w formule któraby prze- 
widziała złożenie przez Niemcy bo- 
nów, reprezentujących pewną global- 
ną sumę keńcowych spłat niemiee- 
kieh, przeznaczonych do wspólnego 
funduszu na odbudowę gospodarczą 

Europy. 
Wśród innych pogłosek krążyła 

wiadomość o otercie niemieckiej za- 
płaceniem globałnej sumy 3 miljar- 
dów marek. Wiadomość ta została na 
tychmiast ofiejalnie zdementowana 
przez delegację niemiecką. Narady 6 
ministrów handlowych, ktore r0zp0- 
częły się o godz. 21, do północy także 
nie były jeszcze zakończone. 

Konkluzje prezydium. 
LOZANNA, 30. 6. (Pat). Ageneja 

Hawasa dowiaduje się: prezydjum 

konferencji doszło jednomyślnie do 

następujących konkluzyj: 1) miałyby 

być anulowane zobowiązania odszko- 

dowawcze Niemiec pod warunkiem, 

że Stany Zjednoczone anulowałyby 

swe własne wierzytelności. 2) Niemey 

splaciliby niezwłocznie 7 miljardów 

marek złotych bonami gwarantowane 

mi przez rząd, które byłyby przekaza 

ne Bankowi Wypłat Międzynarodo- 

wych, procenty zaś byłyby spłacane 

po odzyskaniu przez Niemcy zdolnoś- 

ci płatniczej. 

„ności. 

Przyjęcie u min. Zaleskiego. 
GENEWA, 30. 6. (Pat). — Mini- 

ster Zaleski podejmował wczoraj obia- 
dem włokiego ministra spraw zagra- 
nieznych Grandiego i urzędującego 
przewodniczącego Rady Ligi p. Mato- 
sa. 

Narada delegacyj francuskich. 
LOZANNA, 30. 6. (Pat). — Człon 

kowie delegacji francuskiej na konfe- 
rencję rozbrojeniową przybyli wczoraj 
wieczorem do Lozanny, gdzie odbyli 
dłuższą konferencję z Herriotem na 
temat stanowiska Francji w nadcho- 
dzących obradach genewskich, a w 
szczególności w stosunku do propozy- 
cji Hoovera. 
ss iaiadė B RIO S ANSI SEAT EI 

Sejm nauczycielski 
w Warszawie. 

WARSZAWA, 30. 6. (Pat). W dniu 
30 czerwca o godzinie 10 rano w sa- 
lach Rady Miejskiej rozpoczął się trzy 
dniowy zjazd Głównego Związku Nau 
czycielstwa Polskiego, przy udziale 
600 delegatów z całej Polski. Na ot- 
warcie zjazdu przybył jako przedsta- 
wiciel Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej minister W. R. i O. P. Jędrzeje- 
wicz, wicemarszałek Sejmu Polakie- 
wiez prezes klubu BB pos. Sławek, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
W. R. i O.P. pieracki, przedstawiciele 
władz państwowych z dyrektorem de- 
partamentu szkolnictwa ogólno-kształ 
cącego Mendysem, kurator O. S. War. 
Pytlakowski, przedstawiciele organi- 
zacyj i stowarzyszeń naukowych. 

Połonia Restituta na piersiach 
uczonych estońskich. 

TALLIN, 30. VI. (Pat). W dniu 29 
czerwca poseł polski Libicki udekoro 
wał z okazji 300-lecia uniwersytetu w 
Dorpacie rektora Koppa wielką wstę- 

gą orderu Polonia Restituta, dziekana 
uniwersytetu Uluotsa komandorją II 
klasy tegoż orderu, wreszcie prof. Pu- | 
usepa oraz dyrektora Neya komandor 
ją III klasy. Uroczystość dekoracji 
odbyła się w gmachu uniwersytetu w 

Dorpacie. 

Rząd Herriota będzie kontynuował 
politykę przyjaźni z Polską. 
Artykuł w organie premjera. 

PARYŻ, 30. 6. (Pat). — Dzisiejsza „Ere 
Nouv.elle*, crgan Herriota, poświęca wstęp- 
ny artykuł sprawie przyjaźni francusko — 
polskiej, jako gwarancji pokoju. 

Prawdą jest, że francuskie stery lewicowe 
nie aprcbowały sposobu postępowania rządu 
polskiego — pisze organ radykalny. Nie 
jest to jednak dowodem, że Franeja miałaby 
zapomnieć o tradycyjnej przyjaźni, jaka ją 
łączy z Polską. Artykuły prasowe, zręcznie 
wykorzystane oświadczenia polityków wyt- 
warzają atmosferę nieufności, napełniają ra 
dością rząd Rzeszy, mający interes w odda- 
leniu Francji od Polski. Podobne nieprozu- 
mienia, nie powinny istnieć między obydwo- 
ma narodami. Przyjaźń francusko-polska nie 
jest wyłącznie kwestją syntymentu, jest ona 
raczej, według formuły użytej przez jedne 
z pism polskich, siłą wynikającą z koniecz- 

Będące u steru partje lewicowe 
będą więc wobec Polski stosować w dalszym 
ciągu politykę pełną ufności i współpracy, 
która już tyle oddała usług sprawie pokoju 
i równowagi Europy. 

Autor artykułu wyraża życzenie, aby rząd 
obecny nie czynił nie, coby mogło osłabić 
owe wzajemne zaufanie. Konieczna solidar- 
ność między Francją a Polską nie jest sama 
przez się celem. Powinna ona być wykorzy- 
stana dla wyższego cełu, jakim jest pacyfi- 
kacja Europy, Ci, których niepokoi kwestja 
Wisły i portów nadbałtyckich, powinni sobie 
postawić pytanie, coby się stało z Europą, je 
šliby nie istniała Polska. 

Przyzwyczajono się powtarzać, że sprawa 
korytarza gdańskiego jest niejako heczką 
prochu w sercu Europy. Autor zapytuje, ca 
stałoby się z Polską, gdyby nie miała ona 
wołnego dostępu do morza. Sytuacja tego 
wielkiego narodu byłaby bardziej tragiczna, 
niż jest nią obecnie sytuacja Prus Wschod- 
nich. Kwestja polskiego destępu do morza 
była przedmiotem długotrwałych narad na 
konferencji pokojowej. Decyzja ta nie była 
tam przyjęta lekkomyślnie. Nie można po- 
wiedzieć, ażeby ta klauzula traktatu wersal 

skiego podyktowana była pragnieniem odwe 
tu, zrodziła się ona z chęci poszanowania 
prawa narodu oraz konieczności zapewnie- 
nia rozwoju gospodarczego narodowi, ponow 
nie powełanemu do życia... Dla Francji jest 
to fakt, którego nie można kwestjonować. — 
Jest rzeczą wyłącznie Polski, jako państwa 
suwerennego niezależnego zbadać propozy- 
cje niemieckie i sowieckie celem usunięcia 
wszelkich powodów do konfliktów. Francja 
przychyla się pełnem sercem do wszelkiego 
rozwiązania sprawy w interesie swego soju- 
sznika i zaprzyjaźnionego narodu polskiego. 

Francja pragnie, ażeby Polska, która w 
decydującym momencie zbawiła Europę od 
niebezpieczeństwa bolszewickiego, stała się 
łącznikiem między Wschodem i Zachodem. 
Gdyby Francja tego nie uczyniła, oznaczało 
by to wyparcie się swych tradycyj, niezrozu- 
mienie własne | interesu, poświęcenie rzeczy 
realnej, t. j. przyjaźni dla Połski na rzecz 
chimery porozumienia z Niemcami. 
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Poświęcenie szkoły powszechnej 
im. Janiny Prystorowej w Mickunach. 

Wyjątkowo miła i swojska, a za- 

razem skromna, — mimo udziału naj- 

wyższych dostojników państwowych 

— uroczystość. W małem miasteczku 

podwileńskiem poświęcano w ubiegłe 

Święto św. Piotra i Pawła nowy gmach 

zkoły powszechnej, zbudowanej z 

inicjatywy i za staraniem pp. premje- 

rostwa Janiny i Aleksandra Prysto- 

rów, obywateli gminy mickuńskiej. 

Pp. Prystorowie są właścicielami 

miewielkiego folwarku Borki, położo- 

mego o parę kilometrów od Mickun. 

Podczas kiedy premjer Prystor od 

wielu lat zajmuje w stolicy wysokie 

i odpowiedzialne stanowisko, począt- 

kowo jako najbliższy współpracownik 

osobisty Marszałka Piłsudskiego, pia- 
stuje następnie teki pracy i opieki 
społecznej, oraz przemysłu i handlu 

a ostatnio od 27 maja 1931 r. stoi na 

czele rządu Rzeczypospolitej, p. prem 
jerowa Prystorowa, żywo zajmując 
się pracą społeczną w stolicy i pełniąc 
liczne obowiązki małżonki Prezesa 
Rady Ministrów, jednocześnie opie- 
kuje się bezpośrednio gospodarstwem 

w Borkach, własną pracą i energją 
czyniąc z tego zapuszczonego niegdyś 
folwarku wzorową fermę rolniczą i 

miejsce przyjemnego wypoczynku. 

Zdawałoby się, że i tego wystarczy 

jak na jednego człowieka, a zwłaszcza 

ma kobietę. Jednakże te zajęcia nie 
wyczerpują jeszcze całej sfery dzia- 
łalności p. premjerowej. Powstałe z 
Jej imicjatywy Towarzystwo Opieki 
nad wsią wileńską rozwija na zanied- 
banej wsi naszej pożyteczną i szeroką 
pracę. Informowaliśmy o niej paro- 
krotnie naszych czytelników. O parę 
kilometrów od Borek w siedzibie gmi 
ny jest brak odpowiedniego budynku 
szkolnego. Wzorowa obywatelka gmi 
ny, p. Janina Prystorowa bierze i tę 
sprawę w swoje ręce. Pod Jej egidą 
powstaje miejscowy Komitet budowy 
gmachu z mjr. Reuttem z 85 p. p., ja- 
ko prezesem i panią majorową Lan- 
kau jako sekretarką na czele. W krót- 
kim czasie, dzięki niezmordowanemu 

orędownictwu inicjatorki u rozmai- 
tych władz i osobistości powstał pięk 

ny, przestronny drewniany budynek 
szkolny na doskonale wybranem miej 
scu, na wzgórzu, skąd roztacza się Śli- 

czny widok na miasteczko i przepły- 
wającą w dole Wilenkę. Na froncie 
budynku zawieszona jest tablica z na 
pisem „Szkoła powszechna im. Jani- 
my Prystorowej w Mickunach*, a wew 
mętrzną dużą salę szkolną zdobi por- 

iret opiekunki z czasów, kiedy jako 
młodziutka mężatka dzieliła wiernie 
trudy i walki swego małżonka w jego 
pracy niepodległościowej u boku Mar 
szałka Piłsudskiego. 

    

Uroczystość poświęcenia nowego 
budynku odbyła się przy pięknej po- 
godzie we środę o godz. 5-ej po połud 
miu. Zaszczyciń ją swoją obecnością 
oboje pp. premjerostwo Prystorowie, 
wiceminister oświaty ks. Żongołłowicz 
wojewoda Beczkowicz, kurator Sze- 
lągowski, z inspektorem szkolnym p. 
Starościakiem, prezes dyrekcji kole- 
jowej inż. Falkowski, starosta pow. 
wileńsko-trockiego p. Tramecourt ze 
swoim zastępcą p. Trzaska-Pokrzewiń 
skim, nacz. wydz. p. Jocz, mjr. Lan- 
kau z małżonką, prezes Komitetu bu 
dowy mjr. Reutt. Liczne rzesze mie- 
szkańeów okolicznych i dzieci z przed 
stawicielami władz gminnych i orga- 
nizacyj miejscowych na czele zapeł 
niły obszerny plac dokoła szkoły. 

Po przywitaniu przybyłych z Bo- 
rek pp. premjerostwa ks. kapelan No- 
wak dokonał poświęcenia szkoły. 
Przybyli goście zajęli miejsca na u- 
stawionych krzesłach naprzeciwko po 
d jum pod tablicą szkolną. Szereg prze 
mówień rozpoczął ks. Nowak, podno- 
sząc wielkie zasługi w pracy społecz- 
nej i filantropijnej p. Janiny Prysto- 
rowej. Mjr. Reutt w imieniu Komite- 

tu budowy przekazał budynek wła- 
dzom szkolnym, wójt gminy mickuń- 
skiej p. Jasiński dziękował za troskę 
pp. premjerostwa o potrzeby gminy 
d wręczył p. Prystorowej nadany Jej 
przez zarząd gminny dyplom hono- 
rowego obywatelstwa. Ks. wicemini 
ster Żongołłowicz podnosił wielkie 
społeczne i obywatelskie wałory dzia 
łalności p. Prystorowej, wzywając 
mieszakńców gminy do naśladownict 
wa tego wysokiego poczucia obowiąz- 
ków wobec swego społeczeństwa. P. 
Kurator Szelągowski, biorąc w posia- 
danie nowy gmach w imieniu władz 
szkolnych, wyraził przekonanie, że 
dziatwa szkolna będzie żywiła serde- 
czną wdzięczność względem swej pro 
tektorki i korzystała z Jej opieki na- 
dal. Okolicznościowy wierszyk wyre- 
cytował sprawnie uczeń szkoły, a 
chór dzieci odśpiewał kilka piosenek. 
P. premjerowa, odpowiadając na 
przemówienia, dziękowała wszystkim 
obecnym za pomoc i współpracę w 
Jej poczynaniach, dziełac się ze swymi 
współpracownikami zasługą pomyśl- 
nego zakończenia rozpoczętego zboż- 
„nego dzieła i oznajmiając o darze 1000 
zł. na dalsze potrzeby szkoły złożo- 
nym przez p. premjera Prystora. Trzy 
krotny okrzyk na cześć p. Prezydenta 
Marszałka Piłsudskiego i obojga pp. 
premjerostwa zakończył piękną uro- 
czystość. Szczęknęły aparaty fotogra- 
ficzne i grono gości udało się do po- 
bliskich Borek na zaproszenie gospo- 
darzy. 

Kilkanaście przyjezdnych osób i 
sąsiadów pp. premjerostwa spędziło w 
miłym i skromnym, lecz bardzo pie- 
czołowicie i gustownie urządzonym 
dworku parę miłych godzin. Uprzej- 
mi i gościnni pp. Prystorowie podej- 
mowali gości podwieczorkiem, opro 
wadzając po swej siedzibie i pokazu- 
jąc piękno cichego wiejskiego ustro- 
nia, w którem oboje spędzają wszyst- 
kie b. nieliczne dnie wypoczynku po 
wytężonej pracy w stolicy. Dopiero 
około godz. 8-ej wiecz. pod niezmier- 
nie przyjemnem wrażeniem z uroczy 
stości i gościny w.Borkach grono przy 
jezdnych opuściło gościnny dom pp. 
prem jerostwa. 

Ciekawym szczegółem działalnoś- 
ci Komitetu Opieki nad wsią wiłeńską 
jest powodzenie jego stoiska na jar- 
marku antokolskim w dniu Św. Pio- 
tra i Pawła. Sprzedano w niem w cią- 
gu paru dni za sumę około 10.000 zł. 
płótna miejscowego wyrobu. Jedno- 
cześnie Komitet rozdawał w stoisku 
ulotkę, objaśniającą jakie tkaniny 
mogą mieć największy zbyt w obec- 
nych warunkach gospodarczych. Je- 
szcze jeden dowód jaki obfity i poży 
teczny dla miejscowych wytwórców 
plon przynosi umiejętna i energiczna 
opieka Komitetu nad pracą mieszkań 
ców naszej wsi wileńskiej. rz. 
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"WAKACJE NAUCZYCIELSTWA. 
Weszło już w miły zwyczaj towa- 

rzyski, że z racji czy to jakichś uro- 

czystości, czy też wyjazdu na pewien 

przeciąg czasu, ludzie życzliwi skła- 

dają sobie nawzajem liczne życzenia. 

