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BLOK AGRARNY 
Europy Środkowej. 

Lozanna ledwo w najogólniejszych 
zarysach — i to w szeregu platonicz- 

nych rezolucyj, uchwalonych na ostat 

niem. uroczystem posiedzeniu — za- 

znaczyła program, jaki musi być zrea 

lizowany. jeśli Europa nie ma ugrzęz- 
nąć beznadziejnie w kataklizmach kry 

zysowych. 

Cóż bowiem było rezultatem trzy- 
miesięcznych rozmów w Lozannie? 
Tylko załatwienie sprawy odszkodo- 

wań niemieckich. A właściwie, jeśli 

szczerze ujmiemy sprawę — tylko 
przeprowadzenie rozrachunku w bu- 
chalteryjnych tsięgach między pań- 
stwami wierzycielskiemi, a dłużni- 
kiem t. j. Niemcami. 

A przecież wtedy, gdy po ciężkiej 
zimie, z początkiem wiosny delegaci 
50 państw zjeżdżali się do Loaanny, 
kiełkowały wszędzie miraże pełne uro 
ku i optymizmu, że przecież uda się 
ruszyć z miejsca i uzgodnić szereg 
aktualnych zagadnień, mających dla 
świata niemniejsze znaczenie, jak zre 
widowanie buchalterji państw wierzy 
cielskich wobec dłużnika, który prze 
cież i tak gni feniga nikomu nie za- 
płaci... 

Lozanna tego zadania nie spłeniła, 
Przekazała je do wykonania — na 
stępnej konferencji, która — niewi 
domo jeszcze — gdzie i kiedy się zbie- 
rze, bo to jest zależne od ratyfikacji 
Traktatu Lozańskiego przez Amery 
kę. A ta ratyfikacja znów nie nastąpi 
chyba przed listopadowemi wybora- 
mi prezydenckiemi w Stanach Zjed- 
noczonych. 

To też Lozanna ograniczyła się do 
uchwalenia w formie rezolucyj sze- 
regu pobożnych życzeń, no i wybrała 
„komisje”, które w międzyczasie mają 
przygotować materjał dla przyszłej 
światowej konferencji gospodarczej. 

  

Ten nikły rezultat Lozanny prze- 
widziala juž na szereg tygodni przed 
tem polska delegacja. Bo juž 26 czerw 
ca wniósł nasz pierwszy delegat w 
Lozannie, minister Zaleski, obszerny 
memorjał, w którym podał konkretny 
projekt prac, jakie muszą być doko- 
nane, jeśli odbudowa gospodarcza 
Europy ma ze sfery projektów przejść 
w dziedzinę realizacji praktycznej. 

I rzecz charakterystyczna: te wła” 
śnie tezy, jakie czerwcowy memocjał 
polski wysunął na pierwszy plan, 
znajdują się w rezolucjach, uchwalo- 
nych na ostatniem uroczystem posie- 
dzeniu Konferencji Lozańskiej. Me- 
morjał polski domagał się międzyna* 
rodowego porozumienia w tak żywot 
nych sprawach, jak zwalenie barjer 
celnych, zniesienie ograniczeń dewizo 
wych, umożliwienie swobodnej wy- 
miany towarów między krajami, stwo 
rzenie ośrodka finansowego, z któ- 
rego kredyty czerpać mogłyby pań- 
stwa, pogrążające się coraz bardziej w 
stan niewypłacalności swoich zobo- 
wiązań zagranicznych i t. d. 

I te właśnie tezy przyjęła końcowa 
uchwała Lozanny, stwierdzając tem 

samem, jak przewidujące były myśli 

przewodnie polskiego memorjału. 

Ale czy i kiedy te myśli przewod- 
nie będą mogły być zrealizowane? 

Jest to wszystko osnute mgłą nie- 
przeniknioną wobec splotu komplika 
cyj na świecie, głębokich rozbieżno- 
ści między głównemi mocarstwami. 

To też minister Zaleski z doświad- 
czeń ostatnich miesięcy, z przebiegu 
Lozanny, wysnuwa konsekwencje i 
występuje po raz wtóry — po memor 
jale z 26 czerwca — —z inicjatywą. 
W wywiadzie ostatnim, udzielonym 
przedstawicielowi „Iskry“ w Gene- 
wie, stwierdza, že idee memorandum 

polskiego, złożonego w czerwcu w 
Lozannie, „opierają się na tych sa* 
mych przesłankach, na których opie” 
raliśmy się swego czasu, biorąc ini- 
cjatywę zwołania bloku państw rol 

niczych“. 

To też uważam — konkluduje mi- 
mister Zaleski — iż pierwszym kro- 
kiem, jaki winniśmy teraz uczynić, 
winno być ponowne zwołanie tego 
bloku. Z tą inicjatywą pragnę w jak- 
najkrótszym czasie wystąpić do 
państw zainteresowanych. 

Zapowiedź ta sternika nawy poli- 
tyki zagranicznej Pols(i, iż niebawem 
przystąpi do zmontowania bloku 
państw rolniczych — jest najważniej 
szem zdarzeniem politycznem z chwi 
lą zamknięcia Konferencji Lozań- 

skiej i wywrze niechybnie głębokie 
wrażenie w sferach politycznych nie- 
tylko bezpośrednio takim blokiem za- 

interesowanych państw. 

Cóż bowiem oznacza koncepcja ta 
kiego bloku? 

Idea zblokowania państw środko- 

wo-wschodniej Europy, z oparciem o 
morze Bałtyckie, Adrjatyckie i Czar- 
ne, zarysowuje się sama przez się cał- 
kiem wyrąźnie, uwalniając nas od kło 
potliwego szukania sztucznych kon- 

cepcyj. 

Oczywiście, inicjatywa takiego ze- 
społu państw może natrafić na różne 

szkopuły, czy nawet przeszkody na a- 
renie oficjalnej. Ale przemysł, handel 
rolnictwo, prasa. literatura i t. d. mo- 
gą stworzyć tak silny prąd dośrodko- 

wy między daną grupą państw i tak 
mocne między niemi zacieśnić węzły, 

że zanim oficjalna polityka świata za 
akceptuje takie sojusze, staną się one 
już przedtem faktami dokonanemi, 

przeciw którym żaden zazdrosny 

wpływ państw wrogich lub utopij ge 
newskich nic nie zaradzi. 

A cele główne takiego bloku? Ма 
on stanowić nieprzebyty wał między 
wywrotowemi zakusami bolszewickie 

go wschodu, a zbrodniczą pychą i za- 
borczością rozwydrzonego germani- 
zmu. 

Pominąwszy szereg specyficznych 

warunków bytu, poza Polską między 

temi zderzakami z jednej strony bol- 
szewizmem a z drugiej germanizmem 

— znajduje się szereg państw, przyle- 
gających do Bałtyku, Adrjatyku i mo- 
rza Czarnego. Polska, Rumunja, Wę: 
gry, Jugosławja, Bułgarja, Czechosło- 
wacja, Łotwa, Estonja — mają zapra- 
wdę więcej wspólnych interesów, zwła 
szcza w sterze obrony, niż rozbieżno- 
ści w swych państwowych celach. 

Zanim jakaś przyszła konferencja 

światowa rozwiąże kwadraturę koła 
„odbudowy gospodarczej Europy“, 
co przecież stale będzie minować 
Niemcy — blok państw rolniczych 
środkowo-wschodniej Europy, pow- 
stały z inicjatywy Polski, może się 
stać ważkim czynnikiem w doprowa- 
dzeniu Europy do spokoju i pokoju, 
do umożliwienia skutecznej walki z 
kryzysem gospodarczym. 

W pojedynkę państwa te są nara- 
żone na huraganowy ogień propa- 
gandy swych przeciwników a na are- 
nie międzznarodowej nie mają odpo- 
wiedniej siły — zespolone zaś stano- 
wić mogą hamulec przeciw nieprzy- 
jaznym zakusom i tak poważną siłę w 
układach z mocarstwami, iż ich ży- 
wotne intresy państwowe mogą być 
lepiej chronione, niż dotychczas. M. 

Hołd ochotników jugosło- 
wiańskich dla Marszałka 

Piłsudskiego. 

Organizacja ochotników  jugosło- 
wiańskich złożyła na ręce konsula 
polskiego w Zagrzebiu następujące 
wyrazy hołdu dla Pana Marszałka 
Piłsudskiego: 

„Prosimy, aby Pan zechciał w imie 

niu wielotysięcznych rzesz ochotni- 
ków przekazać Wodzowi Waszego 
Narodu, Jego Ekscelencji Panu Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu nasze szczere 
i braterskie pozdrowienie z zaznacze” 
niem, że także i na północy młodego 
państwa jugosłowiańskiego istnieje 
silna narodowa organizacja, która ży- 
wi duże sympatje dla polskiego па- 
rodu, która chce i życzy sobie ścisłe- 
go zbliżenia, oraz świadomego współ 
działania i która w wiernej współpra- 
cy z nim pragnie bronić wolności sło- 
wiańskiej, 

W imieniu naszych ochotników 
pozdrawiamy wielkiego Męża Stanu 
Polski Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Niech żyje Oswobodziciel i Orędow- 
nik świętej polskiej narodowości i bo- 
haterskiego narodu, Pan Marszałek 
Józef Piłsudski! Taki okrzyk wznoszą 
i takie życzenia składają ochotnicy*. 

(Iskra). 

Nominacja szefa gabinetu 
ministra pracy i opieki 

społecznej. 

Szefem gabinetu Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej mianowany został 
p. Zygmunt Dworzańczyk, dotychcza 

sowy naczelnik wydziału prezydjal- 

nego w Ministerstwie. 
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termmire druku ogłoszeń. 

ECHA LOZANNY. 
Jasno i wyrażnie. 

LONDYN, 13.VII. (Pat). W ponie- 

działek, odpowiadając w Izbie Gmin 

na atak Churchilla, kanclerz skarbu 

Chamberlain, broniąc wartości ukła- 

du lozańskiego użył zwrotu, z które- 

go możnaby wywnioskować, że an- 

gielscy mężowie stanu rozmawiali w 

Lozannie z delegatami amerykański- 

mi, którzy w toku tych rozmów za- 

pewnili Anglików o gotowości Amery 

ki współdziałania z Europą co do ure- 

gulowania kwestji długów wojennych 

Wobec powyższego wczoraj wie- 

€zorem oświadczył w senacie sen. Bo- 

rah, że żadne tego rodzaju rozmowy, 

o jakich wspomniał Chamberlain, nie 

były prowadzone. Senator podkreślił, 

że Ameryka w żadnym stopniu nie 

czuje się związaną zawartem w Lo- 

zannie gentleman agreement. Amery- 

ka nie dała żadnych przyrzeczeń i nie 

uczyniła żadnych aluzyj, któreby mo- 

gły upoważnić do nadziei na rewizję 

długów. 
Sekretarz stanu Stimson oświad- 

czył w wywiadzie z przedstawicielem 

Reutera: „Nie byliśmy pytani o radę, 

ani nie otrzymaliśmy żadnej opinii o 

tem, eo się nazywa „gentleman agre- 

ement*. 