"Treść tych życzeń zależna jest zawsze 

od indywidualności ludzi i okolicznoś 

ci, tak, że nie wszystkim i nie zawsze 

życzyć możemy tego, czego n. p. ży- 

czyć będziemy pracownikom umysło 

wym wogóle, a nam, nauczycielst- 

wu *), z racji zbliżających się waka- 

cyj, w szczególności. Jak bowiem spe- 

cjalny charakter mają wakacje, tak i 

specjalne muszą być życzenia waka- 

cyjne. 

Czem są właściwie dla nauczyciel- 

stwa wakacje i jak je pojmować na- 

leży, tego wiele osób z poza naszego 

zawodu nie rozumie należycie, twier- 

dząc nawet, że jest to „zbyteczne mar- 

nowanie czasu”, że „za dużo tego wol 

nego* i t. p., bo nie wiedzą jak bar- 

dzo i dlaczego są one niezbędne dla 

wszystkich pracujących nauczycieli, 

a najwięcej dla tych, co nie umieją 

być marjonetkami, czy też maszyna- 

mi w swoim zawodzie, lecz pracują z 

zamiłowaniem, wkładając w swoje 

dzieło całą swoją duszę. Aby móc jed 

nak odeprzeć takie powiedzenie, my 

sami musimy wiedzieć jak mialežatoby 
SOL uma % 

*) Autorka niniejszego feljetonu jest na- 

uczycielką 

spędzać wakacje i co one właściwie 
przynieść nam powinny. I oto pierw- 

szem, najważniejszem naszem życze- 

niem jest, aby każdy z nauczycieli sta 

rał się jak najdokładniej przemyśleć 
sposób, w jaki chciałby zużytkować 
dni wolne od pracy i aby czas ten wy 
korzystać jak najracjonalniej. 

Praca i wypoczynek są to dwa 0- 
bok siebie stojące zjawiska tak natu- 
ralne, jak naturalnem wogóle jest na- 
sze istnienie. Każda praca, choćby 
najumiejętniej prowadzona, ale doko 
nywana z zapałem i niejednokrotnie 
z zaparciem się siebie, wywołuje po 
pewnym czasie wyraźne znużenie, 
które wczas nie usunięte, powoduje 
wyczerpanie i chorobę. Aby tego uni 
knąć przychodzi w pomoc wypoczy- 
nek który w porę użyty i należycie 
wykorzystany, przeciwdziała złemu. 
Nasz najdłuższy okres wypoczynku, 
przypadający na najmilszą porę roku, 
pełną słońca i zieleni kiedy to: 

„Wszystko srebrzy się dokoła 
Pod perlistą, bujną rosą; 
Świerki, trawy, mchy i zioła 
Balsamiczny zapach niosą. | 
..Przez zielone łąk kobierce... 
Jakaś rozkosz spływa w Serce 
Powiew szczęścia i swobody”, *) 

najbardziej sprzyja temu, aby zarów- 
no dła duszy, jak i ciała zdobyć jak 

*) Adam Asnyk: „Ranek w górach”. 

KU RJ E R 

Hausner o swem 
ocaleniu. 

PARYŻ, 29. 6. (PAT). — W ostatniej czę- 

ści swego kablogramu Hausner zaznaeza, że 

przez całe nieskończonie długie dwa dni na- 

stępne nie ujrzał ani jednego okrętu. Był 

tak wyczerpany, iż tylko z największym wy- 

siłkiem przeglądał horyzont, oczekując już 

prawie bez nadziei ocalenia. Nastąpiła noe 

pełna koszmarów i halucynaeyj. Przed wy- 

obražnią jego przesuwały się: rodzina, przy- 

jaciele, sklepy z żywnością i rzeki, pełne sło 

dkiej wody. 
Wreszcie nastał świt. Hausner obudził się 

z gorączkowego snu, a równocześnie głód 

i pragnienie dawały się we znaki ze zdwo- 

joną: silą. Nagle na horyzoncie ukazał się 

"szybko zwiększający się punkt. Z południa 

w kierunku samolotu Hausnera płynął okret. 

Nadzieja kazała zapomnieć o pragnieniu, gła 

dzie i wyczerpaniu. Hausner wyszedł z kabi- 

ny i wdrapał się na najbardziej wysunięty 

ponad wodę punkt kadłubu i zdjąwszy koszu 

ię, powiewał nią gwałtownie. Okręt zbliżył 

się już na taką ogległość, że Hausner widział 

sylwetki ludzi, poruszających się na pokła- 

dzie. Był pewny swego ocalenia. Jednak оК- 

ret zaczął nagle maleć i rozbitek z najw; 

szem przerażaniem i rozpaczą zrozumiał, że 

go nie zauważono. Ogarnęła go na nowo bez 

silność. Z trudem wszedł do kabiny i pozos- 

tał bez ruchu do wieczora. 
Już zapadała ciemność, gdy na południo 

wym zachodzie zarysowała się znowu ezarna 

masa okrętu, Widział, jak już kilka wielkich 

lamp zaświecono. Okręt tak się zbliżył, że 

Hausner, rozróżniając ludzi, rozpoczął z ca- 

łej siły krzyczeć: „Na pomoc!*, nikt go jed- 

nak nie usłyszał. Wkrótce i ten okręt znik- 

nął w ciemnościach. Ogarnięty bezbrzeżną 

rezygnacją, Hausner starał się zasnąć. Gorą- 

szkewy półsen pełen hałucynacyj osłabiał g0 

jeszcze bardziej, wreszcie usnął, budząc się 

dopiero o świcie. Dzień był cudny: morze 

spokojne, samolot płynął lekko po niskich 

falach. Hausner nie ruszał się z miejsca. — 

stracił nadzieję i już nie rozglądał się po ho 

ryzoneie. Myślał nawet o odebraniu sobie ży- 

cia. Gdy wreszcie ujrzał kilka rekinów, ostro 

żnie krążących koło jego schronienia, zam- 

knął cezy, unikając tego widoku i zasnął 

powtórnie. 
Ze snu wyrwał go silny wstrząs. Samolot 

kołysał się niebezpiecznie. Hausner wysunił 

głowę i ujrzał znowu słatek, zbliżający się 

dość szybke w stronę samolotu. Pomimo tylu 

rozczarowań, Hausner ехетргейхе] wdrapał 

się na najwyższą część kadłuba i rozpoczął 

znowu z całej siły powiewać koszulą. Rece 

mu mdlały z wysiłku, lecz mimo to nie usta 

wał Po chwili stwierdził z najwyższą rado- 

ścią, że statek rośnie z każdą chwilą. Z no- 

wą energią rozpoczął powiewać koszulą. Już 

go ujrzano i dawano znaki. Hausner — po 

tylu zawodach — nie wierzył i ani na chwi- 

lę nie ustawał poruszać zaimprowizowaną 

chorągwią. Wieszcie zrozumiał, że statek 

ujrzał go i płynie wprost w jego kierunku. 

Każda minuta oczekiwania  przedłużała 

się w nieskończoność. 4 

Na kilkadziesiąt metrów od samolotu sta 

tek zatrzymał się. 

W. kiłka minut później spuszezono na mo 

rze szałupę, która podpłynęła blisko do sa- 

molotu. 
Hausner ześlizgnął się z trudem do łodzi. 

Hausner nosił suknie 

zakonne. 
Pisma amerykańskie podają, że nasz lot- 

nik Stanisław Hausner był swego ezasu człon 

kiem zakonu „Braci łodszego Serca* i 

wykładał w kolegjum . Alojzego w No- 

wym Orleanie, jednak po 2 latach opuścił 

zakon, cświadczając, że nie czuje powołania 

do stanu duchownego. Wi zakonie tym był on 

znany jako „brat Adoł 

Walny zjazd delegatów 

Związku Strzeleckiego. 

(BPS). Dnia 3-go lipca r. b. odbę- 

dzie się w Warszawie walny zjazd de- 

legatów Związku Strzeleckiego. Po- 

czątek o godz. 10 rano, w sali Rady 

Miejskiej, w gmachu Ratusza. 

   

  

  

   

  

   

Porządek dzienny zjazdu obejmu- 

je: 1) Zagajenie i powitania, 2) wybór 

prezydjum Zajzdu, 3) sprawozdanie 

zarządu głównego i komisji rewizyj: 

nej, 4) wybór komisyj, 5) uchwalenie 

nowego statutu, 6) wybory władz sto 

warzyszenia, 7) rezolucje i uchwały. 

Uczestnicy zjazdu będą podejmo- 

wani na Zamku, gdzie złożą hołd Pa- 

nu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

2 wyroki śmierci 
za szplegostwo. 

RÓWNE, 30. 6. (Pat). — 30 czerwca 
przed południem odbyła się rozprawa przed 

sądem doraźnym o szpiegowstwo na rzecz 

ościennego mocarstwa przeciwko Eugenjuszo 

wi Petrykowi vel Soroka oraz Szymonowi 

Sawczukowi vel Wojtowiczowi Obu skazano 

na karę śmierci przez powieszenie. Obrońcy 

odwołali się © łaskę do p. Prezydenta Rze: 

czypospolitej. 

Ten i ба НЕ 

najwięcej korzyści. Raejonalny wypo- 

czynek bowiem musi obejmować о- 

bok fizycznej i psychiczną stronę 

człowieka, zapewniając mu, nietylko 

wyrównanie utraconych sił i zdolno- 

ści do pracy, ale ich wzbogacenie. Fi- 

zjologiczne znaczenie wypoczynku po 

lega głównie na skrzepieniu sił fizy- 

cznych. wzmocnieniu pod każdym 

względem organizmu, a głównie jego 
systemu nerwowego i uodpornieniu 

tegoż przed nowemi burzami ży 10- 

wemi i przeciwnościami, z jakiemi 

nieraz walczyć musimy w swoim za- 

wodzie. Aby zadośćuczynić tym wy: 

maganiom każdy z nas powinien wy- 

brać sobie jak najbardziej odpowiadą 

jące mu środowisko na czas wakacyj, 

ale takie, które potrafi mu zapewnić 

maksymum zdrowia i fizycznego wy- 

poczynku. 

Lecz zeniem naszem winno być 

aby wakacje nasze uwzględniały rów 

nież psychiczną stronę człowieka, za- 

pewniając i nakazując nietylko 'bez- 

względny wypoczynek umysłu, ale i 
to najważniejsze, pokrzepienie sił du+ 

szy, wzmocnienie i wzbogacenie wszel 

kich jej władz, czyniąc je bardziej po- 

datnemi i lepiej przygotowanemi do 

pracy. Dlatego też powinniśmy życzyć 

sobie, aby tegoroczne wakacje spra- 

wiły, żebyśmy my wszyscy nauczycie- 

le, a przez nas i zawód nasz stanęli w 

nowym roku szkolnym wyżej od po- 

ziomu, na którym znajdowaliśmy się 

jeszcze przed wakacjami. Chcąc jed- 

nak taki cel osiągnąć koniecznem jest 
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W niemieckim kotle. 
Konflikt rządu Rzeszy z rządem Prus. 

BERLIN, 30. 6. (Pat). W dniu 30 
czerwca w południe oficjalnie ogłoszo 
no wiadomość, że pruski minister 
spraw wewnętrznych Sewering odpo- 
wiedział odmownie na żądanie mini- 

stra spraw wewnętrznych Rzeszy von 
Gayla w sprawie zawieszenia na 5 dni 
wydawnictwa „Koelnische Voksztg.“ 
i „Vorwaerts*, Sprawę przekazano do 
Trybunału Stanu. 

Krwawe starcie na uniwersytecie berlińskim 
mi do organizaeyj lewicowych i prawicowych 

Wliełu studentów zostało ciężko poranio- 
nych. Rektor ogłosił zamknięcie uniwersyte- 
tu. 

BERLIN, 30. 6. (Pat). Na tle demon- 
stracyj antysemiekich powtórzyły się 30 czer 
wea w południe na uniwersytecie w Berlinie 
krwawe starcia między studentami należący- 

  

  

Nieprzyjęta dymisja 
BUDAPESZT, 30. 6. (Pat). — Pre 

zes Rady Ministrów hr. Karolyi. uwa- 
żając, że rząd jego spełnił powierzone 
mu prawie przed rokiem zadanie, wrę 
czył regentowi dymisję gabinetu. Re- 
gent. uznając całkowicie działalność 

   

  

rządu węgierskiego. 
gabinetu, dymisji nie przyjął. prosząc 
hr. Karolyi'ego, ażeby w dalszym cią- 
gu trwał na swem stanowisku. Hr. Ka 
rolyi zatosował się do życzenia regen- 
ta. 

Prohibicia pod znakiem zapytania. 
WACZYNGTON, 30. 6. (Pat). — Konwen- 

cja demokratów przyjęła uchwałę, znoszacą 
prohibicję, Uchwała ta wywołała wybuchy 
niepohamowanej radości wśród delegatów, 
którzy w porywie radości rzucali się sobie 
wzajemnie w objęcia. Chwila ta była trium- 
fem dla Smitha, gdyż on to kierował dys- 
kusją w sensie korzystnym dła całkowitego 
zniesienia prohibicji. W całym kraju demo- 
kraci, będący zwolennikami prohibicji, świę- 
cą uroczyście fakt powzięcia wzmiankowanej 
uchwały, przyczem tem większe jest poru 
szenie, że nie oczekiwano, że decyzja zapad 

nie tak prędko. Uchwała konwencji demokra 
tycznej ma — jak sądzą — ściślej określone 
znaczenie ze względu na to, że komitet, upo 
ważniony do opracowania programu stron- 
nietwa, pozostaje pod kontrolą Franklina 
Rocsevetha, któremu przypisywana jest ten 
dencja, idąca w kierunku nieangażowania 
się partji demokratycznej w sprawę całko- 
witego zniesienia prohibieji. 

CHICAGO, 30. 6. (Pat). — Franklin Ro- 
osevelt zaakceptował decyzję konwencji de- 
mokratycznej w sprawie zniesienia prohibic- 
ji. 

Zamach na cmentarzu na rektora uniwersytetu 
w Wiedniu. 

Usiłował go dokonać profesor tegoż uniwersytetu. 
WIEDEŃ, 30. 6. (Pat). — W dniu 30 czer 

wca na ementarzu centralnym odbywała się 

urcczystość odsłonięcia pomnika zmarłego 
botanika prof. Wettsteina. W. czasie przemó- 
wienia rektora uniwersytetu wiedeńskiego 
prof. Abla strzelił do niego z rewolweru pro- 
fesor nadzwyczajny zoologji uniwersytetu 
wiedeńskiege 64-letni Karol Schneider Strzał 
chybił, a stojący obok prof. Schneidera bur- 
mistrz m. Wiednia Seitz przeszkodził mu w 
dalszych strzałach, obezwładniając go i od- 

dając w ręce pelicji. Strzelając, prof. Schnei 
der zawołał: „Musimy się wreszcie poracho- 
wać*, Po zajściu prof. Abel dokończył swego 
przemówienia. Prof. Schneider, badany w 
areszcie pelicyjnym, oświadczył że tak prof, 
Abel, jak i zmarły, prof. Wiettstein byli jego 
przeciwnikami i przeszkodzili w zamianowa- 
niu go profesorem zwyczajnym zoołogji. — 
Przypuszezają, że prof. Schneider nie jest 
w pełni sił umysłowych. 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
„Dła obywateli jutra..." 