Gabinet angielski w opałach. 
Gwałtowny atak Lloyd Georga na Mac Donalda. 

LONDYN, 13.VII. (Pat). W toku 
dzisiejszej debaty w Izbie Gmin nad 

konferencją lozańską wystąpił Lloyd 

George, wygłaszając niezwykle ostry 
atak na Mac Donalda za jego taktykę 
lozańską, 

Trzymając w ręku Białą Księgę 

rządu, zawierającą publikację umowy 

lozańskiej, mówca, podnosząc tę bro- 

szurę do góry i pokazując ją Izbie, 

wołał dramatycznym głosem: „To nie 
wszystko, co się stało w Lozannie! 

Najważniejsza sprawa, którą załat- 

wiono, nie jest zawarta w tym doku- 

mencie.Dokument, od którego zależy 
życie i śmierć tego porozumienia, nie 
znajduje się w tej publikacji. Wydaje 
mi się, że parlament ma prawo znać 

całą prawdę, wiedzieć o każdym do- 
kumencie, któryby umożliwił parla- 

mentowi wydanie oceny o tranzakcji, 

jaką kanclerz skarbu i ja określili — 
jeden jako „nową erę*, drugi — jako 

nową księgę. Myśmy otrzymali tylko 
wstęp do tej księgi, zaś nowej ery ja 

wciąż nie widzę”, Mówca zacytował 

następnie za „Matin* oświadczenie, 
że gentleman agreement jest ogniwem 
które zostało nietylko wyraźnie usta- 
nowione, ale wyraźnie przyznane ja- 
ko istniejące między Lozanną a spra- 
wą wyrównania długów amerykańs- 
kich, jako wyraźny warunek ratyfi- 
kacji układu lozańskiego przez parla 
menty. Gdy nie będzie porozumienia 
w sprawie długów amerykańskich, to 
układ lozański będzie uznany za nie- 
ważny i nieistniejący. To gentleman 
agreement — oświadczył z naciskiem 
mówca — nie figuruje wcale w spisie 
dokumentów lozańskich i wymiana 

not, która powiadomiła Niemcy o tre- 

ści gentleman agreement, może być 

dopiero wówczas ogłoszona, gdy do- 

kumenty będą przedłożone parlamen 

tom do ratyfikacji. Dlaczego — wołoł 

gromkim głosem mówca — nie zos- 

tało ono ujawnione w Izbie Gmin 0- 
beenie, Jeśli Francja nie dpjdzie do 
porozumienia z Ameryką lub gdy 
Włochy nie będą zadowolone, lub gdy 
my będziemy zgłaszali zastrzeżenia, 
to będzie to oznaczało koniec obecne- 
go porozumienia. Parlament angielski 
ma prawo wiedzieć, jakiego rodzaju 
porozumienie rząd angielski zawarł 
z Włochami i Francją. Parlament an- 

gielski musi być poinformowany 9 
sprawie tak żywotnej i ja będę się do- 
magał odpowiedzi. 

Wystąpienie Lloyd George'a, jeśli 
nawet nie pociągnie za sobą skutkójw 
na terenie parłamentu, który jutro zo 
stanie odroczony na wakacje letnie, 
posiada jednak wielkie znaczenie mo 

ralne, 
Wobec wczorajszego ataku na ta- 

ktykę lozańską premjera ze strony 
Churchilla, jasnem jest, że ani wśród 
konserwatystów, ani wśród liberałów 

premjer nie znajduje przychylnej oce 
ny za to, co zdziałał w Lozannie, zaś 
solidarny atak na niego Churchilla i 
Lloyd George'a, stojących w krańco- 
wo sobie przeciwnych obozach i bę- 
dących niewątpliwie dwiema najwy- 
bitniejszemi postaciami współczesne- 
go parlamentu angielskiego, sprawi 
wśród społeczeństwa angielskiego 

wielkie wrażenie i pozbawi premjera 
tego splendoru i kredytu, z jakim po- 

wrócił do Londynu. 

Aby rozproszyć podejrzenia. 
LONDYN, 13.VII. (Pat), W zakoń- 

czeniu wczorajszej dyskusji w Izbie 
Gmin minister Simon, podkreśliwszy 
z najwyższem uznaniem pracę, doko- 
naną przez Mac Donalda w Lozannie, 
oświadczył: Można wiele zyskać, roz- 
praszając wszystkie możliwe podej- 

rzenia, przez ogłoszenie w porozumie 
niu z innemi mocarstwami zaintereso 
wanemi całego układu dodatkowego. 
Poleciłem dziś wieczorem zwrócić się 
telegraficznie do rządów zagranicz- 
nych, prosząc je o ogłoszenie tego 

układu. 

Odnowienie entente cordiale między 
Francją i Anglią. 

Najbardziej pozytywny rezultat konferencji lozańskiej. 

LONDYN, 13.VII. (Pat). Ogłoszo- 
ny dziś w Izbie Gmin układ współpra 
cy w sprawach europejskich między 
Wielką Brytanją a Francją, zawarty 
w Lozanńie, wywołał w kołach poli- 
tycznych Londynu wrażenie pierwszo 
rzędnej sensacji. (Co prawda, w oŚ- 

wiadczeniu Simon czyni zastrzeżenie, 
że układ ten nie jest pomyślany jako 
sojusz anglo - francuski, zwrócony 
przeciw państwom trzecim i że inne 
mocarstwa, w tej liczbie Niemcy mo- 
gą przystąpić do tego układu współ- 
pracy w sprawach europejskich, nie- 

Sprawa unji personalnej między Węgrami 
a Rumunią. 

Oświadczenie premjera rumuńskiego Vaida. 

BUDAPESZT, 13.VII. (Pat). Pre- 
zes rady ministrów Rumunji Vaida oś- 
wiadczył przedstawicielowi ,„„Magyar 
Hirlep', że wiadomość o unji perso- 
nalnej między Węgrami a Rumunją 
nie odpowiada prawdzie i jest nie do 
urzeczywistnienia. 

Prezes rady ministrów Rumunji 
nie ma jednak żadnego zasadniczego 
zastrzeżenia przeciw takiej koncepcji 

i gotów jest zbadać ją chętnie. Waż- 

niejszą jest i aktualniejszą kwestja 

współpracy ekonomicznej z Węgra- 

mi, aby przezwyczężyć trudności. 

Wkrótce w Sądzie Najwyższym rozprawa 
kasacyjna Rity Gorgonowej. 

WARSZAWA, 13. 7. (Pat). — Dnia 21 lip 
ca o godzinie 10 rano rozpocznie się w Sa- 
dzie Najwyższym rozprawa kasacyjna Rity 

Gorgonowej. Przedmiotem rozprawy hędzie 
kasacja, wniesiona imieniem oskarżonej 
przez jej obrońcę adw. Axera ze Lwowa. 

Los zatopionej łodzi podwodnej „Prometeusz. 
PARYŻ, 13. 7, (Pat). — Statki ratownicze 

kontynuują krążenie na miejscu, gdzie na 
dnie morza leży łódź podwodna „Prome- 
teusz* 

Wizoraj o godzinie 17 pogrążył się jeden 
z nurków, aby zbadać ostatecznie kadłub 
łodzi. 

, Według jego relacji, ani jedna z zewnęt- 
rznych ścian łodzi nie została naruszona i 
otwory zosłały zamknięte. Najważniejszą 

kwestją jest czy zdoła się zarzucić do zato- 
pionej łodzi linę stalową. 

O ile okaże się to niemożliwe, dalsze pra 
ce zostną zaniechane. Zaznaczyć należy, że 

główną trudność stanowi to, iż łódź spoczy- 
wa w pewnego rodzaju skalistym wąwozie, 

którego brzegi występują © 3—4 m. ponad 

ekręt. 
Minister marynarki udał się samolotem 

do Cherbourga. 

mniej przeto w kołach politycznych 

oświadczenie Simona wywołało wra- 

żenie ogłoszenia ponownej entenie 

cordiale pomiędzy Francją a Wielką 

Brytanją. 
W kołach politycznych wskazują 

na fakt, że układ współpracy angiel- 
sko-franeuskiej dotyczy konkretnie 

określonych zagadnień, co do któ- 

rych  scłidaryzowanie się innych 

państw, a przedewszystkiem Niemiec, 

ze stanowiskiem anglo - žrancuskiem 
jest niemożliwe. Dotyczy to przedew- 

szystkiem kwestji rozbrojenia, w któ 

rej ma być kempletna solidaryzacja 

frontu anglo-francuskiego. Również 

ustęp, dotyczący wzajemnych posta- 
nowień obu mocarstw niestosowania 

aż do zawarcia nowego traktatu han- 
dlowego żadnych wzajemnych upoś- 
ledzeń gospodarczych pod postacią re 

strykcyj, wskazuje na porozumienie 

celne, o którem nie może być mowy 
pomiędzy Wielką Brytanją a innemi 
państwami. Już z tych 2 chociażby 
względów w kołach politycznych Lon 
dynu panuje przekonanie, że mimo 
pozornych zapewnień co do możliwo- 
ści przystąpienia do tego układu 
współpracy anglo-francuskiej, jest 
w rzeczywistości ten układ szeroko 
zakreśloną entente cordiale, posiada- 
jącą tem większe znaczenie, że obej- 
muje nietyłko dziedzinę współpracy 
politycznej, lecz także gospodarczej. 

Z tego względu w kołach politycznych 
Londynu, a także w londyńskiem City 

przywiązują do układu anglo-francus 
kiego największe znaczenie jako do 
najbardziej pozytywnego rezultatu 
konferencji Lozańskiej. 

PARYŻ, 13.VII. (Pat). Herriot 
przemawiał w dn. 13 b. m. na posie- 

dzeniu komisji spraw zagranicznych 
i finansowej Izby o zawarciu między 
Francją i Anglją t. zw. accord de con- 

fiance. 