Lato, to okres kolonij dla dziatwy 
miejskiej. Powietrze, słońce, woda, 

ruch — oto najlepze lekarstwa na po- 
czątki anemji, na pierwsze objawy za- 
niedbania rozwoju dziecka. Niestety 
coraz trudniej o potrzebne na urządze 
nie kołonji pieniądze „Kurjer Łódzki 

apeluje: 

„W) świadomości społecznej przezwycięzo- 
już jest przesąd o gospodarczem przeci- 

twie wsi i miasta. Należałoby obecn'= 
pójść nieco dalej — obudzić świadomośc 
wspólnych obowiązków wsi i miasta, wobec 

dziatwy miejskiej. Młodzież wiejska, która 
skupia się w rozlicznych organizacjach i 
stowarzyszeniach, przygotowuje się do pracy 

atelskiej i państwowej, powinnaby 
tywę starszemu pokoleniu. Poszczegój- 

ne gromady wiejskie mogłyby ogromnie ułał 

wić prace kolonij letnich, ofiarując im to, co 

je nie lub niewiele kosztuje: jakieś prymity- 

wne choćby pomieszczenie dla dziatwy i do 

stawy najniezbędniejszych produktów pe 
najniższej możliwie cenie". 

      

    

dać    

   

  

Zaopatrywanie kolonji jest jednak 

w znacznej mierze zależne od talentu 

organizacyjnego kierownictwa. zaś 

o ofiarach ze strony wsi szkoda dziś 

mówić. Każdy, znający obecne 

warunki życia rolnika — rozumie, że 

wieś jest dzisiaj, krótko mówiąc zarż- 

nięta. 3 

Chorobliwe objawy. 

Zgęszczona atmosfera mordu i ter- 

roru, jaką tworzą ostatnie wypadki w 

różnych stronach Polski, budzi poważ 

ny niepokój o zdrowie psychiki społe- 

cznej. Czyżby wszechstronny kryzys 

tak zniszczył poczucie godności i po- 

wagi życia ludzkiego, że staje się ono 

igraszką w ręku „chwilowo nieuspo- 

sobionych'*? 
Inna strona rzeczy, to fakty zorga 

przeprowadzenie dokładnego, a spra- 

wiedliwego rachunku swego sumienia 

pedagogicznego. Tylko taki rachunek 

wyk nam jasno wszystkie braki i 

niedocjągńięcia w pracy, podając ró- 
wnocześnie przyczyny tychże i środki 

zaradcze. Przyznać bowiem musimy, 

że wiele z zauważonych niedomagań 

wynika albo z niedostatecznej wie- 

dzy ogólnej i znajomości wskazań pe 

dagogicznych, albo z braku dostęp- 

nych źródeł, w których moglibyśmy 

tę wiedzę uzupełniać, albo też nieste- 

ty z braku chęci ku temu lub wreszcie 

z nieumiejętnego ustosunkowania się 

do pracy i jej podziału, co wywołuje 

przedwczesne wyczerpanie i zanik 

wszelkich fizycznych i umysłowych 

zdolności do pracy. Na taką dokład- 

ną analizę naszego postępowania pe- 

dagogicznego niezawsze mamy czas i 

siły w ciągu roku szkolnego, to też ko 
niecznie należy wykorzystać na to wa 

kacje. 
Zawód nauczycielski może więcej 

niż każdy inny wymaga takiego sta- 

łego rozrachunku z sobą. To też po 

każdym zakończonym roku szkolnym 

musimy zastanowić się nad zdoby- 

czami i stratami w naszej szkole, aby 

później pracę naszą z tem większą 

planowością ulepszać i posuwać na- 

przód, przez usuwanie przyczyn, dla 

których uprzednio nie osiągnęliśmy 

tego, co sami postanowiliśmy, lub co 

było nam nakazane. 

Po takim rozrachunku często róż- 

ne uwagi powizytacyjne, nasze włas- 

  

      

nizowanego terroru. I słusznie * pisze 
„Kurjer Polski“: 

Są to wydarzenia, których nie można 
traktować t z punktu widzenia „obowiąz- 

  

   
   

  

  

ku dzienn ego“ to znaczy donosić o 
nich, prze wiać przebieg wypadku a następ 
nie przewód sądowy. Sprawa ta zaczyna bo-      ierać cl 

nagminne: 
spojrzeć w o 

wiem p 
pieczeństw 
prawdzie 

akter pewnego niebez 
i dlatego należy tu 

    

    
ależnie od tego, czy ten teror ma 

podłoże polityczne i w jakim stopniu 
je ma faktem jest ponad wszlką wątpliwość, 
istotnie 

  

   
że w os 
nie Włar 
biące, i 

tnich czasach przybrał on na tere 
wy i Polski rozmiary wprost hań 

imię kultury i moralności, tego 
ju objawom należałoby się przeciwsta 
k najrychłej w sposób jak najbardziej 
owany“. 

      

  

jim. 

LOSY 
(NERTI 
3-eį KLASY 
są już u nas do nabycia 

1/4 łasu dla posiadacza „losu 

EEE 7 Pop cdniej 10 zł. 
dła nowonabywcy 30 zł. 

Ciągnienie 14 i 15 lipca r. b. 

KOLEKTURA LOTERJI PAŃSTW. 

„LICHTLOS" 
WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

  

Bunt w Transjordanji. 

JEROZOLIMA, 30. 6. (Pat). — Donoszą z 

Transjerdanji, że szejk Rafada wypowiedział 

posłuszeństwo królowi Ibn-Saudowi i na cze- 

le 25 tysięcy podwładnych ruszył wgłąb 

Nejżu, zajmując kilkanaście oaz. Na pogra- 

niczu poludniowem Palestyny i Transjordan- 

ji władze wojkowe wzmoeniły posterunki 

wojskowe. 

  

ne spostrzeżenia, czy też wogóle ca- 

łokształt naszych wysiłków, oglądane 

z perspektywy kilku tygodni, po do- 

statecznym wypoczynku fizycznym i 

umysłowym, przedstawią nam się nie 

jednokrotnie w zupełnie innych kolo- 

rach, aniżeli wówczas, gdy patrzyliś- 

my na nie pod wrażeniem chwili. 

Przedtem sądy nasze były bardziej 

impulsywne, obecnie płynąć będą z 

rozsądku; dawniej niejedna uwaga 

wydawała nam się niesłuszną, może 

nawet krzywdzącą, a praca nasza do- 

skonałą, dzisiaj tamtej przyznamy 

choć w części rację, a tej odejmiemy 

trochę laurów przez siebie uwitych. 

Skoro zaś spostrzeżemy nasze niedo- 

ciągnięcia pod jakimkolwiek wzglę- 

dem, szukać będziemy źródeł tego, a 

wakacje, właśnie wakacje ułatwią 

nam zadanie. Trzeba tylko chcieć, a- 

by móc jak najlepiej ten wolny czas 

zużytkować. 

Ostatecznie po dokładnej analizie 
swego postępowania pedagogicznego 
napewno każdy z nas dojdzie do wnio 
sku, że koniecznie musi podczas wa- 

kacyj nietylko, fizycznie wzmocnić się 
należycie, ale też i uzupełnić choć w 

części, oraz pogłębić swoją wiedzę pe 

dagogiczną, bez której dzisiaj żaden 
nauczyciel nawet marzyć nie może O 

powodzeniu w szkole. Dziś kiedy ży- 

cie przybrało wprost szalony pęd na- 

przód, ku coraz nowym zdobyczom i 

reformom. nauczyciel polski nie mo- 

że pozostać wtyle. On musi znać i 

zgłębiać należycie nowe prądy i za- 
- 

Sensacyjne przygotowania 
hitlerowców. 

BERLIN, 30. 6. (Pat). — Socjalistyczny 
„Muenchur Post“ ogłasza sensacyjne wynu- 
rzenia przywódców narodowych socjalistów 
o przygetowywanym na dzień 3 lipca w Mo- 
nachjum złocie okręgowym partji. Według 
tych wynurzeń na zlot wezwani zostali tylko 
ci, którzy nie są skrępowani względami го- 
dzinnemi. Z Tyryngji wezwano zostało na 
złot 50 tysięcy hitlerowców. Rząd bawarski 
ma jakoby przenieść się do Norymhergji. 
Narodowi socjaliści uznają tylko jeden rząd 
a tym rządem jest obeenie tylko jeden rząd 
Biuro Conti nazywa wiadomości te fantasty- 
cznemi. 

LORNETUJEMY ŠWIAT. 
Dni kongresowe. 

— Plakaty, plakaty, plakaty! 

Biją ttocznie drukarskie tysiące bezbožni- 

ckiej bibuły Suną się węże-pochody, antybo- 

że, antychrystusowe. Drwią z religji i Boga 

muzea — szkoły — prasa 

— Plakaty, plakaty, plakaty! 

Niema w kursie antybożym „pieredyszki*, 

Wschód Europy przestał być chrześcijański. 

    

  

  

Statek .„Saturnia* dąży w stronę wyspy 

„zielonej”, wyspy Św. Patryka. Potężne śruby 

statku mącą spokojną toń morza. Na pokła- 

dach statku dojrzysz tłumy ludzi. 

  

Ale „Saturnia” nie ma wyglądu turystycz- 

nego statku: — gdy mocno ucho natężysz, 

usłyszysz Śpiewy kościelne, usłyszysz słowa 

modlitwy. 

Przy kilkunastu ołtarzach odprawia się 

Msza Św. W kaplicy statku rzesze modlących 

się ludzi. Na pokładach i w kajutach — po- 

waga i skupienie. 

  

yszysz słowa angielskie, francuskie, nie- 

mieckie, polskie. Gdy burzyciele pokoju go- 

tują bomby i działa, tu w największej przy- 

tkich państw 

k językach to 

Ojcze nasz. I wszystkie 

        

    ją się bracia ze ws 

samo 4 

przecie narody rozumieją slowa: Pax vobis- 

cum. 

Gdy wicc okręty pielgrzymie wplywaly do 

portu w Dublinie, nie witano Niemców, Po- 

„lakėow, Włochów. Gdy kompanja honorowa 

prezentowała broń przed kardynałem Lau- 

rim, nie czyniła tego przed potęgą ziemską. 

Gdy całe miasto odświętnie przybrane biało- 

żółtemi flagami, kwiatami i zielenią, gdy 

wśród kosztownych tkanin i kobierców bły- 

skały obrazy i godła 

szenie się przed przybyłymi gośćmi. Było ta 

nabożeństwo gorące i serdeczne ku czci Chy- 

stusa w Najświętszym Sakramencie. 

W ufnym podniosłym nastroju upłynął 

czas Kongresu. W niedzielę miljonowa pro- 

cesja przybyła do królewskiego parku. Kar- 

dynał Lauri odprawił nabożeństwo przy ołta- 

rzu pod gołem niebem,.przy śpiewie dwuty- 

sięcznego chóru. Po nabożeństwie udzielił 

pielgrzymom papieskiego błogosławieństwa. 

Wojsko sprezentowało broń, oficerowie 

dobyli szabel W pokorze schylił się łan głów 

przed słoneczną monstrancją. 

— W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

  nie było to pawie pu- 

  

To nic, że nawet wybuchły zaburzenia. Te 

nic, že partja „orange“ kijami obila pielgrzy- 

mów, że obsypała kamieniami wracające z 

Kongresu pociągi. To nic, że kopano i bito 

kobiety, że Ulster raz jeszcze wykazał się 

swem barbarzyństwem. To wszystko nic, to 

nie zatrze radosnego przeświadczenia, że nie 

cała Europa jest wrogiem Chrystusa, że nie 

cały świat jest wrogiem pokoju Bożego. 

— Plakaty, plakaty, plakaty! 

W. Tollinek. 

       

  

    tępiąc radykalnie: muchy, 
pchły, płusi I wszelkie robactwe. 
Sprzedaż w składach apt. I aptenah. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
wi! Kaiwaryįska 24. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

gadnienia, musi naprawdę kochać 
swoją pracę nie jak rzemiosło, dające 
mu chleb, lecz jako warsztat, na któ- 
rym wykuwa on przyszłość państwa 
i narodu. Oby tegoroczne wakacje 
przyczyniły się choć trochę do zreali- 
zowania powyższych ideałów. 

Niechże więc każdy z nas postara 
się jak najumiejętniej zużytkować 
czas wołny od systematycznej pracy 
szkolnej, a pamięta o tem, żeby i po- 
dział wypoczynku był sprawiedliwy i 
solidarny; żeby z wakazyj nie korzy- 

stali wyłącznie jedni, z krzywdą dru- 
gich, np: kierowników szkoły, bo dla 
wszystkich ten wypoczynek jest 
niezbędny. Wreszcie niech  wszel- 
kie. prace wakacyjne będą  pla- 

nowe. umiejętne i celowe. A już naj- 

gorętszem naszem życzeniem jest, 

niech nikt nie zapomni o tym rachun- 
ku sumienia pedagogicznego, który 
nietylko dla młodych, ale i strszych 
nauczycieli jest wprost nakazem do- 
by dzisiejszej, a który napewno kaćż- 

demu z nas przyniesie wiele korzyści. 

Skoro żegnamy się na czas wa- 
kacyj zamknijmy nasze życzenia w 
słowach Asnyka: 

ech potężnieją ramiona, 

Niech się rozrasta szeroko 

Pierś, silną wolą natchniona, 
A męstwem zapłonie oko! 
Cielesna niemoc niech znika, 
Z nią nędzny duch niewolnika! 

i idźmy za ich pobudką po zdrowy, 
wypoczynek. 
Druja. 

  

    

Lidja Muchówna. 
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Uroczyste otwarcie nowej świątyni 

katolickiej w 
Dnia 29 czerwca w miejscowości 

granicznej Kaletnikach odbyło się u- 
roczyste poświęcenie nowozbudowa- 
nego kościoła katolickiego. W uroczy 
stości tej wzięli udział przedstawicie- 
le władz państwowych, samorządo- 
wych, wojskowych na czele z dowód- 
«cą K. O. P. gen. Kruszewskim oraz li- 

Kaletnikach. 
czna ludność okolicznych wsi i gmin. 
Świątynia stanęła w Kaletnikach sta- 
raniem żołnierzy, podoficerów i ofi- 
cerów K. O. P. Budowa kościoła trwa 
ła około roku. Nad wzniesieniem 
świątyni pracowała ludność miejsco- 
wa i żołnierze K.O.P. pod kierownic- 
twem inżynierów-oficerów. 

Masowe aresztowania wśród dzia- 
łaczy białoruskich 

Z pogranicza donoszą, iż w Mińsku oraz 
innych miastach Białorusi sowieckiej GFU. 
przeprowadziło masowe areszty wśród Bia- 
torustnów — narodoóweów. Aresztowano kil 
kunastu wybitnych działaczy narodowych 
mraz 11 studentów mińskiego uniwersytetu. 

w Sow. Białorusi. 
Aresztowania nastąpiły w związku z rzeł:o- 

mem ujawnieniem w stowarzyszeniu studen- 
tów białoruskich zakonspirowanej organiza- 
cji, której program posiadał wybitne dąże- 
nia antykomunistyczne. 

Wyszedł cało z pod kół pociągu. 
Dzielny maszynista udaremnił zamach samobójczy. 

W| dniu wczorajszym na linji kolejowej 
Nowc—Wilejka — Wilno miał miejsce niet 
dany zamach samobójczy. W, godzinach wie- 
tzerowych pod pociąg zdążający z N. Wilej- 
ki do Wilna rzucił się w zamiarze samobój- 
«czym jakiś nieznany mężczyzna. szyni 

niemal w ostatniej ehwili zobaczy 

   

  

y rzu- 

„eającego się pod koła lokomotywy człowie- 

ka pociąg zatrzymał, dzięki czemu nie dosz- 
ło de wypadku. 

Jak się okazało niedoszłym samobójca 
hył niejaki Edward Kossowski mieszkaniec 
miasta Wilna zamieszkały przy uliey Sło- 

mianka Nr. 3. Przyczyny zamachu samobój- 
czego narazie nie ustalono. (e). 

4 wypadki utonięcia podczas kąpieli. 
Wobec znacznego upału jakim się odzna- 

-rzyły dwa minione dni, rzeki, jeziora i sta- 
wy zaroiły się od kąpiaących się. Równocześ- 

nie z tem zanotowano szereg wypadków u- 
Aoniecia. Wi dniu wezorajszym na rzece Wil- 
ji wpobliżu Niemenczyna utonął podczas 
kąpieli 27-letni Jan Koźliński, Drugi wypa- 
dek utonięcia miał miejsce na jeziorze Wiesy 
-w powiecie wileńsko-trcekim. gdzie podczas 

kąpieli utonął niejaki Słanisław Okuniewicz 
Wi tymże dniu utonął w jeziorze Margi, gmi 
ny rudziskiej niejaki Antoni Urbanowicz. W 
jeziorze Karklińce gminy brasławskiej pod- 
czas kąpieli utonęła Wanda Uzieniewiezów- 
na, mieszkanka pobliskiej wsi. Pozatem zano 
towano jeszcze szereg wypadków uratowania 
tenących. (e). 

  

Walka unitów z prawosławnymi o cerkiew 
We wsi Kuraszewo wpobliżu Hajnówki 

smieszkancy tej wsi wyznania prawosławnego 
i unici są ze sobą w zaciekłej walce o cer- 
ikiew, którą zbrojnie zajęli od 10 dni prawos- 
ławni. Ludność prawosławna w cerkwi od- 
bywa nieustannie nabożeństwa, nie opuszcza 
jąc świątyni. W cerkwi gotują, śpią i miesz- 

    

kają. Onegdaj doszło do zaciętej walki pod- 
czas której kilka osób poraniono. Na czele 
prawosławnych stoi niejaki Rżewski, który 
mimo nakazu arcybiskupa grodzieńskiego A- 
leksego nie chce opuścić cerkwi. 

Sprawę tę władze kościelno-administracyj 
ne winny jak najszybciej zlikwidować. 

  

Polepszenie się stosunków granicznych zLitwą. 
Naskutek ostatnich przeprowadzonych 

jkonferencyj granicznych , połsko-litewskich, 
"wprowadzono znaczne udogodnienia dla prze 
kraczających rolników granicę polsko-litew- 
'ską. Rolnicy bez żadnych ograniczeń mogą 
przenosić artykuły spożywcze, posiadać do 
306 gr. tytoniu, przenosić narzędzia rolnicze 
i przeprowadzać żywy inwentarz. Pozatem 
władze polsko-litewskie porozumiały się w 
sprawie prolongowania przepustek grani 
nych sezonowych rolnikom przebyw: 

sna stronie polskiej i litewskiej. 
'Wobec udogodnień w czasie przekraczania 

   

    

   

granicy ruch graniczny sezonowy na podsta- 
wie przepustek rolnych w miesicu czerwcu 
znacznie się ożywił. W ciągu czerwca do Lit 
wy udało się około 3800 rolników z Polski i 
niemalże tyleż przybyło rolników z Litwy. 

W b. r. znacznie mniej zanotowano szy- 
kan i represyj strażników wobec rolników Po 
laków Naogół straż litewska grzecznie zacho 
wuje się wobec naszych rolników i ułatwia 
im przekroczenie granicy. Obecnie wielu rol- 
ników powracających z Litwy nie narzeka już 
na władze administracyjne litewskie, wyraża- 
jąc się o nich dość pochlebnie. 

  

  

Miejski 
4 Kino -Teatr Dżwięk. 

| w Nowogródku 

  

zaś VARIETE 
W rol. gł: EMIL JANNINS, Lya de Putti i Warwick Ward. 

WKRÓTCE Klątwa rodu mandarynów. 
  

Głębokie. 
Powiatowe Święto Pieśni, 

Wi dniu 19 czerwca staraniem Inspektor: 
%u Szkolnego i Oddziału Powiatowego Z 
Tku Nauczycielstwa Polskiego w Głębo! 
-odbyło się „Powiatowe Święto Pieśni". 

Udział w Święcie Pieśni wzięło 7 chó- 
rów z powiatu. Święto rozpoczęło się urn- 
-czystem nabożeństwem o godzinie pół do 
"dziesiątej, na które wszystkie chóry czwór- 
kami z orkiestrą dętą wojskową przem: - 
rowały przez miasto z placu szkoły powszech 
nej. Po nabożeństwie w takim samym po 
rządku na czele orkiestry pomaszerowano do 

«ogrodu miejskiego. gdzie odbyła się general: 
na próba zespolonych chórów, poczem nastą - 
piła przerwa obiadowa do godziny 3 p. p. 

Q godz. 15 wobec p. Starosty Tramecourti 
z żoną, przedstawicieli społeczeństwa oraz 
licznie zgromadzonej publiczności rozpoczał 
Święto treściwem przemówieniem p. Inspek- 
łor Kaczarowski, poczem zespolone chóry 
(pod batutą p. Arenta Wincentego wykonały 
Hymn Narodowy, „Ojcze z Niebios* z op. 
„„Hałka*, „Wilja naszych”, ..Wi Zielonym Ga 
iku*, „Niesiemy plon“. 

Wi dalszej częšci nasteępowaly indywidual 
ne popisy chórów a mianowicie: pierwszy 
ukazał się mały ilościowo, ale bardzo miły 
"chórek szkoły przy 2 kl. szkole powszechnej 
w Cieleszach, który wykonał bardzo staran 
nie podany repertuar, a szczególnem uzna- 
niem cieszyła się „Kukułka”. 

Drugi zkolei śpiewał mieszany chór 7-kt. 
«szkoły powszechnej w Szarkowszczyźnie. Ke 
pertuar pieśni aczkolwiek był dobrany, to sa 
mo wykonanie wypadło słabo z tego wzg 
dlu, iż dzieci były bardzo przemęczone. T. 
ci śpiewał młody chórek 4-kl. szkoły po 
chnej w Szkuncikach, który wykonał p 
„„Oracz do skowronka* i „Kraj Ojczysty” 

  

    
  

      

    

    

   W dałszym ciągu śpiewał chór 7-kl. szko 
ły powszechnej w Głębokiem, duży ilościowo 
i zaawansowany jakościowo, który wykona 
pieśni następujące: Przylecieli Sokołowie na 
trzy głosy, Hej idem w łas na trzy głosy, 
Złamane Berła na 4 głosy, Wesele na 3 głosy. 
Czamuż mnie nia pieć na 4 głosy. 

Po chórach szkolnych śpiewały chóry po- 
zaszkolne z Ciełesz pod kierownictwem p. 
Niedzielskiej, i chór z Porzecza Cerkiewnego 
W ogólnem zestawieniu przez Komisję Sę- 
dziowską w skład której wchodzili p. Tra- 
mecourtowa, p. Kanafoyska, ks. Mirynowski 
zast. Inspektora Szkolnego p. Kanaffoysk:. 
p. Rudnicki Jan i kierownik szkoły w Głę- 
bokiem Kopciński Zdzisław. I miejsee zajął 
chór 7-kl. szkoły powsz. w Głębokiem pod 
kierownictwem p. Arenta W. 

II miejsce zajął mały chórek szkolny z 
Cielesz pod kierownictwem p. Niedzielskiej, 
III miejsce chór szkolny z Szarkowszczyzny 
pod kierownictwem p. Latyszonka Wal. IV 
miejsce chór szkolny ze Szkuncik. 

Z chórów pozaszkolnych pierwsze miejsce 
zajął chór z Porzecza Cerkiewnego pod kie- 
rownictwem p. Kowalskiej Franciszki. 

Po popisach indywidualnych nastąpiła 
dwugodzinna przerwa, poczem odbyło się 
przedstawienie na które złożyły się „Swaty” 
popularna komedja ze śpiewami i tańcami 
oraz komedja „Aby handel szedł* odegrane 
przez członków Koła Art. Lit. 7 kl szkoły 
powsz. w Głębokiem. Do urządzenia Święta 
przyczynili się również p. Pułkownik Bohusz 
Szyszko, kpt. Witkowski p. Burmistrz m. 
Głębokiego oraz bardzo wydatnie poparł 
Święto p. Starosta Tramecourt. 

Społeczeństwo głębockie odczuło i doce- 
niło znaczenie śpiewu, jako tego czynnika, 
którego zadaniem jest budzić i kształcić drze 
miące w każdej najpierwotniejszej nawet du 
szy ludzkiej, tęsknoty i dążenia do życia na 
wyższym poziomie świadomości. O: RP. 

    

   

Ojciec sprawcą porwania własnego 
dziecka. 

Sensacyjny wypadek miał miejsce w ubieg 
łą środę w Wźilnie, wypadek przypominający 
pozernie sprawę porwania dziecka ws 

"właściciela lombardu „Kresowja* p. Lejbo- 
wieza, lecz w tym wypadku sprawcami por- 
"wania okazali się nie członkowie esławione- 
ga „Złotego Sztandaru, przebywający pod 

Fkluczem w oczekiwaniu procesu, lecz... włas 
my ojciec porwanego dziecka. 

Szezegóły tej nowej „lindbergjady* wi- 
leńskiej przedstawiają się następująco: We 
środę w godzinach p. p. do 1-go komisarja- 
u P. P. zgłosiła się jakaś kobieta i zamełdo- 
"wała o porwaniu w zuchwały sposób wśród 
białego dnia 2-letniego B. Kaczana. 

Wdrożone natychmiast dochodzenie poli- 
tyjne ustaliło ©o następuje: 

Przed dwoma laty w jednym z zakładów 
poteżniczych w Wilnie zmarła na skutek 
zakażenia krwi po porodzie młoda kobieta 
nazwiskiem Rebeka Kaczan. Urodzone. przez 
zmarłą dziecko, cieszące się jak najlepszem 
„mirowiem, zabrali krewni zmarłej jego matki, 
którzy zaczęli je wychowywać. 

Od tego dnia minęło kilka miesięcy, Krew 
ni zmarłej przyzwyczaili się mocno do chłop 
<zyka i szczerze pokochali go, kiedy zas 
ojciec jego zażądał wydania mu chłopea, 
krewni sprzeciwili się temu, oświadczająe 
kategorycznie, że dziecka nie oddadzą. 

Zrozpaczony ojeiee żądał dziecka w dai- 
szym elągu i odmówił załatwienia szeregu 
mieporozumiež wynikłych po śmierci jego 

  

żony między nim a jej rodziną wychowujacą 
jego synka. 

Nareszcie sprawa oparła się o Sąd. I. 
Kaczan — ojciec dziecka zwrócił się do Sa- 
du prosząc © nakazanie krewnym wydania 
mu syna. Sprawa ta odbyła się przed kilku 
dniami w wileńskim sądzie i zakończyła się 
przegraną Kaczana, bowiem Sąd zadecydo- 
wał, by dziecko pozostało narazie przy krew 
nych, mogących zabezpieczyć mu odpowied- 
nie wychowanie. 

Kaczan niezadowelony z wyroku Sądu 
postanowił wówezas działać na własną rę- 
kę. Wie środę w godzinach p. p. kiedy chło- 
piec, o którego rozgorzała ta cała walka, 
znajdował się pod opieką służącej w ogeo- 
dzie domu przy uł. Nowogródzkiej w którymi 
mieszkają jego opiekunowie, do dziecka zbli 
żyło się nagle dwóch osobników. Jeden z 
nich pochwycił służącą za ręce i zakneblo- 
wał jej usta, drugi zaś podniósł dziecko, 
pceczem obaj szybko odeszli unosząc ze sobą 
porwanego chłopca. Po chwilowej utracie 
-erjentacji służąca, która nie wiedziała kim 
są nieznani osobnicy podniosła alarm, iż 
chłopiec porwany został przez jakichś ban- 
dytów ‚ 

Dochodzenie policyjne szybko wyjaśniło, 
iż sprawcą porwania dziecka był ojeiec je- 
go Ł. Kaczan, zaś czynu tego dokonał przy 
pomocy swego brata Hirsza. Dziecko pozo- 
stało narazie przy ojcu. Opiekunowie jego 
skierowali sprawę porwania dziecka na tory 
sądowe. (e) 

KURIER ТН 1 " 

Uchwała Garnizonowej Komisji 
Żywnościowej. 

Garnizonowa Komisja Żywnoście : 
wa m. Wilna składająca się z kwater- 
mistrzów wszystkich jednostek admi- 
nistraeyjnych m. Wilna, N.-Wilejki i 
Podbrodzia Oraz oficera-intendenta 
19 dyw. piechoty, jako delegata do- 
wódcy Okr. Korp. Nr. III, na zebra- 
niu z dnia 27 ub. m. uchwaliła: Przyj- 
mując pod uwagę ciężkie położenie 
ekonomiczne państwa, w związku 
z ogólnoświatowym kryzysem oraz 
w związku z rozkazami DOK III, za- 
niechać zakupu jakichby to ni było 
artykułów pochodzenia zagraniezne- 
go, zamieniając je wyrobiuni krajo- 
wemi, bojkotówać te firmy handlowe 
i dostawców, którzy sprowadzają ten 
towar zagraniezny, który produkuje i 
Polska (jak np. skóra, kołki Crewnia- 

  

ne do butów i inne artykuły), popie- 
rać wytwórczość tej częŚci kraju, w 
której rozlokowane są 6ddziały (np. 
wyroby Iniane, mydło, jarzyny suszo- 
ne, kawa). 

Ponadto uchwalone zostało wcho- 
dzić w kontakt z tymi dostawcami i 
firmami, które posiadają konto czeko 
we w P. K. O., aby wykluczyć przy 
rozrachunkach obieg gotówkowy, a 
uskuteczniać wypłaty zapomocą cze- 
ków przelewowych na P. K. O. 

Podpisy: 

Lankau mjr., Hejnisch mjr., Czap- 
liński mjr., Dzióbek mjr., Piwakow- 
ski mjr., Giedrojć kpt., Reut mjr., 
Święcicki mjr.. Nowak mjr. i Mos- 
towski kpt. 

Podpisanie umowy z Z.A.S.P-em 
na dzierżawę teatrów. 

Jak już donosiliśmy, Magistrat po- 
stanowił przedłużyć umowę z Z. A. 
S. P-em jeszcze na jeden rok rozpo- 
czynając od dnia 1 września r. b. 

W związku z tem opracowywany 
jest obecnie tekst umowy, który 
wkrótce zostanie przez obie strony 
podpisany. Warunki dizerżawy teat- 
rów przez Z. A. Ś. P. pozostają nie- 

Arbon już ma 
Dowiadujemy się, że w związku z nie 
wywiązaniem się przez Arbon z sze- 
regu warunków objętych umową, w 
Wilnie organizuje się jakoby pewne 
Towarzystwo, rekrutujące się w du- 
žym stopniu z b. właścicieli .,Spół- 
dzielni", które w wypadku zerwania 
umowy miasta z „Arbonem* zapropo 

Rabunek czy 
Polieja powiatowa w Wiilnie zaalarmo- 

wana została meldunkiem właściciela składu 
aptecznego przy uliey Rudnickiej o rzekomo 
dokenanym napadzie rabunkowym na jego 
woźnicę transportującego towar do jednego 
z miasteczek. Miało się to zdarzyć na 12 kltu 
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Spostrzeżenia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 30/V! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 76! 

Je || Dziś: Teodoryka. | 

| Piatek | Jutro: Martynjana. 

mw AE 
| авр | Wschód słońca — g. 2 m. 4 

M BRIANA JO ADAC O 
« najwyższa -|- 267 C. 

я najniższa -|- 16 C. 

Opad: — 

Wiatr: północno-zachodni. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 
— Jubileusz zasłużonego kapłana. Dnia 

2 lipca odbędzie się jubileusz 25-lecia kap- 
łaństwa ks. Śledziewskiego Piotra, kapelana 
brygady KOP. Wiilno Uroczystą mszę świętą 
odprawi jubilat o godz. 8.30 w kościele św. 
Ignacego. 