Układ ten mówi o wspólnych wy- 
siłkach, jakie mają przedsięwziąć oba 
rządy, aby współpraca ich zapewniła 
zaufanie i owoeną współpracę europej 
ską. Układ ten. według oświadczenia 
Herriota, ma być uzupełnieniem za- 
wartego w Londynie gentleman agre- 
ement. Wspomnianym układem oba 
rządy zobowiązują się w sposób ogól 
ny do porozumienia się co do wszel- 
kich ważnych kwestyj, dotyczących 
obu krajów, a to w celu ułatwienia 
współpracy europejskiej. = Premjer 

podkreślił znaczenie zawartego ukła- 
du, zaznaczając, iż jest on poniekąd 
odnowieniem entente cordiale, ponie- 
waż odtąd żadne z zagadnień dotyczą 
cych obu krajów nie będzie mogło być 
traktowane odrębnie. Dotyczy to mię 
dzy innemi zagadnień układów. Uz- 
godnienie stanowiska w tej sprawie 
z Anglją ułatwi pomyślny przebieg ro 
kowań ze Stanami Zjednoczonemi. 

OOROARE STA WAOOW RBD ZARORAAARZOCCWCTO 

Odznaczenia poiskie 
na piersiach Francuzów. 
WARSZAWA, 13. 7. (Pat). — W 

dniu 13 b. m., w przeddzień święta 
narodowego zaprzyjaźnionej z nami 
Francji, w wielkiej sali reprezentacyj 
nej Ministerstwa Spraw Wojskowych 
odbyła się uroczysta dekoracja ofice- 
rów i podoficerów Misji Wojskowej 
Franeuskiej Lądowej i Morskiej w Poł 
sce. Uroczystego aktu tego dokonał w 
zastępstwie ministra spraw  woisko- 
wych pierwszy wiceminister spraw 
wojskowych gen. dyw. Fabrycy. 

O godzinie 12 gen. Fabrycy doko 
nał dekoracji ofiecerów Misji Franeu- 
skiej, przyczem odznaczeni zostali: — 
orderem Odrodzenia Polski klasy IR 
— płk. Prioux, szef Misji Lądowej i 
komandor Ceillier, szef Misji Mor- 

skiej, klasą IV — mjr. Duvernois, zło- 
tym krzyżem zasługi — mjr. Duchon 
oraz orderem Odrodzenia klasy V — 
kpt. Papillon i kpt. Fatou, oficerowie 
Misji. Niezależnie od powyższego, na 
pół gdoziny przed dekoracją oficerów, 
pierwszy wiceminister dokonał uroczy 
stej dekoracji podoficerów Misji, na 
którą stawili się starszy chorąży Ri- 
viere (bronzowy krzyż zasługi), cho 
rążowie Lejart i Pietu (bronzowy 
krzyż zasługi) i bosman Martin (bron 
zowy krzyż zasługi). 

Wojna celna Angiji z Irlandją 
LONDYN, 13.VII. (Pat). Minister- 

stwo skarbu ogłosiło rozporządzenie, 
według którego z dniem 14 b. m. im- 
portowane z Irlandji bekony, Świnie 
żywe, dziczyzna, drób i wszystkie ro- 
dzaje mięsa, bydło, wreszcie jaja i 
masło obciążone będą cłem w wyso- 
kości 20 proc. ad valorem. 

Cena 20 groszy 
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Zakończenie rokowań 
z Niemcami w sprawie opieki 

społecznej. 

W dniu wczorajszym zakończyły 

się w Warszawie rokowania między 

przedstawicielami rządu polskiego i 

niemieckiego w sprawie opieki społecz 

nej, udzielanej obywatelom jednego 

z państw, znajdującym się na terenie 

drugiego. 
W wyniku rokowań obie strony 

uznały za konieczne jak najszybsze 
uregulowanie stosunków między obu 

państwami w tej dziedzinie. Podpi- 

sano protokół, który zawiera kilkana 
ście artykułów, dotyczących kwestyj 

już uzgodnionych. Protokół ten po- 

służy za podstawę do dalszych ro- 

kowań, które odbędą się w' najbliż- 

szym czasie. 

Wzrost bezrobocia 
we Francji. 

PARYŻ, 13.VII. (Pat). Liczba zare- 
jestrowanych bezrobotnych, pobiera- 

jących zasiłki wynosiła w dniu 2-g0 

lipca r. b. 252.000 osób, z vzego 56.138 

kobiet. W porównaniu z poprzednim 

tygodniem ilość bezrobotnych zwięś- 

szyła się o 19.637 osób. Na miasto Pa- 

ryż przypada 88.115 bezrobotnych. 

—0— 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Znowu widmo załamania się cen zbożo- 

wych zawisło nad polskiem rolnictwem. 

Jesienią uderzą w rolnika terminy płat- 

ności podatków długów, co wobec zapowia- 

dającego się urodzaju może wywołać gwał- 

towną podaż zboża i nowy spadek cen. Nie- 

pokoi się więc rolnik i ogląda się na Pań- 

stwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe, py 

tając siebie, czy dadzą one rady ze zmagazy 

nowaniem i zakupem nadmiaru podaży. -— 

Rzecz jest o tyle groźna, że obecnie miiao 

przednówka ceny zboża wykazują na wszy- 

stkich krajowych rynkach tendencję zniżko 

wą. 
# — *. * 

Cieszcie się pracownicy! Według ostatnie 

go orzeczenia Najwyższego Trybunału Admi 

nistracyjnego Kasom Chorym nie wolno po- 

bierać tak jak dotychczas 24 proc. czy 12 

proc. lecz tylko 6 proc. rocznie odsetek za 

zwłokę od zaległych składek. 
® * * 

Umowa syndykatu hut żelaznych upływa 

w październiku r. b. Jakiś czas francuski 

kapitał sabotował dalsze istnienie syndyka- 

tu, dziś jednak nieporozumienia rodzinne 

ustały i syndykat hut żelaznych ma swój byt 

zapewniony. 
Hutnicy wogóle urządzają się jak mogą 

i obecnie pracują nad koncentracją prac 

tylko w niewielkiej ilości hut pomiędzy któ- 

remi podziełonoby nieliczne dziś obstalunki. 

Pewnie, że zasadniczo nie można gniewać. się 

na koncentrację i racjonalizację produkcji, 

tylko ta „naukowa organizacja pracy” wy 

wali obecnie około 700 robotników na bruk. 

* * * 
W. Warszawie ma się wkrótce odbyć zjazd 

centralnego Związku detalicznego kupiectwa 
chrześć. R. P. Ciężko dziś detalistom jak 

nigdy. Skurczona konsumcja z jednej strony 

i zaostrzona konkurencja z drugiej — znin- 

sły rentowność przedsiębiorstw bandłowych. 

Skarżą się też detaliści na przemysł, który 

stara się ominąć handel i trafić bezpośred- 

nio do kosumenta przez zakładanie własnych 

sklepów lub przez prywatnych agentów Dota 

liści grożą nawet bojkotem tych producentów 

którzy puszczają się na własny handel. Do 

kucza również detalistom handel uliczny i 
obnośny ale najwięcej boli konkurencja mię- 
dzybranżowa wyrażająca się np.: w tem, że 
sklepy spożywcze sprzedają mydło. Cóż? — 
niech sobie ludziska obradują, może to im 
ulży. 

Ale nietylko kupcy chcą obradować w 
Warszawie. W] sierpniu ma być zwołany da 
Wiarszawy Zjazd Komitetu Studjów Bloku 

Państw Rolniczych, a więc z Polski, Czecho- 

słowacji, Rumunji, Węgier, Jugosławji, Buł - 
garji, Estonji i Łotwy. 

* * * 

Ciekawa jest wymowa ostatnich bilansów 
europejskich banków emisyjnych. Austrjacki 
Bank zwiększył pokrycie swego szylinga z 
18,9 proc. na 19,1 proc.; Bank Szwajcarski 
ma pokrycie franka w 97,99 proc. — Holen- 
derskim guldem ma całe 100 proc. pokrycia. 
Pokrycie marki niemieckiej utrzymuje się. 
Waluta jest mocna a życie gospodarcze kur- 
czy się i liczba bezrobotnych rośnie. 

Coraz większa ilość państw staje się po- 
woli kołonjami potężnych światowych impre 
jalizmów gospodarczych. I tak bardzo wy- 
raźnie uwidacznia się zależność gospodarcza 
państw skandynawskich od Anglji. Waluty 
skandynawskie idą krok w krok za funtem: 
angielskim i przeżywają jego dolę i niedole. 
Obecnie kurs funta jest niższy od parytetu 
o 27 proc.; korony duńskiej o 28 proc.; szwe 
dzkiej o 31 proc.: norweskiej o 35 proc Skaa 
dynawskie sfery gospodarcze nie widzą maż . 
ności ustabilizowania waluty zanim nie uczy 
ni tego Angłja. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
DEWIZY; — Nowy York kabel 8,925 — 

8,945 — 8,905. Paryż 35,02 — 35,11 — 34,98 
Szwajcarja 173,85 — 174,28 — 173,42. Berl n 

w obrotach prywatnych 211,80. — Tendencja 
niejednolita. 

PAPIERY PROC.: — Pożyczka budowla- 
na 36,50 — 36. Inwestycyjna 93,25 — 93. Ta 
sama seryjna 98,50. 5 proc. konwersyjna 36. 
6 proc. dolarowa 51,75. 4 proc. dolarowa 
47,50 — 47,26. 7 proc. stabilizacyjna 46,50 
— 45,75. 8 proc. LZ. BGK. i BR., ob:, BGK. 
94. Te same 7 proc. — 83,25. 4.i pół proc. 
ziemskie 34,50 — 34. Tendencja słabsza 

 



Z tajemnic „żółtego” salonu 
w Lozannie. 

Jak zawsze, dobrze poinformowany 
w kuluarowych sprawach dyplomacji 
europejskiej „Nasz Przegląd* wydruko- 
wał art. M. Kahany'ego p. t. „Nie- 
dyskrecje pokonferencyjne”, który 
streszczamy. 

PŁATNE URLOPY. 