URZĘDOWA. 
— Nowe ceny na chleb. Starosta Grodzki 

Wileński podaje do ogólnej wiadomości, iż 
z dniem 1 lipca 1932 r. obowiązują następu- 
jące ceny na chleb: 

1) Chleb żytni pytlowy 65 proc. — 44 gr. 
za 1 klg. 

2) Chleb żytni razowy 97 i pół proc. -- 
33 gr. za 1 klg. 

Wiinni žądania lub pobierania wyžszych 
cen od wyžej wymienionych będą karani w 
drodze administracyjnej z przepisami do 3 
tys. zł. grzywny lub 6 tygodni aresztu. 

MIEJSKA. 
— PRZYGOTOWANIA DO DALSZYCH 

REDUKCYJ PERSONELU Wi MAGISTRACIE 
Wkrótee na jedno z najbliższych posiedzeń 
Magistratu wypłynie ponownie sprawa re- 
dukcyj personalnych Jak się dowiadujemy, 
przyszykowana została już nowa lista ma- 
jących ulec redukcji, obejmująca podobno 
kilkadziesiąt nazwisk. 

Wszyscy kandydaci do zwolnienia 
otrzymali polecenie poddania się badoniom 
lekarskim. Redukcja ta niewątpli k- 
nie przedewszystkiem tych, eo m: ТО 
pensji względne warunki egzystenė a- 

ana dy zaś traktowali jako synekurę, 
z łaski wielmożów partyjnych. 

— Trudności finansowe Magistratu. W 

związku z likwidacją pożyczki angielskiej w 

roku bieżącym Magistrat na podstawie umo- 

wy likwidacyjnej winien jest wpłacić na 

rzecz wierzycieli 10000 funtów szterlingów 

(330000 zł.). Ponieważ obciążenie i tak pu- 

stych kas Magistratu tak poważną sumą prze 

kraczałoby możliwości finansowe miasta, Ma 

gistrat zamierza zwrócić się do władz central 

nych z prośbą częściowego pokrycia tej su- 

my, tem bardziej, że szereg instytucyj państ 

wowych i wojskowych zalega Magistratowi 

na bardzo poważne sumy z opłatą należno- 

Ści z tytułu rozmaitego rodzaju świadczeń 

rzeczowych. 

— Ku uwadze abonentów elektrowni. Wy 
dział Elektrowni niniejszem powiadam 
wszystkich swoich abonentów korzystających 
z prądu stałego, iż z powodu potrzeby li 
kwidacji kabli rzecznych idących przez Wźlję 
i przejścia na linję napowietrzną. prąd stały 
nie będzie dostarczony w sobotę dn. 2 lipca 
od godz. Żiej w nocy do godz. 8ej rano. 

— Klinkier czy asfalt? Wczoraj w połud 
nie odbyło się posiedzenie radzieckiej Ko- 
misji Technicznej. Porządek dzienny wypet- 
niła sprawa przystąpienia do budowy nowo- 
czesnych jeźdni, w szczególności zaś zimia- 
na powierzchni na ul. Zamkowej i Wielkiej, 
gdzie jak wiadomo, wybudowana ma być 
jeźdnia z klinkieru. Jednocześnie jednak 
wpłyneła propozycja pewnej firmy budowy 
jeźdni asfaltowej. Komisja propozycję te 
odrzuciła, zatwierdzając plan budowy jeźdni 
klinkierowej. 

    

   

    

zmienione za wyjątkiem zmniejszenia 
przez miasto jednorazowej subwencji 
rocznej z 20.000 zł. na 10.000. Za pie 
niądze te Magistrat wykupywał od Z. 
A. S. P-u nabyty przez administrację 
teatrów inwentarz. Subwencje miesię 
czne Magistratu pozostały nada! nie- 
naruszone w wysokości 4.000 złotych. 

nastepców (?). 
nuje Magistratowi objęcie komunika- 
cji miejskiej. Towarzystwo to jest po- 
dobno w stanie zagwarantować mia- 
stu ścisłe wykonanie umowy. 

Bliższych szczegółów uzyskać na- 
razie nam się nie udało i wiadomość 
tę notujemy jedynie z obowiązku 
dziennikarskiego. 

symulacja? 
od Wilna na szosie grodzieńskiej. Domnir- 
mani bandyci steroryzowawszy woźnicę M. 
Winnickiego zrabowali paczkę z artykułami 
aptecznemi wartości 300 zł. Tak brzmi mel- 
dunek. Zobaczymy, eo wykaże śledztwo. 

NIKA 
Roboty, jak już wspominaliśmy w jednym 

z ostałnich numerów na i mają 
się rozpocząć w ciągu bieżącego miesiąca, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Stow. Kat. Odrodzenie“ po- 

daje do wiadomoś od godz. 10-ej 
do 13-ej zwiedzanie miasta z gośćmi z iu- 
nych środowisk. O godz. 15 m. 15 zbiórka 
w lokalu „Odrodzenia* i odmarsz na Karo- 
linki. 

Na wycieczce referat Dr. Świeżawskiego. 
W; razie niepogody zebranie z referatem od- 
będzie się w Kole Prawników. 

— Wyjazd 100 studentów na praktyki 
wakacyjne zagranicę. W! najbliższych dniach 
z Wilna wyjedzie około 100 studentów na 
praktyki wakacyjne do Państw z Poską za- 

przyjaźnionych. Podróż do granicy studen- 

ci odbędą bezpłatnie, oraz korzystać będą z 

bezpłatnych paszportów i wiz. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Państwowa Szkoła Rzemiosł Budowla- 

nych w Wilnie ogłasza dodatkowe przyjęcie 

uczniów do dnia 10 lipca r. b. ! M 

Szkoła posiada wydziały: murarski i cie- 

sielski. 
Do szkoły są przyjmowani kandydaci w 

wieku 15—18 lat z wykształceniem conaj- 

mniej 4-oddziałowem szkoły powszechnej. 
Opłata za naukę 55 zł. rocznie. 
Przy Szkole istnieje internat bezpłatny w 

okresie zajęć praktycznych (latem) i płatny 

po 25 zł. miesięcznie podczas zajęć teoretycz- 

nych (zimą 5-mcy). й 

Szczegółowe informacje oraz druki podań 

udziela kancelarja Szkoły w Wilnie przy ul. 

Metropolitalnej 4, tel. 9-43. 

— Uroczystość zakończenia roku szkol- 

nego. Wi ubiegły wtorek we wszystkich szko- 

łach średnich i powszechnych odbyła się uro 

czystość zakończenia roku szkolnego. Z racji 

tej odprawione zostały nabożeństwa, poczem 

w poszczególnych szkołach odbyły się uro- 

czystości rozdania świadectw, cenzur i nA: 

gród uczniom. 4 + 

Ferje letnie trwać będą do dnia 31 sierp- 

nie włącznie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Akademieki Oddział Zw. Strzeleckiego. 

Kómenda Akademickiego Oddziału Zw. Strza 

leckiego niniejszem podaje do wiadomości, 

że zebranie członków AOZS. (ostatnie przed 

wakacjami) odbędzie się w dniu 2-go lipca 

b. r. (sobota) o godz. 17-ej (5 p. poł.) w lo- 

kalu Komendy Podokręgu ZS., Żeligowskiego 

4. Obecność członków umundurowanych --- 

konieczna! 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 

komunikuje iż w miesiącu lipcu b. r. pora- 

dy ogrodnicze będą udzielane w gmachu 

Wileńskiego T-wa Kółek i Organizacyj Roln. 

na ulicy Sierakowskiego 4 od godz. 9 do g. 

p P. P podziękowanie, Grupie Radnych Chrze 

ścijan i Żydów, oraz Urzędnikom Izby, zeb- 

ranym w dniu 28 czerwca T. b. z okazji XU 

Plenarnego Zebrania Izby Rzemieślniczej — 

gorące podziękowanie za złożoną ofiarę w 

wysokości 45 zł. na prace kulturalno-oświa- 

towe naszej organizacji, składa Zarząd Cen- 

tralny Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 

i Przemysłowej woj. Wileńskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Klub Włóczęgów. W. piątek dnia 1 lip 

ca r. b. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 od: 

będzie się LXKXXV zebranie Klubu Włóczę- 

gów Senjorów. Początek o godz. 19 min. 20. 

Na porządku dziennym sprawy administra- 

cyjne Klubu. Obecność wszystkich członków 

konieczna. 

    

  

   

   

RÓŻNE. 

— Wystawa Moniuszkowska. Zamknięcie 
Wystawy Moniuszkowskiej w ogrodzie po - 
Bernardynskim nastąpi nieodwołalnie w nie- 
dzielę 3-go lipca. Kto jeszcze nie zdążył zwie 
dzić te j wystawy i poznać pamiątek zwią- 
zanych z życiem i twórczością wielkiego kom 
pozytora, niech pośpieszy to uczynić. 

Wjystawa otwarta od godz. 11 rano do 
8 wieczór. 

TEATR I MUZYKA 
— „Chata za wsią* w Bernardynce. Dziś 

w piątek 1 lipca o godz. 8 m. 15 dramat lu- 
dowy według powieści Kraszewskiego p. t. 
„Chata za wsią”. 

— „Chata za wsią* na wolnem powietrzu. 
Jutro, w sobołę 2 i w niedzielę 3 lipca @ 
godz. 8 m. 15 w Ogrodzie Letnim w Bernar- 
dynce, odegrana zostanie na miejscu dawnej 
muszli, jana czarem letniej nocy „Ch 
za wsią”. Geny miejsc zniżone, wejście tylko 
30 gr. 

W) razie deszczu przedstawienie odbędzie 
się w Teatrze Letnim bez dopłaty za bilety. 

— Teatr Lutnia. W piątek 1 lipca, jako 
w dzień przygotowania i w sobotę 2 b. m. 
jako w dniu 1-szego przedstawienia „Chaty 
za wsią“ na wolnem powietrzu — Teatr Lut- 
nia nieczynny. 

— Premjera w Lutni W! niedzielę 3 lipca 
© godz. 8 m. 15:premjera wesołej, pełnej hu 

moru komedja Coolus'a i Rivoire'a p. t. „Od 
kanapy do fotela*. Włiesołą tę nowość przy- 
gotowuje reżyser Włacław Radulski. 

— „Połaey w Ameryce* w Bernardynce. 
W) niedzielę 3 lipca o godz. 4-ej pp. melo- 
dyjna i barwna operetka Danielewskiego pt. 
„Polacy w Ameryce". 

— „Nieuehwytny* w Lutni. Dnia 3 lipca 
o godz. 4ej pp. po raz pierw jako popo- 
łudniówka ukaże się sens; tuka Wal- 
lace'a ,Nieuchwy! przedstawiająca kul: 
świata zbrodni i szpiegostwa. Ceny mie 
zniżone. 

— Konkurs humoru. W piątek i sobotę 
t. j. I-go i 2-go lipca, zgodnie z zap: 
dziami odbędzie się poraz pierwszy w Wźl 
konkurs humoru. Zaproszenie do udziału 
najlepszych sił naszego miasta zapewnia kon- 
kursowi wielkie powodzen k widać 
organizatorzy przygotowują w programie 
wiele niespodzianek. 

Jury koukursu stanowić będzie zebrana 
publiczność. 

Wśród zawodników na starcie ujrzymy: 
Wileńską Orkiestrę Symfoniczną, Szkołę ba- 
letową L. Winogradzkiej, Chór „Reweler- 
sów* z p. Świętochowskim na czele, oraz 
najwybitniejszych szerzycieli humoru z poś- 
ród artystów Teatrów N h w osobach 
S. Jasiūskiej-Detkows Zielinskiej, D. 
Lubowskiej (tańce), J. Ciecierskiego, Z. Kar- 
pińskiego oraz Karola  Wyyrwicz-Wichrow- 
skiego, który zarazem pełnić będzie funkcje 
zapowiadacza. 

Bilety wejścia wraz z programami i kuno 
rem do głosowania po 60 gr. 

— Teatr Miejski ZASP. w Lutni. — Dziś 
i nieodwołalnie po raz ostatni wesoła, 

się ogromnem powodzeniem u pub- 
1 Rewja p. t. „20.000 dolarów" w wy 

konaniu zespołu Nowej Rewji Wileńskiej pod, 
dyr. L. Żukowskiego. 

RADJOG 
PIATEK, dnia 1 lipca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12,05: Muzyka z plyt. 
12,40; Kom. met. 15,35: Program dzienny 
15,40; Koncert popularny (płyty). 16, 

Kom. LOPP. 16,45; Historja Wilna w kwad 
ransie. 17,00; Koncert. 18,00: W afrykańsk:x 
raju — odcz. wygł. prof. Gestel. 18,20; Muz. 
tan. 19,15: Z zagadnień litewskich. 19,30: 
Program na sobotę. 19,35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19,45: Przegląd prasy rolniczej kra 
jowej i zagranicznej. 19,55: Koncert. 20,4%: 
„Najsłonieczniejsza ziemia Polski* — odcz. 
21,00: Koncert. 21,50: Kom. 22.00: „Wpływ 
odrodzonej Polski na ekonomiczny rozwój 
portu gdańskiego — odcz. 22,20: Muz. ls 
22,40: Wiad. sport. 22,50: Muz. tan. 

KINA I FILMY 

„DR. JEKYLL I MR. HYDE* 

(Helios). 

Kolega sekretarz Redakcji stwierdza że 
Wilno „jest poruszone” tym filmem. Czy tak? 
Możeby rodzaj jakiejś ankiety? Ale jeżeli 
„tak“, to czy słusznie? Często przecież „po- 
ruszeni*, czy „wzruszeni* jesteśmy, właści- 
wie, bez dosłatecznego powodu do tego. Jakże 
jest więc z tym Jekyllem i Hyde'm? 

Spróbujmy ich rozdzielić. Nie tak wpraw 
dzie jak Mamoulian za Stephensonem, ale w 
najpospolitszy sposób dzielenia żdego li- 
terackiego albo opartego na li 

у związanego z nią, dzieła. 

treść i formę. Najłatwiej byłoby (szczegól 
sugestywną tutaj) pierwszą, a także i wszy: 
ko huretem b. modnym terminem okreśł 
niesamowite, Istotnie, to zapewne, najbardziej 
zafrapowało w tym temacie zdolnego reżyse- 
ra Mamouliana, to było i w zamiarach Step- 
hensona. Środki zostały dosyć naiwne efektu 
jednak wybrane zostąły dosyć naiwne w czem 
zresztą góruje Stephenson. Mamoulian uproś 
cił oczywiście nieco treść powieści, robiąc z 
niej scenarjusz, ale jego głownem zadaniem 
jako reżysera jest forma, a nie treść. Można- 
by ostatecznie pominąć tę drugą, a zająć się 
tylko formą, ale jest w niej pewien przykry 
fałsz, pewna pseudometafizyka, która może 
pociągnęła aktora powieści okazją do wy- 
grania na niej pewnych możliwości artystycz- 
nych, ale przy odpowiedniem wykształceniu 

         

      

    

     

  

    

  

  

  

     
   

    

   
  

  

  

   

  

   

  

       

     

  

        

    

   

  

  

   
  

  

     

    

        

filozoficznem (choćby tylko w zakresie logi- 
ki ogólnej) uczciwość pisarska odciągnęłaby 
go od tej koncepcji. 

Bo jakże? Dr. Jekyll który mówił dotych- 
czas dużo o ciele (to jego specjalność, zna 
ją choć nie bez zastrzeżeń — o medycyno...), 
zaczyna mówić o duszy. Dusza, duch jest 0- 
czywiście antytezą materji, ale p. Stephenson 
razem z Jakyllem i Mamoulianem zaczynają 
ją dzielić zgoła materjalnie. Sfabrykowali ja 
kiś płyn, Jekyll to wypił i zamienił się w pie- 
kielnego potwora. Metamorfoza zupełna, nie 
zostawiająca ani krzty z miłego szlachetnego 
przeciwieństwa które mieści się także w tej- 
że doktorskiej osobie. Gruby najprymityw- 
niejszy zwierzęcy, dodajmy — w najgorszem 
tego słowa znaczeniu — zwierzęcy — mater- 
jalizm. Rozwinięcie danej koncepcji, przez 
wykombinowanie  „„działalności* nowonaro- 
dzonego potwora, czyni tę koncencję jeszcze 
obrzydliwszą. Napój dr. Jekylla nie może 
znieść analogji nawet z najgorszą trucizną 
ludzkości alkoholem, który robi z ludzi 
różne bydlęta, ale przecież nie w tak naiw- 
nie potworny sposób. Straszliwy byłby świat 
na obraz i podobieństwo hipotez materjali- 
stycznych. 

Forma niemal całkowicie ogranicza się do 

formy wykonania aktorskiego. Tu reżyser 
święci triumfy. Oczywiście bez , pełnego 
wdzięku tła całej oprawy stylowej z połowy 
t .zw. epoki wiktorjańskiej w Anglji, zbla- 
dłoby to wszystko bardzo, zamieniłoby się 
w dość ordynarny ,„kryminał*, o lekkiem tyl- 
ko, pseudonaukowem,  pseudofilozoficznem 
zabarwieniu. B. słabym momentem filmu 
jest dramatyczna scena pożegnania dr. Jekyl- 
la z narzeczoną, w niektórych momentach 
gesty żegnających się są aż Śmieszne, co jest 

dla dramatu zabójcze. 
Zresztą trudno cośkolwiek stronie aktor- 

skiej zarzucić, Frederick Marel ma bardzo cie 
kawe warunki a Miriam Hopkins, jako osoba 
t zw. lekkich obyczajów jest doskonała za- 
równo we frywolnych, jak dramatycznych 
momentach. Świetne warunki ma ta aktorka. 
Reszta poprawna. (sk). 

WORKER AA 

Humor. 
KTO MA RACJĘ? 

— My nowoczesne kobiety, mamy ciężkie 
życie. Dobrze się żyło Ewie w raju. 

— Nie widzę żadnej różnicy: masz ogród, 
masz męża, i nie masz — jak mówisz — co 
włożyć na siebie. (Biihne) 
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Arbon obn ża ceny biletów. 
Przedłużenie linji 5-ej. 

Dyrekcja Tow. Miejskich i Między- 
miastowych Komunikacyj Autobuso- 
wych komunikuje: 

Od piątku dnia 1 lipca 1932 r. 
trasa linji 5 zostaje przedłużona do 
Rynku Łukiskiego i w ten sposób prze 
dmieście Zarzecze otrzymuje bezpoś- 
rednią komunikację ze śródmieściem 
oraz zostaje znacznie wzmożona czę- 
stotliwość wozów na linji 1. £ j. na 
głównym jej odcinku od Królewskiej 
do Sądu, gdzie wozy przebiegać będą 
co trzy minuty. — Zaznaczyć należy, 
że Dyrekcja Miejskiej Komunikacji 
Autobusowej stałe dążąc do jak naj- 
większego zaspakajania — w miarę 
możności — potrzeb miasta i pragnąc 
udostępnić komunikację autobusową 
dia najszerszych warstw, postanowiła 
na tej nowej linji obniżyć taryfę do 
minimum. Bilety kosztować będą na 
tej linji 5 za pierwszy kilometr jazdy 
— 15 gr. — za odległość do 2 klm. 
20 gr., — a za dalsze odległości (do 3 

klm.) — 30 gr. — W ten sposób tary- 
fa zostaje na linji 5 obniżona niemal o 
połowę i winna wpłynąć na podniesie- 
nie frekwencji. Przejazd od Królew- 
skiej do Dąbrowskiego kosztować bę 
dzie 15 gr., to samo od Placu Katedral 
nego do 3 Maja. Od Montwiłłowskiej 
do Ogrodu Bernardyńskiego przejazd 
kosztować będzie tylko 20 gr. 

Powyższych kilka przykładów do- 
statecznie ilustrują, że Dyrekcja Auto- 
busów, pomimo obecnie przeżywanego 
kryzysu dąży do jak największego po- 
tanienia taryfy. Wprowadzenie tej ta- 
ryfy na linji 5 jest próbne i wyniki te 
go eksperymentu posłużą za podstawę 
do ewentualnego rozciągnięcia w naj- 
bliższym czasie tej zniżonej taryfy na 
pozostałe linje autobusowe. 

Arbon „prostuje“. 
Do 

Redakcji „Kurjera Wileńskiego 

| w. miejscu 

  

   

  

Na podstawie art. 32 i 30 Rozporządze- 
denla Rzeczypospolitej z dnia 10 

r. o prawie prasowem (Dz. U. R. 
2. 1), prosimy uprzejmie © 

nie w najbliższym nume- 
rze Ich pisma, sprostowania notatki p. t. „Co 
zamierza uczynić Rada Miejska z obdziera- 
niem ludności przez Arbon*, zamieszczonej 
w numerze 141 „Kurjera Wiileńskiego* z dn. 

    

      

   

   

   

    

   

23 czerwca r. b. 

1) Nieprawdą jest, że umowa T-wa Ar 
bon Magistratem ustaliła, że wymienione 

  

Towarzystwo może pobierać 
2 klm. nie więcej. niż 20 gr. 

Prawdą jest, że par. 14 umowy z Ma- 
gistratem m. W wyraźnie określa cenę 
bilelu w wysokości 30 gr. za pierwsze 2 klm. 
i 10 gr. od każdego następnego kilometra. 

2) Nieprawdą jest, że dotychczasowa ta- 
ryfa przewyższała o 10 gr. ustąlonę w umo: 
wię maximum, & 

      

       

3) Nieprawdą jest, jakoby w myśl umowy 
pobierać 20-groszowe opłaty za      

  

   

   

  

Prawdą jest, że w myśl umowy minimal- 
na opłata za przejazd wynosić powinna 30 

a proponowana przez nas taryfa 20-gro 
owi na odcinki do 1250 mtr. jest dobrą 
aszą wolą, skierowaną ku poczynieniu ułg 

dla publiczności, co zresztą wymaga zatw'er 
dzenia Rady Miejskiej 

4) Nieprawdą jest, że na głównych linjach 
autobusowych wozy kursują co kilkanaście 
minut. 

Prawdą jest, że protokularne stwierdze- 
nia przez Magistrat m. Wiilna częstotliwości 
autobusów na linji I, 2 i 3-ej wynoszą 5—5 
minut. 

W? oczekiwaniu umieszczenia powyższego 
sprostowania, pozostajemy. z poważaniem 

    
   

      

qT-wc Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacji Autobusowych 

Spółka Akcyjna. 

J. TARŁO. 

Drugi podpis nieczytelny. 

Przyp. redakcji. Taki list otrzymaliśmy 

za odległości 

od T-wa M. i M. Kom. Autobusowych w Wił 

nie w odpowiedzi na naszą wzmiankę p. t. 

„Co zamierza uczynić Rada Miejska z obdzie 

raniem ludności przez Arbon*. Zamieszczamy 

go nie dlatego, że się autorzy powołują na 

Rozporządzenie P. Prezydenta Rzplitej dziś 

już nie obowiązujące, lecz w imię bezstron- 

ności. 

Nie możemy jednak nie poczynić paru 

uwag na jego marginesie. 

A więc: 

Ad 1) WI zdaniu pierwszem naszej no- 

tatki z dnia 23 b. m. gdzie mowa jest e 

opłacie za odległość 2 klm. zakradł się błąd 
zecerski, bowiem musiało być 30 gr. a nie 

20, jak wydrukowano. Zresztą widoczne to 

jest dla uważnego czytelnika z dalszego u- 

stępu tejże notatki, w którym napisano wy- 

raźnie: „..Przed 1 stycznia zapewniał. że za 

przejazd do 1 klm. 290 mtr. pobierana bę- 

dzie opłata 20 groszy..." 

Ad 2) Pobieranie przez „Arbon* opłaty 

wyższej o 10 groszy od uslalonego w umo- 

wie maximum, zostało stwierdzone protokó- 

larnie. Protokóły takie są w Magistracie | 

jest ich 127. Kto więc mówi nieprawdę? 

Ad 3) Że za przejazd 1290 mtr. (1290 a 
nie 1250) pobierana będzie opłala 20 groszy 

— oświadczył przedstawicielom prasy na 

specjalnej konferencji w dn. 22 grudnia 

1931 r. (vide „Kurjer Wiileński* z dn. 23 
grudnia 1931 r.) dyrektor „Arbonu* p. J. 

Tarło. Podały to wówczas wszystkie pisma, 

jako rzecz pewną, bowiem z „urzędowych 

ust* otrzymaną. Zaprzeczenia nie było. 

Ale działo się to przed 1 stycznia, kiedy 

„Arbon* dążył do zyskania sobie najwięk- 

szej przychylności, by swoje wejście na bru- 

ki wileńskie uczynić faktem dokonanym. 

Później umowy, czy też, jak sam chce, obie- 

canek nie dotrzymał (zresztą nietyfko w 

tym wypadku). A to o solidności firmy nie 

świadczy... 

Ad 4) Jaka jest częstotliwość autobusów 

„Arbonu* wiedzą dobrze z własnego doświad 

czenia czytelnicy i dlatego ich ocenie punkt 

4-ty „Sprostowania* Tow. M. i M. Kom.. 

Aut. zostawiamy. 

R
,
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Jak sie odbyły wybory nowego dy- 
rektora Izby Rzemieślniczej w Wilnie? 

Onegdaj nareszcie zostało zażeg- 
nane przesilenie na stanowisku dyre- 
ktora Izby Rzemieślniczej, spowodo- 
wane powołaniem przed dwoma mie- 
siącami na analogiczne stanowisko 
do Włocławka p. Jana Łazarewicza. 

Ustąpienie p. Łazarewicza pobudzi 
ło apetyty naszych wileńskich ende- 
ko-chadeków na obsadzenie miejsca 
dyrektora przez .swego człowieka. 
W tych warunkach rychłe zażegnanie 
przesilenia na stanowisku dyr. Izby 
stało się rzeczą niełatwą, zwłaszcza iż 
poza lansowanemi zbyt jaskrawie 
dwoma kandydaturami przez ende- 
ków (ściśle przez t. zw. cechy chrze- 
ścijańskie pp. Kurmana i Oleszy) 
do konkurencji stanął niejaki p. dr. 
Chorążak Roman z Warszawy, usi]- 

nie popierany przez pewne czyniki 
centralne nie orjentujące się należycie 
w stosunkach wileńskich, oraz kilku 
kandydatów z wolnej ręki, zalecają- 
cych swoje walory na to bądź co bądź 
b. odpowiedzialne i trudne do sprawo 
wania stanowisko. 

„Obwiepol“ zdecydował utorować 

drogę dla „swego kandydata* po 
przez zniwelowanie w opinji rzemieśl- 
niczej zasług dyr. Łazarewicza i os- 
trze swych  zakulisowych intryg 
skierował przeciwko domniemanemu 
jego następcy p. Henrykowi Zabiels- 
kiemu, jako b. najbliższemu współpra 
cownikowi ustępującego dyrektora, 
zwłaszeza, iż temu ostatniemu powie- 
rzyło prezydjum Izby czasowe pełnie 
nie obowiązków dyrektora. 

Zakulisowa robota intrygantów 
endecko-chadeckich, tudzież spora i- 
lość kandydatów na popłatne, jak na 
dzisiejsze czasy stanowisko dyrekto- 
ra (800 zł. miesięcznie), sprawiły iż 
do ostatniej chwili nie dało się wypo- 
środkować wśród radnych Izby na ko 
go przypuszczalnie padnie wymaga- 
na ilość głosów. 

Ta niepewna sytuacja wyjaśniła 
się dopiero podczas plenarnego posie 
dzenia Rady we wtorek dn. 28 czer- 
wca. 

Po zalaiwieniu wstępnych formal- 
ności t. j. po powitaniu delegowanych 
na posiedzenie przedstawicieli władz 
w osobie p. naczelnika Michała Paw- 
likowskiego (reprezentującego Min. 
P. i H.) i p. Stanisława Czarnousa 
(Urz. Wojew.), odczytaniu protokółu 
ostatniego zebrania i złożeniu spra- 
wozdania kwartalnego z działalności 
Izby przez ustępującego dyr. Łazare- 
wicza — prezydent Izby p. WŁ. Szy- 
mański zarządził wybory dyrektora. 

Przyjęto za zasadę tajne głosowa- 
nie według chronologicznego porząd- 
ku napływu podań poszczególnych 
kandydatów. 

W głosowaniu wzięli udział wszy- 
scy radni, którzy doceniając powagę 
sytuacji, stawili się tym razem w peł- 
nym komplecie. 

Z przegłosowanych kolejno kan- 
dydatów pp. dr. Romana Chorążaka, 
inż. Witolda Kurmana, Stanisława 
Hermanowicza, podpik. Ign. Landau- 
Kreńskiego, Jerzego Krużołka, mag. 
praw, Kazimierza Młynarczyka, Czes- 
ława Oleszy i mag. pr. Henryka Za- 
bielskiego bezwzględnie największą 
ilość głosów otrzymał p. Kazimierz 
Młynarczyk. 

Kandydatura p. Młynarczyka po- 
zyskała na 18 prawomocnych głosów 
13, wówczas, gdysztandarowy kandy- 
dat endecko-chadecki p. Czesław Ole 
sza otrzymał zaledwie 6 głosów, po- 
zostali zaś ubiegający się przeważnie 
z „wolnej reki“ od 1 do 4 głosów. 

Zaznaczyć należy, iż kandydatura 
p. Zabielskiego wysunięta została tyl- 
ko warunkowo na wypadek, gdyby 
istotnie zagrażał wybór p. Oleszy, 0- 

Biwięk. Kino-Teatr 

ау . - 08 ЗО , parerod 60 gr. Ostatnie dwa dni l 

raz iż głosowanie nad temi obiema 
kandydaturami po druzgocącej prze- 
wadze p. Młynarczyka miało tylko 
charakter formalny. Wskazuje to wy 
raźnie, iż gdyby ten ostatni nie uzys- 
kał przewagi, dyrektorem zostałby p. 
H. Zabielski. 

Nowoobrany dyr. Izby Rzemieśl- 
niczej (według statutu sekretarz Ra- 
dy) p. Kazimierz Młynarczyk, piastu- 
je stanowisko naczelnika 2-go Urzędu 
Skarbowego w Wilnie, które opuści z 
chwilą przejęcia swych nowych obo- 
wiązków. Pracując w ciągu długiego 
szeregu lat w Wilnie, zaznaczył się 
jako wybitny działacz społeczny, do- 
skonale jest przytem obeznany z sy- 
tuacją gospodarczą kraju oraz na te- 
renie rzemieślniczym. 

Wileński samorząd rzemieślniczy 
zyskuje w jego osobie godnego kon- 
tynuatora prac, rozwiniętych tu przez 
p. Jana Łazarewicza, który najnies- 
podziewanej odwołany został z Wil- 
na na stanowisko dyrektora Izby Rze 
mieślniczej Wojew. Warszawskiego 
do Włocławka. 