Na konferencję w Lozannie харго- 
szono delegatów osiemnastu państw. 
Delegacje wielkich mocarstw liczyły 
do 60 osób, delegacje średnich i ma- 
łych państw od 10 do 20 osób. Miasto 
przygotowało w Zamku w Ouchy i 
w hotelu Beau-Rivage wielką ilość sal 
i lokalów biurowych, centrali i kabi- 

ny telefoniczne, urzędy pocztowe i t. 
d., by stworzyć dla konferencji, jej 
komisyj i podkomisyj dla sekrętarja- 
tów delegacyj i dla dziennikarzy jak 
najdogodniejsze warunki pracy. Na 
wynajęcie odpowiednich lokalów i na 
urządzenia wydała Lozanna podobno 
około 100.000 fr. szw. Ale te wszyst- 
kie przygotowania i wydatki okazały 
się zupełnie zbytecznemi, gdyż za wy 
jątkiem pierwszego posiedzenia ple- 
narnego i posiedzenia końcowego 
odbywała się konferencja prawie 
wyłącznie w pokojach i salonach ho- 
telowych. Zamek w Ouchy, który miał 
byč „siedzibą Konferencji“ stał przez 
całe trzy tygodnie pustką i służył tyl- 
ko jako objekt pokazowy dla tury- 
stów, którzy chcieli widzieć budynek, 
w którym obraduje Konferencja. 

Ale nietylko materjalne instalacje 
okazały się bezużyteczne. Na zupełną 
ałbo prawie zupełną bezczynność ska 
zana była również przeważająca więk 
szość delegacyj. Z pośród sześciu 
państw  ,zapraszających* (Wielka 
Brytanja, Francja, Niemcy, Włochy, 
Japonja i Belgja) pracowały pełną 
parą tylko delegacje angielska, fran- 
cuska i niemiecka. Delegacje włoska, 
japońska i belgijska zapraszane były 
do obrad tylko przy szczególnych 
okazjach, a delegacje pozostałych 
państw stały trzy tygodnie „za drzwia 
mi“ i nie wiedziały co ze sobą począć. 
Dla setek „biednych** delegatów tych 

państw stał się w ten sposób trzy- 
tygodniowy pobyt w Lozannie nieo- 
czekiwanym i wcale przyjemnym — 
urlopem płatnym. 

„COQUP D'EPONGE*. 

Jak dalece niektórzy delegaci 
państw „zaproszonych* w Lozannie 
czuli się „na urlopie, o tem šwiad- 
czyć może następująca autentyczna hi 
storyjka: Najczęściej powtarzanem i 
najbardziej utartem słowem podczas 
Konferencji odszkodowań był francu- 
ski zwrot „coup d'eponge* (dosłownie: 
machnięcie gąbką), którym określa- 
no — już wiele miesięcy przed Kon- 
ferencją — niemieckie, a później tak- 
że włoskie i angielskie żądanie zupeł- 
niego i niczem nieuwarunkowanego 
skreślenia reparacyj. Uczestnik Kon- 
ferencji w Lozannie nieznający tego 
wyrażenia i kryjącego się za nim po- 
jęcia musiał być uważany za człowie- 
ka prehistorycznego. A jednak „fe- 
nomen taki się znalazł. W trzecim 
tygodniu obrad Konferencji opowia- 
dało kilku dziennikarzy grupce dele- 
gatów jednego z państw „zaproszo- 
nmych* o właśnie udzielonym wywia- 
dzie Grandiego, w którym tenże wy- 
powiedział się ponownie za polityką 
„coup d'eponge'*. Z ust jednego z de- 
legatów padło wtedy zgoła nieocze- 
kiwane, ale zupełnie dobrodusznie po- 

   

  

KNIGHT E 
Czasem zdaje się, jakgdyby to by: 

ło wczoraj. Ale to już dawno, bardzo 
dawno chyba. 

Cudny, rozsłoneczniony maj 1928 
roku. Błądzę po Picadilly Circus, w 
upalne popołudnie. Gdzież jesteś, 
przysłowiowa mgło londyńska? Nie- 
ma ciebie, tem lepiej. 

Na ulicy tłumy, tłumy, tłumy. 
Trudno mi powiedzieć, aby pachniało 

to rojowisko łudzkie, i myślę, że ko- 
loryzował, względnie dezodoryzował 
mócno ś. p. Lafcadie Hearn, pisząc o 
tłumie japońskim, bezwonnym ponoć, 

Ale na ulicy Londynu ma się zaw- 
sze wrażenie, że każdy spotkany prze 
chodzień zetknął się z rana dokładnie 
z wodą, mydłem i szczotką, nie tą uni 
wersalną, jedną i tą samą do zębów. 
paznokci, rąk i nóg, ale zróżnicowaną, 
że tak powiem. O miasto dobrze ово- 
lonych mężczyzn i przemiłych kobiet, 
nie znających co to takiego kopjowa 
nie kokoty w wydaniu towarzyskiem! 

W Anglji można być gentelmanem 
albo zwyczajnym — brudasem. Damą 
choć ubożuchno ubraną, albo też da- 
mą, tylko zredukowaną do 50 proc. 
i rejestrowaną w policji obyczajowej. 

Co kraj, to obyczaj — mówi przy- 
słowie. 

Znałem podówczas około 100 wy 
razów angielskich. Ale przywiozłem 
oryginalny „suit* angielski, co do któ- 
rego miałem jedynie wątpliwości pod 
względem wymowy. Raz powiedzia- 
łem do służącej hotelowej, aby dała 
do odprasowania wspomniany suit. 
Cóż, gdy wymówiłem tak jak sweet, 
my sweet. Mį šlala ,Kostucha“ (w oku 
larach), że zalecam się do niej. Zwy 
cezajnie, jak ci barbarzyńcy kontynen 
talni. Uciekła i spodziewałem się, że 
zeszle mi na kark managera hotelowe- 
go. Skończyło się na przestrachu, 

  

stawione pytanie: Co to właściwie 
znaczy „coup d'eponge*? Dziennika- 
12е oniemieli, gdyż pytanie to posta- 
wił im wiceminister skatbu, któremu 
państwo jego powierza już od lat naj- 

"ważniejsze misje finansowe zagrani- 
cą. Trzebaby mu może raz spłoszyć 
mokrą gąbką sen z jego powiek, by 
mu uprzystępnič pogłądowo pojęcie 
„coup d'eponge*. 

TAJNY TELEGRAM Nr. 404. 

Pewnego dnia po ukończeniu dra- 
matycznych rozmów z delegacją nie- 
miecką, pozostali delegaci francuscy 
przez długi czas sam na sam w „żół- 
tym salonie hotełu Lausanne-Palace. 
Na prawo od wejścia do tego salonu 
zwisała ciężka, czerwona — Ко!ага. 
Zamknięte i pilnie przez detektywów 
strzeżone drzwi takich salonów obrad 
drażnią dziennikarzy, jak czerwone 
sukno byka. Podczas gdy wszyscy 
dziennikarze kręcili się w podniece- 
niu dokoła drzwi, jeden z nich pod- 
szed łniepostrzeżenie do owej czer- 
wonej kotary i — tak odniechcenia 
—odchylił ją lekko. Odkrycie šensa- 
cyjne: za kotarą znajdował się kory- 
tarz przyległy do „żółtego salonu* i 
oddzielony odeń tylko parawanem, 
za którym można było słyszeć każde 
słowo rozmawiających w salonie o- 
sób. Wtajemniczył prędko w swoje 
odkrycie zaufanego kołegę, który sta- 
nął natychmiast na warcie przed ko- 
tarą podczas gdy on sam się wślizg- 
nął do korytarza i — słuchał. Herriot 
informował przyciszonym głosem de- 
legację francuską: „Otrzymałem wła- 
śnie od naszego ambasadora w Wa- 
szyngtonie tajny telegram Nr. 404, 
w którym donosi, że rząd amerykań- 
ski dał mu poufnie do zrozumienia, 
że nie popiera myśli całkowitego za- 
nulowania reparacyj i jest zwolenni- 
kiem tezy francuskiej domagającej 
się zapłaty pewnej sumy likwidacyj- 
nej na rachunek reparacyj. Zrozumie 
cie panowie, że wiadomość ta jest 
bardzo ważna i dostarcza nam w sto- 
sunku do Anglików decydującego ar: 
gumentu..“  Podsluchujący dzienni- 
karz zadrzał nagle ze strachu, spo- 
strzegłszy, że w „żółtym sałonie* było 
lustro, w którem odbijała się jego 
cała postać. A w lustro wpatrywał się 
właśnie jeden z członków delegacji 
francuskiej... Dziennikarz czmychnął 
jak oparzony. Za sekundę stał już 
przed czerwoną kotarą — detektyw 
o srogiej minie. Ale dziennikarz był 
już daleko i znał treść tajnego teleg- 
ramu Nr, 404. Dziś mogę tę historję 
bezpiecznie opowiedzieć, ale identycz 
ności owego dziennikarza wolę nie 
wyjawić... 

SYMBOLICZNE PODARUNKI. 

Edward Herriot obchodził w Lo- 
zannie swoje  sześćdziesięciolecie. 
Dziennikarze międzynarodowi dowie- 
dzieli się z wielkiem zdumieniem, iż 
w „dzisiejszym dniu ukończył Her 
riot 60 lat*. Herriot robi bowiem nie* 
tylko w usposobieniu ale i w wyglą- 
dzie wrażenie człowieka znacznie 
młodszego. Jest on namiętnym pala- 
czem fajki, skąd jego rozpowszech- 
nione przezwisko w Paryżu: Herriot 
—la Pipe. Fajka jest ponadto symbo 
łem pokoju. Dziennikarze międzyna- 
rodowi podarowali mu zatem piękną 
bursztynową fajkę, za którą dzięko- 
wał z wielkiem wzruszeniem. Mó- 
wiono jednak w Lozannie nietylko o 

RANT. 
Ponadto miałem w kieszeni mary- 

narki lilipuci słownik polsko angiel- 
sko-polski, kupiony trafunkiem w 
księgarni na Russel Square. Nważa- 
łem się więc za rodowitego Anglika, 
urodzonego w centrum Holborn, wy 
chowanego w Eton College i zastana- 
wiałem się poważnie, czy nie zamó- 
wić sobie biletów wizytowych, zaopa 
trzonych kabalistycznemi znakami 
Ph. D. to znaczy doktór filozofji. Le- 
piej już brzmi: M. P., member of par- 
lament, tytuł u nas nieciekawy, ale w 
Anglji wielce pożądany, o tak. 

  

Zabłądziłem. Czyż jest coś mil- 
szego, niż błądzić po ulicach niezna- 
nego miasta? Zwłaszcza, jeżeli mie 
znasz języka tubylców. Rozkosz. Pra- 
wdziwa rozkosz. 

Gorzej byłoby we dwoje. Towa- 
rzyszka twoja zapragnie obejrzeć od 
wnętrza wystawę modystki i to nie by- 
lejakiej, bo ceny kapeluszy są ozna- 
czone w gwinejach a nie w plebejskich 
szlingach. Miałbyś kłopot nielada i 
wydatek niepoważny, a jednak bo: 
lesny. 