Na wyżej omawianem posiedzeniu 
plenarne posiedzenie Rady Izby Rze- 
mieślniczej wyraziło ustępującemu p. 
dyr. Łazarewiczowi uznanie i podzię- 
kowanie za owoeną pracę ku pożyt- 
kowi Izby i szerokich warstw rzemie- 
ślniczych województwa wileńskiego. 

bos. 
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Nowy proceder oszukańczy, 
Panujący obecnie kryzys i trudności 0i- 

rzymania kredytu, zwłaszcza dla własności 
ziemskiej, dały sposobność różnym niebies+ 
kim ptakom do oszukiwania w dowcipny 
sposób szukających pieniędzy rolników. Z 
różnych stron Polski nadchodzą wiadomości 
o tym nowym oszukańczym procederz 

Oto charakterystyczny przykła 
P. pochodzący z rodziny ziemiańs 
mający w Warszawie rozległe stosunki towa 
rzyskie, przedstawiający się jako „emeryto 
wany pułkownik, począł rozgłaszać pomie- 
dzy znajomymi, że został pełnomocnikiem 
jakiejś nieznanej nikomu hrabiny z kresów. 
W! toku rozmowy wyznawał poufnie, że jeg» 
procodawczyni właśnie sprzedała w Berysła 
wiu kopalnie nafty i, posiadając kilkaset ty 
sięcy dolarów, pragnie je ulokować na hip 
tece majątków ziemskich. Wieść o tem r 
szła się wśród ziemian. Do p. „pułkowni 
zaczęto się zgłaszać przeważnie za pośred 
ctwem dobrych znajomych oszusta, któr: 
w dobrej wierze aranżowali cały interes 

„Pułkownik - wszystkich zapewniał, że 
właśnie dany majątek najlepiej hrabinie 02 
powiada. Niektórzy ziemianie nie posiadali 
się z radości. Na w i zaczęli zapras 
„pełnomocnika* do bie, by obejrzał ich 

majątki. „Pułkownik przyjeżdżał, jadł du- 
žo, jeszcze więcej pił, dawał solenne obic 

nice. Dla sfinalizowania jednak interesu — 
jak mówił — był zmuszony wyjechać do łu 
ninca do pani hrabiny i na koszta tej podró 
ży żądał kilkuset złotych. Zainteresowani 

dziwili się, że pełnomocnik m i 
ma na podróż, dziwili się rów 
kosztom tej podróży, ale ostatet 
potargowawszy się nieco, dawał jakąś 
kę. P. „pułkownik* brał, co mógł, wydawał 
nawet pokwitowania i... znikał. Później przy 
przypadkowem spo aśniał krótko, 

że „niestety hrabinie hipoteka dana nie od- 
powiada“. 

W ten sposób zostało już oszukanych kil 
kunastu ziemian z całej Polki. Podobno jed 
nak p. „pułkowni 
ceder, chwaląc gościnność n: 
też naśladowców na prowincji. 

  

   
    
    

  

   

   
   

  

  

    
  

    

      
       

  

     

  

    

    

    

„Arbon“ na plenum Rady Miejskiej. 
Wizorajsze posiedzenie Rady Miejskiej 

wypełniły prawie całkowicie t. zw. „sprawy 
arbonowe*: sprawozda komisji z braków 
i usterek w komunikacji miejskiej oraz pro- 
jekt nowej taryfy autobusowej. Obie te k 
51]е tak żywo obchodące ogół mieszkań: 
stały się przedmiotem bardzo obszernej dy- 
kusji, która w świetle b. krytycznym dla 
„Arbonu* przeciągnęła się do późnej nocv. 
Z braku miejsca nie jesteśmy w stanie po- 

przebiegu dyskusji i musimy ogranic 
ię jedynie do konkretnych uchwał plenun: 
W wyniku głosowania postanowiono wez 
Magistrat do uregulowania całkowitej taryfy 
autobusowej z uwzględnieniem taryfy prze- 
siadkowej a jednocześnie przyjąć do wiado- 
mości sprawozdania t. zw. Kom „Arbonu“ 
i Magistratu. Polecić tej Kom w  ter- 
minie dwutygodniowym, a najpóźniej na 
ostatnie posiedzenie przedwakacyjne Rady 
przedłożyć projekt zmiany umow 

Wezwać Magistrat do natychmiastowego 

  

   

     

  

      

  

    

  

  

    

    

      

   

  

   

  

unormowania w zakresie własnym oraz w 
wypadkach koniecznych przy pomocy Inspek 
toratu Pracy kwestji zabezpieczenia pracow- 
nikom normalnych warunków pracy i zabez 
pieczenia ich na przyszłość przed chorobami 
wynikającemi z ich zawodu (okaleczenia). 

Ponadto postanowiono polecić Komisji 
Rewizyjnej opracowanie nowej taryfy autc- 
busowej oraz opublikowanie taryfy obecnie 
obowiązującej, z uwzględnieniem taryfy prze 

Dalej polecono Magistratowi u- 
normować sprawę zanieczyszczenia powiel- 
rza przez wyziewy autobusów w sensie ich 
zmniejszenia. 

Opracowana przez specjalnie powołaną Ko 
„misję nowa taryfa autobusowa uchwalona 
została jako tymczasowa. Taryfa ta ma być 
podobno o 33 procent tańsza od dotychczaso 
wej. 

Po załatwieniu kilku jeszcze drobnych 
spraw przewodniczący prezydent dr. Male- 
szewski zamknął posiedzenie. 

    

   

    

Ohydna zbrodnia kierownika wiejskiej szkółki. 
Zwyrodnialec skazany został na długoletnie 

ciężkie więzienie. 
Wioska Zadoroże, gm. pliskiej i okolice 

poruszone są bestjalską zbrodnią jakiej dov- 
puścił się kierownik szkoły powszechnej. 
28-letni Piotr Dąbrowski. 

Jak się okazało w marcu ub r. Dąbrow- 
ski przybył do mieszkania Elżbiety Tarasz- 
kiewiczowej, a korzystając z nieobecności 
starszych, dopuścił się gwałtu na swej ucze- 
nicy 9-cioletniej Hani Taraszkiewiczównie. 

Oszołomione dziecko zwyrodnialec stera 
ryzowal groźbą zabicia, zabraniając wspo- 

minania o tym fakcie. 

W ciągu następnych miesięcy Dąbrowski 
jeszcze kilkakrotnie obcował z dziewczynką, 
zatrzymując ją po skończeniu zajęć szkol- 
nych. 

W. czerwcu tegoż roku dziecko zachoro- 
wało, a lekarz stwierdził na jej ciele prócz 
defloracji, chorobę generyczną. 

Wdrożone śledztwo wykryło całą ohydną 
prawdę, wobec czego zwyrodniałego nauczy 
ciela zawieszono i postawiono w stan oskar 
żenia. 

Przeciwko „pedagogowi* nadto wniosły 
oskarżenie o gwałt nad sobą d inne 0s0- 
by, z których jedna była nauczycielką w tejże 
szkole. 

Rozprawa, której przewodniczył wice-pre- 
zes p. Wacław Brzozowski przy udziale pp. 
sędziów Cz. Sienkiewicza i J. Zaniewskiego, 
trwała dwa dni i toczyła się przy drzwiach 
zamkniętych. 

Osk. Dąbrowski nie przyznawał się do 
winy, twierdząc, iż pomówiony o zbrodnię 
został przez zemstę 

Do sprawy powołano w charakterze bieg 
łych kilku lekarzy wenerologów i psychjat- 
rów. Pierwsi stwierdzili deflorację i sympto- 

      

  

dzieży” i lekkomyślnych kobiet rzuconych w bag- 
no wielkomiejskie dla których niema już powrotu 

Ilustrujący w najdyskretniejszych szczegół. 
W rolach głównych: 

uroczo-wiośniana 

PA Nec. 
«miax Wisika 42. 
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Najwspan. dźwięk, arcyfilm x 
śpiewno-taneczny z życia nocnego „złotej: mło- 
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Barbara Stanwyck 
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maty choroby wenerycznej zarówno u Dą- 
browskiego jak też i poszkodowanej Hani 
T., drudzy zaś orzekli, iż oskarżony jest 
zdrów i odpowiedzialny za swe czyny. 

Oskarżenie wnosił wiceprokurator p. Stet- 
kiewicz, zaś z obroną wystąpili mec. Engicł 

i mec, Łuczywek. 
W wyniku sąd uznał, iż wina osk. Dą- 

browskiego co do przestępstw dokonanych w 
stosunku Taraszkiewiczówny została w zu 

pełno: dowiedziona i skazał go na osadze- 
nie w ciężkiem więzieniu przez lat 8. 

Z innych zarzutów, jako nieudowodnio- 
nych osk. uniewinniono. 

Ja rzecz Elżbiety  Taraszkiewiczowej, 
matki poszkodowanej dziewczynki sąd za- 
sądził od skazanego 202 zł. 50 gr. z tytułu 
zwrotu kosztów leczenia dziecka. 
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ZCS ZORRO RZRECZEA, 

Dzielni seminarzyści z Wilna. 
Pod Serockiem w nocy z dnia 25 na 23 

b. m. podczas obozowania w namiotach, gru- 
pa kajakowców odbywających wycieczkę 
wodną z Wilna do Gdańska w ilości 20stu 
osób została zaaląrmowana rozpaczliwemi 
wołaniami tonącego p. Wacława Karczew- 
skiego mieszkańca wsi Popowo, gm. Zegrze, 
który przechodząc przez most, został napad- 
nięty przez nieznanych zbrodniarzy i zrzu- 
cony z mostu do rzeki Narwi. Dzielni semi- 
narzyści w mgnieniu oka pośpieszyli z po- 
mocą, przyczem dwaj z nich: Piątkowski W 
ktor i Szematowicz Witold pomimo dalekiej 
odległości szybko dopadli tonącego kajaka- 
mi i nawpół żywego wydobyli go z wody. 
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NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. —. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
szwem WKRÓTCE! Najpotężniejszy dramat życiowy p. t. „WYROK MORZA” uzuzarmmnzazu 
  

  = 
KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUK AOL OR 
ZNICZ” 

WILNO, Ś-TOJAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki. książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, ufisze i wszel- 
kiego rodzai roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

    

     
do 

  

ш Wydawnictwo. „Kurjet Wileński: S-ka ® ogr. odp. 

AS i S 
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PISMO CODZIENNE | 

== 

Wilno, Jagieliońska 3. 
Redakcja — tel. 79 

Administrącja — tel. 99 

        

  

== "M leca 

firma 

   

   
    

jyolntów bsbetosbiw a 

Kurjer Wilenski 
Niezależny Organ Demokratyczny 

Pismo nasze dziś czyta każdy obywatel nie- 

tylko na Wileńszczyźnie, ale w całej Polsce i za- 

granicą, więc ogłaszaj się tyitko w niem, a kli- 

jentelę napewno zyskasz. 

BE. J A M M UM 

  

TEZ.) M) J J MU 1 

NIEBYWALE TANIO! 

"ROWERY 
„UNFWERSAL“ 

Wilno, Wieika 21, tel. 12-83. 

Duży wybór PŁYT i PATEFONÓW. 
Reperacje wykonuje się we własn. pracowniach 

Dyplomow. absolwent 
Państw. Konserwatorjum 
Warszawskiego przyjmie 
posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
ce i inne instrum.), może 
udzielać lekcyj przedmio- 
tów w zakresie klaa niż- 
szych. Oferty do Admin, 

NESOERODZWIWESJ ża 
„Kurjera Wil. 

  

zadne 
ZZBUWOTEKĄ 

* | S Ea NYM. 7 Ma p 

ВЕ 

SPORT. 
Wyšcigi konne 

Przedwczorajsze wyścigi konne na /Poś- 
pieszce i ły tłumy, które szczeln'e 

e i skąd możr 
dnem okiem zobaczyć jeźdź- 

    
   

    

     

  

ców i koni. 
Pierwsze miej 

  

   
    e w konkursie pań 2 

p. M .Nitosławska—Maciejewska na eg - 
rze”, przechodząc trudny parcoms, oraz dru- 
gie na „Rycerzu* — 4 pkt. karne. Trzecie p. 
H. Benisławska na „Żmii* 7 pkt. karnych. 
P. p. J. Bydelska na „Lamaga“ i K. Bohda- 
nowiczówna na „Talar* zdobyły wstęgi. 

Dalsze gonitwy przedstawiały się nasię- 

  

    

  

  

  

na dystans 2,400 mtr. 8 Nagroda 
500 zł. Pierwszą przyszła do mety lia“ —- 

  

  J. Abramowicza, drugą  .Sierota* inż. Po- 
merneckiego. Totalizator — 11 zł. 

Gonitwa płaska. Dystans 1,600 mt. gro       
     da — 600 zł. Wygrywa „Gazimur“ D. г 

idze. Drugim przychodzi do mety „Żupan 
rtm. Pieczyńskiego, naostatku ,Don Carlos“ 
kpt. Rozwado iego. Totalizator 12 zł. 

Gonitwa płaska loteryjna. Dystans 1,600 
mtr. Nagroda 1500 zł. Zapisane cztery konie. 
Wygrywa „Geraz* inż. Pomernackiego przed 
„Juljuszem“ St. Osmolskiego. „Icaros“ Šwie- 

  

    

  

      

na Pošpieszce. 
cickiego przyszedł do mety ostatni. „Wiieł- 
možny“ plk. Kozi rskiego wogóle od star- 
tu nie r alizator 68 za Geraza. Po 
gonitwach zwycięzca „Geraz* został rozloso- 

między posiadaczy 5-zł. biletów lote 
К ch i przypadł w udziale p. adw. St. 
Totwenowi. 

Gonitwa z płotami. Dystans 2,400 mtr. - 
Nagroda 600 zł. Wygrywa „Zułus* K. Św 

iego pod por. Bohdanowiczem. Drugi — 
„Umizg“ inž. Pomernackiego. Totalizator 24 
zł. 

Gonitwa z przeszkodami 
mtr. Nagroda 900 zł. Wygr: 
rotm. Pobińskiego pod p. W: 

Ostat gonitwa z przeszkodami im. Mar 
szałka Piłsudskiego. Dystans 3,600 mtr. —- 
14 przeszkód. Nagroda 3000 zł. Do gonitwy 
staje siedem koni Już na początku potyka 

    

   

   

  

wany 

  

    

      
    

- Dystans 3.600 
   

          

  

         

   

  

        

  

Zagońc * kpt. Mrowca i „Dziw“ pod 
. Małuskim i jeźdźcy ą pieszo. 

Pozostaje w tyle „Irer ńskiego 
i na czoło gonitwy wysuw Gizella 

por. łtykiewicza, a za ni i Dalja“ 
K. Święcickiego. Na jednej z ostatnich prze    
szkód ,Gizella* pada i „Zbir* pod por. Boli- 
danowiczem pierszy przychodzi do mety. 

Kusociński i Heljasz ustanawiają dwa rekordy Światowe 
w Poznaniu. 

POZNAŃ. 30.6. (Pat), Wi środę w czasie 
meczu lekkoatletycznego  Wiedeń—Poznań, 
Kusaciński zaatakował rekord światowy Nur 
mi'ego na 4 mile angielskie. Próba dała wy- 
nik pomyślny. Świetnie dysponowany Polak 
ustanowił nowy rekord šwigta wynikiem 
19.02, 6 sek., przybywając do mety w do- 
skonałej formie i stylu. Rekord Nurmi'ego 
został pobity aż o 13 sek. Licznie zgroma- 
Фхопа publiczność przyjęła wynik owacyj- 

nie. W ten sposób Kusociński pobił juź dwa 
rekordy šwiatowe Nurmi'ego na 3000 mtr. i 
4 mile angielskie. 

W. kilkanaście minut później zawody przy 
niosły drugą olbrzymią niespodziankę. W 
pchnięciu kulą Hełjasz pobił oficjalny re- 
kord świato należący do Niemea Hirsch 
felda, osiągając Świetny wynik 16,05 mtr 
Rekord Hirschfelda wynosi 16,64 mtr. 

  

Lwów zwycięża Kraków w tenisie 6:5. 
LWÓW. 30. 6. (Pat). Mecz tenisowy Kra- 

ków — Lwów o puhar Targów Wschodni 
wygrał Lwów 6:5. 

W] drugim dniu meczu rozegrano następu 

       

     

dyńczej panów Kołcz pokonał 

a Hebda wygrał z Tarłow- 
skim 6:1, 6:3. 

W grze pojedyńczej pań Pozowska zwy- 
ciężyła Wełeszczukową 6:4, 6:3. 

W| grze podwójnej panów para łwowska 
Hebda — Kuchar wygrała z parę krakow- 
ską Horain — Liebling 7:5, 13:11. 

W grze podwójnej pań Pozowska — Bie- 
lecka wygrały z Orzechowską, Wiełeszczuko- 
wą 6:4, 6:8. 

W; grze mieszanej 
czukowa — Kuchar wyg z parą kr: 
ską Bielecka — Liebling 6:4, 6:3. 

      

Sensacje turnieju w Wimbledon. 
LONDYN. 30. 6. (Pat). Ćwierćiinałowe roz 

grywki tenisowe na turnieju w Wimbledon 
przyniosły szereg sensacyj. Druga rakieta 
Anglji, znany w Warszawie Perry przegrał 
z Australijczykiem Crawford po ciężkiej 4- 
setowej walce 5:7, 6:8, 6:2, 6:8. Znany teni- 

sista amerykański Wood został wyelimino- 
wany przez Japończyka Satoh 5:7, 5:7, 6:2, 
4:6. W) trzeciem spotkaniu Vines (Ameryka) 
«dniósł zwycięstwo nad Hiszpanem Maier 6:2 
6:3, 6:2. Wreszcie Austin (Anglja) wygrał 
Shields (Ameryka) 6:1, 9:7, 5:7, 61. 

  

Ćwierćfinały i półfinały w Wimbledon. 
LONDYN. 30. 6. (Pat). Międzynarodowy 

turniej tenisowy w Wimbedonie dobiega koń 
ca. Wi grach pojedyńczych rozegrano wezo- 
raj (Środa) ćwierćfinały w grze podwójnej 
panów i jeden półfinał w grze pojedyńczej 
pań. 

W, półfinale Helena Jacobs pokonała zni- 
strzynię Francji, Hathieu, w dwóch setach: 
7:5, 6:1. Przypominamy, że Amerykanka Ja- 
cobs pokonana była kilka tygodni temu w 
Berlinie przez Jędrzejowską. 

Jędrzejowska i Tłoczyński 

Ponieważ w drugim półfinale zwycięstwo 
Heleny Wils nad Angielską Heeley jest nie- 
wątpliwe, przeto finał gry pojedyńczej pań 
rozegrany będzie w rodzinie amerykańskiej. 

W. ćwierćfinale gry podwójnej panów pa- 
ra francuska Boussus — Merlin pokonała 
Japończyków Miki — Saloh 6:3, 6:4, 3:6. 
6:1, a para angielska Perry — Hughes wy- 
eliminowała zespół amerykański Wood — 
Mangin w trzech setach 7:5, 7:5, 6:3. 

wyeliminowani ostatecznie 
w Wimbledonie. 

LONDYN. 30. 6. (Pat), Wczoraj, we Środę, 
polska para Jędrzejewska — Tłoczyński po- 
kenana została przez parę francusko-austra- 
lijską, Siegart — Hopman w dwóch setach 
6:4, 6:4. 

Ponieważ uprzednio już zarówno Jędrze- 
jowska jak Tłcczyński wyeliminowani zostali 
tak w grach pojedyńczych, jak podwójnych, 
przeto obeena ich porażka ostatecznie usuwa 
Polaków z dalszych gier w Wimbledonie. 

POLACY W HARBINIE. 
Z ostatniego numeru Listów Harbińskich 

podajemy następujące szczegóły o szkolni- 
ctwie polskjem w tem mieście, gdzie od lat 
kilkudziesięciu rozwija się życie polskie 
dzięki pracy kilku wybitnych jednostek 
np. inż. Grochowski i księża. Początki oświa 
ty polskiej sięgają roku 1908 a ustalone 
w roku 1915 Gimnazjum nazwano imieniem 
Sienkiewicza. W 1923 Min. Wyz. i Ośw. Pub. 
uznało harbińskie matury za równoważne z 
innemi w Państwie, i dziś wielu harbińczy- 
ków kształci się na wyższych uczelniach 
w kraju ojców i dziadów. którego nie znali 
od urodzenia. 

Dziś przekształcenie szkolnictwa da moż 
ność abiturjentom szkół harbińskich skoń- 
czyć wydział humanistyczny łub handlowy. 
co ma ogromne znaczenie dla rozwoju hand- 
lu polskiego ze wschodem. W tym celu głos 
„Rodzica* w tygodniku harbińskim woła o 
praktyczne przygotowanie uczniów pod 
względem językowym i handlowym a mia- 
nowicie język angielski i chiński uważa za 
konieczne, jeśli młodzież chce zająć tam 
jakąś posadę. Już rosyjski traci na znacze- 
niu i jest mniej używany. „Rodzic* jest też 
za wysyłaniem maturzystów na studja do 
kraju, wiąże ich to z Ojczyzną. którą znają 
tylko z opowiadań starszych. Pozatem Tyg. 

    

   

  

firmy „CUKRO-DIETA* 
m po cenach fabrycznych 

SKŁAD APTECZNY 

a nie wymaga wzajemności. 

Płac Orzeszkowej 3 

wości i dzieł klasycznych. 

ładnie oprawioną książkę. 

wrze 

wysyłamy za 

  

zł. 1.45,   
rūkarnia „Zaiex?, ilma, BL 8-1 Jańska 1 tel. 8-40. 

  

i Aū OG A dada 

harbiński daje nam wiadomość o meczach, 
gdzie Polacy biją Chińczyków, przyjęciach : 
odczytach kaukazkich i gruzińskich. Nie trze 
ba zapominać, że w czasach bombardowania 
i walk w Harbinie. młodzież szkół polskich 
zorganizowana w milicję. przykładnie utrzy 
mała porządek w dzielnicy polskiej. A te- 
raz, choć daleko do uspokojenia i bandy 
chunchuzów wciąż przebiegają przestrzenie 
zniszczonej Mandżurji, zwarty front społe- 

czeństwa polskiego na dalekim wschodzie, 
jest gwarancją jego bezpieczeństwa. 

Po 15 latach niewoli powrócił 
do wyzwolonej ojczyzny. 

Udana ucieczką skazanego na 12 lat 
c. r. za Sabotaż. 

Wi ub. wtorek na odcinku granicznym Stał 

pce przedostał się na teren polski mężczyzna 
lat około 45, który podał się na b. legjonistę 
Józefa-Piotra Michałowicza ze Lwowa. Mi- 
chałowicz oświadczył, iż w r. 1915 dostał się 
do niewoli rosyjskiej i przebywał cały czas w 
Rosji Południowej i Centralnej. Michałowicz 
będąc technikiem z zawodu pracował w sze- 
regu firmach sowieckich. Wi roku 1936 przy 
był on do Kazania, gdzie pracował w przemy 
śle wojskowym. Po dwuletnim pobycie w r. 
1928 przydzielony on został do szturmowej 

      

Restaurację Tow. Eksploa b Browaru 

He. 147 (23891 

brygady technicznej w Tule przy budowie 
dział i karabinów. Tu został aresztowany 
wraz z 8 technikami inžynierami niemieck“. 
mi podejrzanymi o sabotaż. Wtrącony do 
więzienia skazany został na 12 lat ciężkich. 
robót. 

Po 4-letnim pobycie na katordze Michało- 
wicz zdołał zmylić czujność władzy więzien- 
nej i zbiec. Przeszło pół roku, tułał się Mi- 
chałowicz na terenie Rosji, zanim dostał się 
do M zyzny, skąd włócząc się od wsi do 
wsi szczęśliwie i niespodziewanie dostał się 
po 17-letniej rozłące z krajem do wolnej i 
niepodiegłej Polski. 

Michałowicz uda się jutro do Lwowa, 
gdzie mieszka jego rodzina, 

List do Redakcji. 
Uprzejmie prosimy Pana Redaktora o ła- 

skawe zamieszczenie w swem poczytnem p 
mie następującego naszego oświadczenia. 

„W związku z kolportowaną przez pewne 
czynniki wersją, jakoby zmarły w tragicz- 
nych warunkach ś p. Kuryłow był człoa- 
kiem Legjonu Młodych oraz, jakoby w dn. 
26 b. m. podczas zabawy na przystani Ligi 
Morskiej przebywał w towarzystwie jednego 
z członków Legjonu Młodych, który rzekomo 
miał prowokować Ś, p. Kuryłowicza do kon- 
tynuowania z „ — oświadczamy, co na- 
stępuje: 

1) ś p Kuryłowicz członkiem, ani kandy- 
datem Legjonu Młodych Związku Pracy dla 
Państwa nie był: 

2) ś.p. Kuryłowicz podczas zabawy w dn. 
26 b. m. na przystani L. M. i K. w towarzy- 
stwie członka Legjonu Młodych nie przeby- 
wał i nikt z członków Legjonu w smutnem 
zajściu żadnego udziału nie brał: 

3) wiadomości powyższe kolportowane są 
przez wrogie Legjonowi Młodych czynniki w 
celu wego szkodzenia opinji naszej >r- 
ganiza są pozbawione cienia prawdy*. 

Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy praw 
dziwego szacunku 

Za Komendę Legjonu Młodych Obwód 
Słonim 

  

     

                  

      

(pieczęć) 

J. Michalkowiez 

Komendant Obwodu 

M. Piotrowicz 

Inspektor Obwodu 

Słonim. 29 czerwca 32 r. 

WŚRÓD PISM. 
W] n-rze 26:tym Tygodnika Illustrowanc- 

go znajdą czytelnicy bogaty materjał ilustra- 
cyjny, dotyczący konferencji lozańskiej i in- 
nych aktualnych wydarzeń. Nazwiska Be- 
renta, Wiittlina, Kleinera, Parandowskiego. 
Husarskiego mówią o poziomie literackim 
tego n-ru. 

Ponadto wyróżnia się powieść T. Jawor- 
skitgo o „Sukctesach i zawodach króla kur- 
kowego” (z okazji otwarcia nowej strzelnicy 
Bractwa Kurkowego) i H. Nowaczyńskiej © 
$ р. pułk. Barthlu de Weydenthal. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
LEGITYMACJA UCZNIOWSKA 

U... WŁAMYWACZA. 

Nieudane włamanie do lokału Zarządu Dro- 
gowego Pow. Wileńsko— Trockiego w Wilnie. 

W, nocy z dnia 29 na 30 ub. miesiąca 
dokonano w Wilnie nieudanego zamachu 
przy pomocy włamania, na kasę  Zarządu 

  

  

Drogowego Powiatu Wileńsko-Trockiego- 
mieszczącego się w domu Nr. 7 przy ulicy 

Ostrobramskiej. 3 
Po północy nieujawnieni narazie spraw- 

cy przedostali się na dach wspomnianego 

domu poczem po usunięciu dachówek prze- 
dostali się na Strych i przystąpili do wybicia: 
otworu w suficie nad pokojem w któryra 

znajduje się kasa Zarządu Drogowego spo- 
dziewając się widocznie, iż przed 1 znajdą 
w kasie większą ilość gotówki 

Zamiary złodziei spaliły na panewce- 
Jeden z nich zauważony został przez warto- 
wnika Komendy KOP., który wszczął alarni. 
Spłoszeni złódzieje szybko zbiegli przeska- 
kując z dachu na dach. Widrożony natych-- 
miast pościg nie dał narazie rezultatów. 

Wkróce na miejsce wypadku przybył 

przedstawiciele policji śledczej. Podczas og. 

lędzin na miejscu włamania znaleziono legi- 

tymację uczniowską wydaną przez. Szkołę: 

Rzemieślniczo—Handlową na imię i nazwi- 

sko Mikołaja Malusiewicza Zachodzi przypu- 

czczenie, iż legitymacja ta należała do jed 
nego z włamywaczy, który w pośpiechu pod 

czas ucieczki zgubił ją, aczkolwiek nie jest 

również wykluczone, iż legitymacja umyśl- 

nie podrzuconą została przez włamywaczy 

celem wprowadzenia w błąd policji Dalsze: 

dochodzenie w tej bądź co bądź bardzo, ab- 

sorbują sprawie prowadzi Włydział Śled- 

czy. 
O wynikach dochodzenia poinformujemy 

naszych czytelników (e) 

OFIARA NIEOSTROŻNEJ JAZDY. 

W; dniu wczorajszym na rogu ulicy Zawał 
nej i zaułka Lidzkiego szybko mknąca fura 

przejechała 8-letniego chłopca S. Rica — za 
mieszkałego przy zaułku Lidzkim Nr. 9. — 
Chłopiec doznał poważnych uszkodzeń ciała. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
go do szpitala dziecinnego na Antokolu. Ё 

Przeciwko nieostrożnemu woźnicy spisano 
protokół. (cie 

   

  

Dr. Zeldowicz 
Bi WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ @ 
E aftykułów spóżywożych dla chorych Mi cukrzycę 

46 (dawn. „I. B. SEGALL*') 
ss й MICKIEWICZA 5, tel. 8-73 

«= iatdala lrovioa_gia "MET й 

к Е "Książka to,najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 

J. S. Mill. 

Bibljoteka Nowości 
zaopatrzóńa w znaczny dobór ostatnich no- 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

  

BROŃ BEZ ZEZWOLENIA POLICJI. 
Browning kal 6 mm. metalowy 

nikl: system ES-TE precyz. wy- 
konany wraz z zabezpiecznikiem 
Strzel. z specjaln. „Sell* naboi 

zaliczeniem 
zł. 570, 2 szt. 10.50, 6 szt. 30.00, 
50 naboi „Sell“ do browninga 

100 szt. 2.70. Koszta 

za 

amis przesyłki płaci kupujący. 

Adresować! Zakłady Mechaniczne KUPERMAN, 

Warszawa |, skrzynka poczt. 97, oddział 3. 

w.pelnym ruchu, z „wy- 
szynkiem wódek, w do- 
brym punkcie, przy ryn- 
ku, egzystuje od 30 lat, 
sprzedam z powodu ro- 
dzinnych spraw — Wilno, 
Zawalna 23, Restauracja. 
osobiście lub piśmiennie 

Do sprzedania 

dom murowany 
o 2 mieszkaniach w rej. 
Zakretu—ul. Św. Jacka 5 
  

Do wynajęcia 

pokój 
w najlepszym punkcie 

miasta—Zamkowa 3—3. 
Dowiedzieć się w godzi- 

nach urzędowych. 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

Przybłąkał się 
piesek 

Ś-to Jerski 4—2 

  

    

Do wynajęcia 
mieszkanie 5- pokojowe 
na |-m piętrze z balkonem 
róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej. Dowiedzieć się — 

Cuk. Sztralla u Nosowicza     

Ake E. Lipski" 
tel. 16-19 poleca piwa 
pilzneńskie i marcowe. 
Obciąg browaru. Własne 
automaty — Wielka 38 

i Mickiewicza 9 

Służąca 
poszuk. posady 
Garbarska 18— | 

Młody inieligentny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 

pisarza prowiantowego 
lub praktykanta rolnego, 
również może prowadzić 
książki, posiada świadec- 
twa ze szkół i praktyk 

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

Rozkład jazdy 
autobusów Wilno-Grodno 
i z powrotem. Odjazd z 
Wilna: godz. 6, 13 i 15, 
odjazd z Grodna: godz, 

4,30, 7,30 i 13,30. 

OFICER 
emerytowany, 

lat 40, zdrowy, dobry ad- 
ministrator, organizator, 
handlowiec, buchalter, 
kasjer, sekretarz, gos 
darz — poszukuje jakiej- 
kolwiek posady. Łaskawe 
zgłoszenia: Wołożyn, skrz. 

pocztowa 54. 

            

  

Choroby skórne, weneń. 
narządów moczowych 

od g. 3—1 i 5—8 wiecze 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych.. 
odg 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

Akuszerka 

Marja Lakinetova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską, 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

    

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Jarbarską | m. 16: 

róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= › 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 

dawki, kurzajki i wągry, 

W. Z. P. 48. 
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