Albo, o zgrozo towarzyszka twoja 
była taką sobie miłą paryżaneczką i 
zapragnęła na ulicy dać ci buziaka, 
ot takie sobie niewinne aperitif, ewen 
tualnie za jakieś szczególne zasługi 
na polu miłości i chwały. 

Człowieku-turysto, miałbyś się z 
pyszna, zamkną cię do ula, aż poczer- 
niejesz. Wrócisz do kraju rodzinnego 
ucharakteryzowany na negra. Co się 
tymczasem stanie z twoją paryżanką? 
Nie wiem. Może uschnie z tęsknoty 
i żalu, jak lotos zabłąkany na asfal- 
cie. A może się pocieszy. Przecie ko- 
bieta, to Sfinks bez zagadek. Praw- 
da? 

Zabłądziłem szpetnie. W jakimś 
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Japończycy zajęli dworzec towarowy 
Kolei wschodnio-chińskiej w Charbinie 

Zmartwienie w Moskwie. 
MOSKWA, 13.VII. (Pat). Donoszą 

z Chabarowska, że przed kilku dniami 
5 Japończyków z wysękim urzędni- 
kiem japońskim na czele zjawiło się 
na dworcu towarowym kolei wschod- 
nio-chińskiej w Charbinie w chara- 
kterze przedstawicieli sztabu general 
nego floty rzecznej mandżurskiej i za 
jęło dworzec przez oddziały policji 
pod rozkazami dowódcy japońskiego. 

Władze japońskie od kiłku mie- 
sięcy usiłowały zająć ten ważny punkt 

przeładunkowy, w czem współdziała- 
ły z niemi wielkie japońskie firmy 
transportowe, 

Wobec zajęcia dworca towarowe- 
go na kolei wschodnio-chińskiej, ini- 
cjatywa w ruchu towarowym przecho 
dzi w ręce firm transportowych japoń 
skich, które będą regulowały ruch to- 
warów, uwzględniając jak najszerzej 
interesy kolei mandźurskiej, ze szko- 
dą dla kołei wschodnio-chińskiej. 

  

CYRK 

  

"To, o czem mówi całe Wilno... 

STANIEWSKICH 
  

PRZYBYWA JUŻ W NAJBLIŻSZYM CZASIE! 

Chińczyków, Murzynów, Małaiów | Turków. = Ё АтаБбуи, 
Wiezie: 18 światowych atrakcyj. Czołowe siły cyrków europejskich. 

Przy cyrku — olbrzymi Zwierzyniec. 

  

Przed rozstrzygnięciami na Dalekim 
Wschodzie. 

Ostatmie tygodnie ubiegły pod zna 
kiem spokoju i ciszy na Dalekim 
Wschodzie. Pozornie nic się tam nie 
dzieje od chwili kiedy przeszła burza 
wojenna nad Mundżurją i Szangha- 
jem. Wiadomości nadchodzące z Chin 
i z Japonji pozwalałyby wnioskować, 
iż wszystko powraca do jakiego takie 
go status quo, które potrwa przez 
czas jakiś, 

Na dalszym, głębszym planie do- 
konywują się jednak przemiany, któ 
rych dalszy przebieg i rozwiązanie 
może wpłynąć decydująco na bieg 
wypadków, ukrytych jeszcze w mro 
kach przygotowującej się przyszłości. 

Pierwszą z tych przemian jest roz 
kład zupełny i upadek znaczenia rzą 
du centralnego w Nankinie, jedynego 
uznanego za legalny rząd w Chinach. 
Od r. 1927 rząd ten był popierany 
przez kliki wojskowe, przez sfery ban 
kierów, kupców, polityków i rozmai 
tych spekulantów Wobec niemożliwej 
gospodarki, jaką prowadził rząd nan- 
kiński, zdezerterowali pierwsi z jego 
obozu bankierzy i kupcy, odbierając 
mu tem samem podstawę finansową. 
Kliki wojskowe tłuką się między sobą 
o władzę i o wpływy, jak przedtem. 
Rząd jest właściwie bezsilny i bez- 
radny; włądza jego nie sięga dalej, niż 
sięgają linje kolejowe i szosy — co na 
ołbrzymim obszarze Chin środkowych 
jest nicością. Wieś chińska nienawi- 
dzi urzędników i żołnierzy nankiń- 
skich, gdzie może tam ich wygania, 
przepędza. Akcja antikomunistyczna 
nie odniosła sukcesu. Rząd ten kru- 
szy się i rozpada, a z chwilą jego osta 
tecznego upadku powstanie niepoko 
jące pytanie— kto i co zajmie jego 
miejsce. 

Drugą przemianą, która dokony- 
wa się w kilku prowincjach głębokie 
go środka Chin, są postępy komuniz- 
CDKA KTS SRS PRACZE DORA 

pokoju ale — także i to napewno 
więcej o pieniądzach. Uwzględniając 
tę okoliczność, przesłał Herriotówi na 
jego urodziny pewien anonimowy Nie 
miec w podarunku pięć miljardów 
marek. Był to coprawda tylko piecio- 
miljardowy banknot niemiecki z.cza- 
sów inflacji. Herriot ma dobry humor 
i uśmiał się serdecznie z niemieckie- 
go dowcipu. 

zaułku, w jakimś starym domu z epo- 
ki wiktorjańskiej, zauważyłem płó- 
cienny transparent, głoszący, że tu się 
odbywa wystawa pamiątek po zna- 
nym poecie X.—Born 22.VI 1881, dead 
10.111 1928. Jakoś młodo umarł. Rak, 
suchoty, anemia perniciosa, czy rany 
postrzatowe z okresu, kiedy Army 
and Navy dokonywały cudów walecz- 
ności na polach Flandrji i na nieobe- 
szłych wodach oceanu? 

Tak sobie myślałem i, nie nie wie- 
dząc o zgasłym przedwcześnie poecie, 
wstąpiłem, aby ogłądnąć te pamiątki. 
Jeden szyling tylułem wstępu, nie- 
drogo. I eóż obaczyłem? Kolekcję fa- 
jek (zazdrość mnie poniosła), kilka- 
dziesiąt książek, jakieś listy od wiel- 
bicieli, rękopis pierwszego poematu 
p. t. Hiob, pożółkłe kartki z pamięt- 
nika zmarłego już dawno ojca poety, 
ongiś kapitana, wysługującego swój 
spleen życiowy w Indjach w bataljonie 
Ghurków, tych co to brali w czasie 
wojny nóż szeroki pomiędzy zęby, 
idąc do ataku. Ładny landszaft, pa- 
nowie cywile! Listy pochwalne, jakaś 
odznaka towarzystwa wioślarskiego. 
Obrączka Ślubna (komu, kiedy, gdzie 
Ślubował? Nie wiem). 2 

Pomyślałem: niema to jak ślub w 
kościele anglikańskim. Mają cudowną 
formułkę, uproszczającą wszystko. 
Consensus facit nuptias: „biorę sobie 
ciebie na wspólny żywot, na radość 
i ból, na rozkosz i rozpacz” i t. d. 
it. d. Może przesadzam, ale podobn.e 

brzmi ta formułka. 
U nas inaczej, inaczej, inaczej. 

Gdyby tak można zaproponować pan- 
nie Haneczce? 

    

Pamiątki po znanym poecie... 
Któż go znał? Nie znał go z pewno- 
ścią odźwierny, oprowadzający go- 
Ści. Smarkał niedyskretnie w palce, 
jakby go nie urodziła ziemia angiel 
ska. Ten nic chyba nie wiedział. Znali 
go wielbiciele, ale nie było ich na sali, 

  

mu. Według danych, uznanych przez 
korespondentów amerykańskich i an 
gielskich za wiarogodne, terytorja 
objęte komunizmem i zarządzane 
przez Sowiety chińskie, liczą około 
50 miljonów ludności i posiadają siły 
zbrojne dochodzące do 150.000 żoł- 
nierzy. Terytorja te, odseparowane 
jedno od drugiego obszarami, na któ 
rych rządzi jeszcze Nankin, dzielą się 
na sześć okręgów, z których dwa po- 
siadają własne banki, emitujące włas 
ną walutę sowiecką. Ostatnio, jak do- 
noszą pisma amerykańskie, dwa okrę 
gi rządowe przeszły wraz z wojskiem 
i administracją na stronę komunistów 
i w ten sposób nastąpiło połączenie 
całkowite, gęograficzne czterech okrę 
gów skomunizowanych. Obecnie woj 
ska komunistyczne przecięły linję ko 
lejową Pekin—Hankou i podeszły pod 
bramy większych miast handlowych 
i przemysłowych. 

W samej Japonji, która stała się 
obecnie ważkim czynnikiem w życiu 
politycznem Chin, zachodzą zmiany, 
których doniosłości nie łatwo ocenić. 
Faktem jest, iż sytuacja ekonomiczna 
w Japonji stała się nadwyraz ciężka, 
że chłopstwo w Japonji znajduje się 
w stanie wrzenia, że sfery rządzące 
i wojskowe szukają wyjścia z sytuacji 
za wszelką cenę. I to jest przemiana 
trzecia, trudna narazie do ocenienia, 
wobec skąpych wiadomości, jakie 
przepuszczają cenzura i prasa japoń- 
ska. 

Czwartej przemiany terenem jest 
Mandżurja, w k%órej cpkonywa się 
teraz wszystko pod osłoną tajemnicy. 
Jak pisze korespondent nowojorskiej 
„The New Republic“, „nikt nie wie, 
jakie postępy czynią Japończycy w 
walce o zdobycie Mandżurji, nikt nie 
wie, jak daleko się już posunęli ku 
granicom Syberji, ani też co uczynią 
gdy znajdą się oko w oko z siłą zbroj 
ną Sowietów. Sezon możliwości wo- 
jennych w Syberji jest krótki; jeżeli 
Japończycy zaatakują, uczynią to 
przed 15 lipca, a najpóźniej 1 sierp 
nia. Tygodnie, które nadchodzą, będą 
decydowały o pokoju Świata, 

Taką opinję, nieco sybilińską co- 
prawda, wypowiada korespondent 
amerykański o prespektywie możli- 
wych konfliktów na Dalekim Wscho- 
dzie. E. R. 

nie słyszałem  charakterystycznych 
okrzyków anglosaskich:  wenderfull 
albo my goodness, zgoła nic. 

Znal go pewnie editor of the paper 
jakiejś literackiej gazety, wypłacający 
mu bez zmrużenia oczu zaliczki, kie 
dy poeta żył jeszcze, oczywiście. Och, 
ten. angielski spokój, Możesz Angliko 
wi wstąpić na nagniotki alpińskim 
goisererem, a on ci powie najwyżej: 
przepraszam. Amerykanin sknockau- 
tuje cię za to w dyskretny sposób 
i wyliczy cię a tem samem wyleczy 
z nerwowego stawiania kończyn dol- 
nych. : В 

Biedny Yoricku! Umarłeś i basta. 
Widziałem pamiątki, szcząteczki do- 
czesności, wśród której żyłeś, męczy- 
łeś się, tworzyłeś swoje poems and 
essays. Gdzieś komuś ślubowałeś mi- 
łość monogamiczną. 
„Nak jakąś rzeką, w jakiemś mieście 
gdzie. ślubowałem ślub niewieście, 
gdzie dom stworzyłem jej i sobie 
z myślą o jednym wspólnym grobie”. 

Biedny Yoricku. Wplątałeś się w 
łańcuch pomyłek arcyludzkich a mia- 
łeś wielkich poprzedników: St. Wys- 
piański, August Strindberg i współ- 

czesnych, jak Romain Rolland, Jaurės 
i tych pomniejszych, prawie malucz. 
kich, smutny, ofiarny legjon. 

Czegom nie widział na wystawie, 
biedny Yoricku, to powiem odrazu: 
Nie widziałem twego obuwia, zelowa- 
nego u szewca i czekającego odbioru 
przez dwa miesiące, w braku laku, 
jak się to mówi trywjalnie. Nosiłeś 
podówczas inne kamaszki, mocno 
nadszarpnięte. Chodzi się w nich ci- 
cho, bo brak im podeszew, chodzi się 
tak subtelnie jak po różach. Nie dud- 
nią ordynarnie. Dobrze ci tak. 

Czegom nie widźiał? Nie widzia 
łełem listu pisanego do wybitnego 
ponoć krytyka Mr. Vincent Gordon 
Hull. aby cię poparł moralnie i umie- 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Lozanna... 

Z depeszy Pata zamieszczonej w 
„Kurj. Wil.“ przed dwoma dniami 
czytelnicy nasi już znają oświadczenie 
Hitlera: „Umowa lozańska, obciążają- 
ca naród niemiecki trzema miljarda- 
mi mk. — w ciągu 6 miesięcy nie 
będzie warta 6 marek*. Jak się zdaje, 
ścisłe brzmienie tego zdania o tyle się 
różni od podanego przez nas, że koń- 
cowa jego część brzmi: „nie będzie 
warta 3-ch marek, Nie kij, to pałka. 
Nie o to chodzi. 

Jak donosi „Kurjer Warsz.*, „De- 
utsche Allg. Ztg.* nie podziela opty- 
mizmu arytmetyki Hitlera. Pismo u- 
waża za „nieco nieprawdopodobny”*.... 
termin 6 miesięcy. 

Niehumanitarny strajk. 

„Kurjer Poranny* donosi, że w 
Łodzi zastrajkowały wszystkie aku- 
szerki, protestując przeciwko reduk- 
cji akuszerek w Kasie Chorych. Te 
czcigodne panie widocznie nie posta- 
wiły sobie pytania: czy zechcą jednak 
zastosować się do tego strajku przy- 
chodzący na świat obywatele? 

: Dobry žart. 

Przęz szpalty prasy całej Europy 
(„Kurj. Wil.“ także) przewinęła się 
niedawno arcysensacja o dziale nie- 
mieckiem, strzelającem na 1000 km. 
Obecnie „Kurj, Por.* za „Lę Journal" 
podaje następujące wyjaśńienie: 

Chodziło tylko o żart na „Prima Ap 
który zainicjował dziennikarz norweski. 31 
marca jeden z dzienników norweskich podał 
wiadomo. Niemcy robią próby z nowem 
działem wielkiego kalibru, a 1 kwietnia po- 
cisk z tego działa miał rzekomo upaść w 
Oslo. 

Co więcej, zamieszczona była fotografja 
króla Norwegji, stojącego nad ogromnym le- 
jem, wyrytym przez pocisk. W parę dni po- 
tem dano krótką notatkę, wyjaśniającą, kióra 
nie dostała się jednak do prasy zagranicznej, 
co spowodowało, że wiadomość została przy- 
jęta za prawdę”. 

  

    

Wyjaśnienie to posiada wszelkie 
cechy prawdopodobieństwa. 

„Nieomylny*, 

Pisma zamieszczają wrażenia z wi 
zyty jednego z dziennikarzy zagra- 
nicznych w głównej kwaterze Hitlera 
—w „Brunatnym Domu* w Monach- 
jum. Z dłuższego artykułu wyjmuje- 
my następujący wyjątek: 

Przechodzimy do pokoju czerwonego, 
w którym właściwie mieści się trybunał 
partji. i 

— Jak u was wydaje się wyroki? — za- 
pytuję. 

— Niech pan popatrzy. Tu na ścianie wisi 
wielki obraz naszego wodza. Wszystkie wy- 
roki w najrozmaitszych sprawach, jak prze- 
stępstwach członków, w sprawach honoro- 
wych, niekiedy nawet i sprawach majątko- 
wych wydajemy w imieniu naszego wodza. 
Trzeba panu wiedzieć, że nie jesteśmy tylko 
partją polityczną. Nasz wódz jest uważany 
przez nas za nieomylnego, ale nie jednak 
w watykańskiem czy lepiej powiedziawszy 
katolickiem pojmowaniu papieskiej nieom 
ności. To jest nieomylność tylko dogmatycz- 
na. Nasz wódz uważany jest za nieomylnego 
w sprawach niemieckich powojennych dążeń 
narodowych. 

    

     

Młode pokolenie sowieckie. 

W „Gazecie Polskiej* znajdujemy 
ciekawą korespondencję z Moskwy, 
w której autor podejmuje próbę scha 
rakteryzowania dzisiejszej młodzieży 
sowieckiej. Przytaczamy parę wyjąt- 
ków: 

„Gdy słowo „komsomolec* powiemy u nas 
w Polsce, to bezwątpienia stanie nam przed 
oczami obraz rozwścieczonego wyrostka ży- 
dowskiego, zarzucającego na  chybił-trafił 
prowokacyjny transparent, gdzieś na ulicy 
Gęsiej i... pierzchającego całkiem nie boha- 

tersko na widok granatowego munduru. ; 
Gdy się jednak to samo słowo wypowie 

Ścił twoje szkice w swojem poczyt- 
nem piśmie, dając ci przez to zarobek. 
Gdzież był twój wstyd, Yoricku? Na- 
pisałeś mu, że ciężko walczysz o 

chleb codzienny i dlatego i t. d. Tak 
się nie pisze, bracie w Apollinie, nie 
wolno tak pisać. Mr. V. G. Hull pe- 
myślał, że jesteś zwyczajny wagabun- 
da literacki i że zredukowali cię w 
banku, przeto nie mając innego wyj- 
Ścia, próbujesz zaśmiecić mu podwór 
ko patentowanej literatury. Biedny 
Yoricku! 

O Bože! W cudownej biografji 
Romain Rollanda, pióra Stefana Zwei- 
ga, znajduje się dziwny, przepiękny 
epizod z życia twórcy „Colas Breug- 
non“, Mlody adept historji i muzyko- 
logji, studiosus studens a nie bibens 
et pałką militans, R. Rolland, pisze 
do starca z Jasnej Polany list, zawie- 
rający pytania, zaprzątające umysł 
dorastającego twórcy. Pytania, pełne 
niepokoju, może chaotyczne trochę, 
może nerwowo rzucone, a jednak pię 
kne w swej niezaradności. 

Wiesz coś o tem, Yoricku. I ja coś 
o tem wiem, o tem szamotaniu się 
duszy przeczułonej, serca boleściwe- 
go. 
„Ty wiesz, mój bracie, wie i wierzy 
każdy, co w skrzydła wrósł, jak ptak* 

(Ad. Ludwig) 

I cóż na to starzec z Jasnej Po- 
lany? Niedużo. Odpisał mu oczywi- 
Ście. Na 24 stronicach wiekopomnego 
listu, dokumentu gołębiej dobroci, 
choć zdawałoby się, że Tołstoj nie 
gardził pozą w życiu codziennem. 
Słyszysz tam w grobie, Yoriku? 24 
stronice gęstego jak smoła pisma. 
Snąć nie zamarła jeszcze dobroć na 
Świecie. Wciąż jeszcze palą się znicze 
na wyżynach ducha. 

W dolinach tylko kadzidła wza- 
jemnej adoracji i szczery smród sob- 
kostwa zatruwają powietrze. 

w Związku Sowieckim, — to ujrzymy coś 
w rodzaju faszystowskiej „ballila* a może 
i naszego „Strzelca* — przysposobionego 
wojskowo sprężystego w: ruchach młodzieńca 
wychowanego w duchu ideologji panującego 
reżimu, bardzo karnego i... nieco zuchwałego 
wobec obywateli „rządowych*. 8 

Młode pokolenie rosyjskie jest wychowane 
w twardych warunkach porewolucyjnych, nie 
zawracające sobie i innym głowy na temat 
tego „co było i nie wróci, — żone jest 
obliczem psychicznem do młodzieży amery- 
kańskiej, choć nie jest tak powt e zma- 
terjalizowane. Energiczni pracownicy przy 
budowie ojczystego przemysłu, dzielni żołnie- 
rze sił zbrojnych swej ojczyzny, — są od 
naimłodszych lat pożytecznymi o 

swego kraju i mimo wszystkie różnice ideo- 
logiczńe wzbudzają mimowolną sympatję. 

Sprawiają jednak swoim „ojcom* t. zn. 
obecnie rządzącemu pokoleniu bolszew 
ciężkie zmartwienia: oto „przeciągle gwi 

na rewolucję światową, twierdzą, że „jedem 
inżynier lepszy jest od pięciu ideologów*, 
wreszcie, co dziwniejsza dla ludzi, nie znają- 

cych przeciętnego nawet dobrobytu, zdradza- 
ja żywiołowy pęd do t. zw. „kulturalnego 
bytowania”, lubią się dobrze ubrać niekiedy 
i popić i poflirtować 

Młodzież bezpartyjna jest oczywiście bar- 
dziej jeszcze zbliżona do normalnego typu 
młodzieńca, choć granica pomiędzy „komso- 
molcami* a bezpartyjnymi stałe się zaciera, 

    
      

    

    
     

  

  

   
  

  

  

ku wielkiemu zmartwieniu „starych bołsze- 
wików 

Rosną w ZSRR bynajmniej nie młodzi ko- 
muniści, lecz młodzi Rosjanie, bardzo zresztą 
oddani swej przekształconej na sowiecką mo- 
dłę ojczyźnie i personalnie przywiązani do 
jej obecnych wodzów. 

  

    

Mam jednak nieodparte wrażenie, że idea- 
łem młodego pokolenia sowieckiego będzie 
nie koniecznie rewolucja światowa, ani tem- 
bardziej jakieś oderwane od rzeczywistości 
„szczęście ludzkości”, lecz poprostu przyzwo- 
ite mie: ie, ubranie i jedzenie, a może 
i własny Ford — po dniu sumiennej i wytę- 

żonej pracy u państwowego przedsiębiorey*. 

Bezimienni rycerze 
przemysłu. 

Każde wielkie miasto posiada swoisty 
żargon, szczególnie popularny wśród wszel 
kiego radzaju przemysłu. Stąd poszczegól- 
ne wyrażenia wędrują do raportów policyj- 
nych, do sądów pokoju, a rzesza reporterska 
chętnie podchwytuje i przenosi gwoli za- 
interesowania lokalnym egzotyzmem na ła- 
my prasy. Wi ten sposób mieszkaniec wiel- 
kiego miasta, jakiem jest Włarszawa, dowie- 
dział się, że złodziej, który kradnie na tar- 
gu z wozów włościańskich nazywa się w 
wielkomiejskim żargonie „potokarzem* zło 
dziej bielizny ze strychów „pajęczarzem*,, 
włamywacz — specjalista od kas pancer- 
nych „kławiszniki *it.p. Niektóre z tych 

ń w swej pierwotnej formie, lub też 
yfikowanej przedostały się do języka 

powszechnego, jak — naprzykład — „radjo- 
pajęczarz* co oznacza radjoamatora, który 
nie zgłasza w urzędzie pocztowym swego a- 
paratu, a więc nie wn/si opłat abonamento- 
wych, czyli okrada Połskie Radjo. Nomen 
klatura żargonowa wzorem kodeksu karnego 

przewidziała wszelkie przestępstwa i ochrz- 
ciła je popularnemi dziś wśród wielkomiej- - 
skich mętów nazwami. Jest jednak jeszcze 
jeden typ przestępcy, który tuła się po świe- 
cie — bezimiennie. Być może, iż wielkie 
miasło w swych najniższych rejonach nie 
notuje tego typu kryminalnego być może, iź 
grasuje on tylko w t. zw. „towarzystwach*, 
pojawia się wyłącznie wśród ludzi lepiej 
sytuowanych i nieskazitelnych. Myślimy tu- 
taj o palaczach papierosów i tytoniów prze- 

Ludzie ci przekładają papierosy 

„rosyjskie* i „niemieckie*, nie ze względu 
na ich jakość, która w gruncie rzeczy przed- 
stawia się dość nędznie, dobry zaś papieros 
zagraniczny kosztuje wiele drożej, aniżeli je- 
go bliźniak krajowy, lecz przedewszystkiem 
dlatego, że są to wyroby obce. Śnobistycz- 

na głupota tych ludzi czyni ich współtwórca 
mi przestępstwa. Dla nich to przecież pracu 
ją przemytnicy, narażając się na bezpośred- 
nią kolizję z prawem. Wypadki śmierci lub 
kalectwa na przemytniczym szlaku nie nale- 
żą do rzadkości, a zawsze winowajcą jest ten 
kto pcha ciemnych, nieuświadomionych lu- 
dzi, jakimi są przemytnicy do przestępstwa. 

Palacz przemycanych papierosów i tyto- 
niów jest bezimiennym przestępcą. Dajcież 
mu jak najprędzej odpowiednią do jego prze 
stępstwa nazwę, a wówczas będzie napięt- 

nowany jak każdy inny przestępca. 

  

     

  

   

  

   

  

    

    

Pol. 

Gdzie jesteś, Bobby, policemenie 
londyński czy wileński, aby zrobić z 
tem porządek? Ach, darmo wołam. 
Nie od tego policja, to przekracza jej 
zadania. Pomyłka. 

A jednak nie mogę zakończyć tych 
wspomnień londyńskich, nie napomk 
nąwszy o tobie. Bobby. Jesteś wspa- 
niały. Masz wszystko: wigor męski, 
świetną, pleczystą postawę, skupiony 
wzrok, niezawodną pałkę-samobfjkę, 
wielką uprzejmość, spokojny krok 
człowieka o czystem sumieniu, mun 
dur z doskonałego sukna. 

A pozatem — ty jeden wiesz 
wszystko w Londynie. Przecie tubylcy 
twierdzą, że potrafisz rozwiązać naj 
zawilszą kwestję natury uliczno-praw- 
ro - obyczajowo - polityczno - gospo- 
darczo-policyjnej. 

Macie wątpliwości na wątpiach? 
Ask policemen, jak mówią w Londy- 
nie. 

Więc jednak było to dawno, cztery 
lata temu. Pamiętam, że w dzień od- 
jazdu ze stolicy świata i białej rasy, 
zaprowadził mnie przyjaciel, co on- 
giś służył w artylerji, pod piękny { 

groźny pomnik, Artillery Memoriał. 
Stojąc u stóp pomnika, zrozumiałem 
piękno i grozę wojny. Pojąłem, poco- 
śmy gnili w ziemiankach. Niewolnicy 
walczą o chleb i ochłap mięsa. De- 
mokracja o czcze hasła, szczytne w 
r. 1848, anachroniczne po Wielkiej 
Wojnie. Bolszewicy o kolekytw cham. 
stwa i wielką, zracjonalizowaną jad- 
łodajnię, w której podadzą ci kotlet 
z brukwi na psiem sadłe. Prawdziwy 
żołnierz walczy o honor, o tę niedużą 
płachtę, krwią serdeczną oblaną, a 
sztandar. 

A my poeci? Yoricku, o co my 
walczmy? O tę garsteczkę iluzji, 
niewidocznej ślepym,  wieczmie śle- 
pym. Wszystkim śmierć pisana, sy- 
tym i głodnym, biedny Yoricku! 

Jakób Lewittes.
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Wieiki pożar Lidy. 
LIDA, 13.VIL. (Pat). Dzisiaj o go- 

dzinie 15-ej w piętrowej posesji przy 
ul. Suwałskiej Nr. 54, gdzie mieści się 
kino „Nirwana“ na strychu, wybuchł 
groźny pożar, który się z wielką szyb 
kością szerzy. W tej chwili szereg do 
mów znajduje się w płomieniach. Pło 
ną: kino „Nirwana, składy manufa- 
ktury Winnera, skład Syndykatu Rol 
niczego, sklep Borkowskiege, składy 
wędiin Rodziewieza, oraz cały szereg 
posesyj od ulicy Wileńskiej w kierun 
ku rzeki Lidziejki. W akeji ratunko- 
wej biorą udział wszystkie straże po- 
żarne m. Lidy, oraz dowożone jest co 
ehwilę wojsko samochodami, gdyż po 
moe straży ogniowej i ludnošei cywil- 
nej jest niewystarczającą. Przybyła 
także straż ogniowa grodzieńska i stra 
że okolicznych miejscowości. Daje się 
odezuć ogromny brak wody. 

Straty sięgają już około kiłkuset 

tysięcy złotych, 
LIDA, 13.VII. (Pat). Godz. 20ta, 

Pożar dzięki wysiłkom wojska, które 
przybyło samochodami w liezhie kil- 
ku kompanij 77 p. p. oraz 5 p. łotn. 
oraz akcji straży pożarnych — m 
skiej, ze Słobódki, straży 77 p. p. 

Tragiczne skutki 
LIDA, 13. 7. (Pat). — 12-letni Żukowski 

Michał, podczas nieobecnoś: rodziców w 
domu, bawił się nabita tuzją, przerebioną 

Tragiczne skutki 

  

    

    

p. lotn., kolejowej, grodzieńskiej i po 
mocy społeczeństwa został zlokalizo” 
wany, trwa jednak w dalszym ciągu. 

Pożar przybrał bardzo wielkie roz- 
miary. Straty miljonowe. 

Spłonęły 4 posesje piętrowe Nr. 
Nr. 54, 56, 58 i 60 oraz cały kompleks 
budynków w głąb do rzeki Lidziejki, 
w tem kino „Nirwana*, Syndykat Rol 
niczy, skład manufaktury Winnera, 
sklep spożywczy Borkowskiego, sklep 
maszyn Singera; magazyn z maszyna” 
mi, przedstawiający wartość kulkuset 
tysięcy zł., dzięki akeji straży słobódz- 
kiej udało się uratować, Sklep wędlin 
Rodziewicza ocalał, 

Wielką trudnością przy lokaliza- 
cji ognia był brak wody oraz węży do 
sikawek. Jedynie straż grodzieńska 
przybyła z wężem długości 300 m. 
Woda była czerpana przeważnie z rze 
ki Lidziejki. 

Podczas pożaru zaszło kilka wy- 
padków cięższege poparzenia, Ciężko 
poparzony jest jeden żołnierz oraz har 
eerz, którzy zapadli się z dachem pa- 
lącego się budynku. 

Przyczyny pożaru narazie nie us 

talono, 

zabawy z fuzlą. 
z karabinu resyjskiego. W, pewnej chwzli 
padł strzał, trafiając w twarz siostry ehłop- 
ca Eugenji, która wkrótce potem zmarła. 

lekkomyślności. 

   

Chłopiec został ciężko ranny edłamkami granatu. 
Ze Święcian donoszą iż około jeziora Ro- 

maniszki gminy łyntupskiej grupa małolet- 
mich chłopców z m. Łyntupy roznieciła ogień 
ma brzegu sama zaś zaczęła się kąpać. Dzie- 

©1 w czasie kąpieli znalazły kilka zapałników 
od granatów i wrzueiły je do ognia. Zapal- 

niki eksplodowały. 

Podczas wybuchu został ranny w lewe o 
ko i rękę oraz etrzymał szereg ran na ciele 
Józef Kowalski kilku zaś innych chłopców 
ogłuszyło. Chłopcy w przestrachu  poczcli 
wzywać pomocy oraz uciekać od miejsca wy 
buchu. Na miejsce eksplozji zjawiło się kil- 
ku włościan z poliejantem. (e). 

Aresztowanie łącznika K.P.2.B. 
W ręce władz bezpieczeństwa wpadły ciekawe materiały. 

Władze bezpieczeństwa publicznego aresz 
towały wybitnego łącznika K, P. Z. B., któ 
z instrukcjami Egzekutwy Kominternu przy- 
był ua teren Wileńszczyzny w sprawach reor 
ganizacji Rejonowego Komitetu Kemunistyez 
megc. Delegat komunistyczny posiadał wszel 
kie pełnomocnictwa oraz Ścisłe instrukcje, 
dotyczące jaczejek i oddziałów komunistyer- 
nych. 

Ze znalezionych przy nim dokumentów 

    

zdołano stwierdzić, iż Wileński Komitet Ko- 
munistyezny znajduje się w stadjum upadku 
Kierownietwo Komitetu nie stoi na wysoko- 
Ści swego zadania i dzięki swej nieudolności 
straciło mnóstwo członków wśród rohbotni- 
ków włościan i inteligencji. Istniejące jaczej 
ki komunistycene w tartakach, garbarniach, 
browarniach i wogóle w większych skupie- 
niach robotniezych uległy likwidacji, wobec 
braku zainteresowania ideą komunistyczną. 

Ucieczka strażników sowieckich wraz z łodzią 
na nasz teren. 

Z Dzisny donoszą, iż onegdaj do polskie- 
go brzegu rzeki Dźwiny przybiła łódź sowiee 
ka w której znajdowało się trzech strażni- 
ków sowieckich i jeden cywil. Przybyli z 
ehorągiewką białą, którą poczęli wymachi 
wać w obawie widocznego użycia broni 
przez kopistów. 

Pe przybiciu do polskiego brzegu straż- 

niey sowieccy zamełdowali się w dowództ- 
wie, gdzie oświadczyłi że zbiegli z terenu 
sowieckiego wcbee panujących tam anormał 
nych stosunków na nadzwyczaj ciężkiej 
służbie na pograniczu. 

Dezerterów skierowano 
władz. 

do dyspozycji 

Konferencja graniczna polsko-litewska 
w sprawie usuwania wiech. 

Wi ostatnich dniach na terenie pograni- 
«za pelsko-litewskiego w rejonie Olkienik 
a Łożdziej straże litgwskie bezprawnie po 
przesunęły wiechy graniczne. 

Wskutek tego nasze władze graniczne — 
ostro zaprotestowały i zażądały natychmia- 
stowego cofnięcia na poprzednie miejsca 

wiech eo początkowo spotkało się ze sprzeci 
wem Litwinów. W! wyniku jednak przepro- 
wadzonej konferencji granieznej delegacja 
litewska przychyłiła się do żądań władz na 
Szych i wieehy graniczne poustawiano na do 
tychezasowem miejsen. 

Sprawa fabryki drożdży Mozera w N.-Wilejce. 
Badania ekspertów w sprawie ksiąg Mo- 

zera posuwają się szybko naprzód. 
Prace buchalterów potrwają do września. 

Dotychczas sprawdzono część przyareszio- 
„nione. Dalsze dochodzenie w toku. 

wanych dokumentów. Wyniki dotychezaso- 
wych dochodzeń nie mogą być narazie ujaw 

(e). 

  

Mieiski| 2“ 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

Film osnuty na tle zna- 

nej operetki Oskara Strausa 

wykonany przez najznakomitszych amantów świata 

Luisy Vernon, Villi Foltsch i in. 

OSTATNI WALC 
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NOWOOTWARTA 

WYTWÓRNIA WĘDLIN 
Rodziewicza Antoniego 

w Szczuczynie (k/Lidy), przy ul. Wiieńskiej 4, 
Klijenteli swe wyborowe pod względem smaku i dobroci towaty. 

Na składzie: salamin, litewska, moskiewska, balerony, sucha wędzona i polędwica 
oraz wWacinaj stara i świeża jak również sadła i t. d. 
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Rewsgródek. 
"Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 

w Nowogródku. 
W: dniu 20 czerwca r. b. odbyło się pod 

przewodnictwem p. Wicewojewody Francisz- 
ka Godlewskiego posiedzenie Nowogródzkie 
go Wydziału Wiojewódzkiego. 

Zatwierdzono: preliminarz budżetowy 
Międzykomunałnego Związku Opiekuńczego 

" Wojew. Nowogródzkiego na r. 1932-38, za, 
"zamykający się w dochodach i wydatkach 
„kwotą 341.097 zł, uchwałę Sejmiku Słonim- 
"skiego w sprawie zaciągnięcia wzgl. prolen- 
gowania w r. 1932-33 pożyczek krótkotermi- 
nowych pod warunkiem użycia całkowicie 
ewentualnie uzyskanych nowych kredytów 
ma spłatę już istniejących zobowiązań krót- 
koterminowych, przedłużono na 1932-33 r. 

"zezwolenie dla Komunalnej Kasy Oszczęd- 
mości w Włołożynie na kredytowanie związku 
poręczającego do 20 proc. wkładów oszczeę I- 
nościowych, zezwolono Kom. Kasie Oszczęd- 

«ności w Słonimie na prolongowanie terminu 
"spłaty długu przez Magistrat m. Słonima w 
kwocie 19.500 zł. z tem, że całość długu zo- 
stanie uregulowana do 31 marca 19383 r. 

-oraz Kasie Komunelnej w Baranowiczach na 
udzielenie pożyczki 5.000 zł. gminie Nowa- 
Mysz. 

Ponadto Wfydział Wojewódzki rozstrzy- 
_gnął odwołania Magistratów miasta Słon 
"ma, Wbołożyna, Lachowicz, Baranowicz i 
Zarządu Gminy Żołudek przeciwko decyz- 

—› jom Wydziałów Powiatowych, w sprawie zu- 
twierdzenia budżetów tych gmin na r. 1932 
"A odwołanie Magistratu m. Słonima dot. 
dudżeiu dodatkowego na r. 1931-32. Prz 

m uwzględnione zostało całkowicie odwn- 
ie Magistratu m. Wbłożyna co do budže- 
na r. 1932-33, Magistratu m. Słonima co 

"o budżetu dodatkowego na r. 1932-33; bud- 
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CENY RARDZO NISKIE. 
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žet m. Baranowicz przekazano Wfdzialowi 
Pow. do ponownego rozpatrzenia, odrzuco- 
no odwołanie Zarządu Gminy Żołudek, częś- 

ciowo uwzględniono pozostałe odwołania. 

7е spraw pracowniczych rozpatrzonych 
na posiedzeniu należy wymienić: zatwierdze- 
nie dodatku komunalnego w sokości 10 
proc. dla pracowników gm. miejskich i wiej 
skich powiatu wołożyńskiego na r. 1932 83, 
uchylenie decyzji Wydziału Powiatowego w 
Slonimie, w sprawie dodatku kom. dla pra- 
cowników m. Słonima jako przekraczającej 
kompetencje Wydziału Powiatowego, zatwier 
dzenie statutu etatów stanowisk służbowych 
i statutu służbywego pracowników wołożyń 
skiego pow. zw. komunalnego, ustalenie upo- 
sażeń członków Magistratu m. Lachowicz 
wyrażenie zgody na podwyższenie insp. sam. 
Gm. na powiat szczuczyński uposażenia do 
VII st. sł. oraz przeniesienie jednego ze star 
szych pracowników drukarni Sejmikowej w 
Nowogródku na emeryturę. 

        

Wydział Wiojewódzki podzielił stanowisko 
starostów w sprawie zwolnienia z zajmo 
nych stanowisk wójtów gm. Howezna pow. 
nieświeskiego i Nowa-Mysz pow. baranowic. 
kiego, pisarza gm. Nowa-Mysz, obniżył nato- 

miast ze 100 zł. do 15 zł. karę dyscyplinar 
ną, nałożoną przez Wiydział Powiatowy w 
Włożynie na sołtysa gromady Kruple та 
zaniedbanie służbowe. Wreszcie wypowie- 
dziano się za rozwiązaniem Rad Gminnych 
gmin raduńskiej i iwiejskiej pow. lidzkie- 
go, jako nie stojących na wysokości zadania. 

   

  

Poza wyszczególnionemi sprawami Wy 
dział rozstrzygnął 24 odwołania przeciwko 
wymiarowi podatków komunalnych. 

Ogółem na omawianem posiedzeniu załat- 
wiono ponad 50 spraw. 

Jako delegatów Wydziału Woj. na zjazd 
gm. wiejskich w dniu 24 czerwca 1932 r. 
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OBRAZKI Z KRAJU. 
wybrano czł. Wydz. Woj 
asiewicza i posła Włady: skiego, 

Na wniosek czł. Wydz. Sen. Ol- 
gierda Jeleńskiego postanowiono na jedne na 
z najbliższych posiedzeń Wydziału usta 
wytyczne polityki kamunalnej poszczeg: 5- 

nych dziedzinach. Za punkt a do dy- 
skusji będą służyły referaty opracowane 
przez odpowiednie Wydziały Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

: > Celestyna Ga- 

        

    

  

     
   

Brasław. 
Wiwat uczestnicy C. I. W. F. 

Dnia 10 b. m. odbyło się w Brasławiu 
uroczyste poświęcenie i otwarcie uniwersy- 
teckich obzór letnich. O godzinie 9 uczest- 
nicy obozów byli na mszy świętej, po któ- 

odbyła się defilada przyjmowana przez 
starostę p. Januszkiewicza i p. płk. dr. Gi- 
lewicza. W? defi zucho 

  

   

      

  

  

    

iladzie wyróżnili się 
wałą posławą i jednolitym strojem studen- 
ci z Włarszawy. 

O godz. 17 nad brzegiem jeziora Drywia- 
ty, w "miejscu przystani Ligi Morskiej i Rze 
cznej, zebrała się tłumnie ludność Brasła- 
wia i okolicy, by za chwilę zobaczyć nopi 

y  wioślarskie młodzieży uniwersyteckiej. 
Ksiądz dziekan Zamejć dokonał poświęcenia 

taboru wioslarskiego, poczem do ludności 
przemówił w krótkich ale pięknych słowach 
p. płk. Gilewiez, dyrektor Gentralnego Insty- 
tutu Włychowania Fizycznego. 

W przemówieniu swem podkreślił, że lu- 
dność tutejsza z entuzjazmem przyjęła mło- 
dzież z centrum i z przeciwległych gran'e 
Polski. Entuzjazm ten jest dowodem, że w 
tutejszem społeczeństwie biie to osama ser- 
ce polskie co i u obywateli w Warszawie, 
Krakowie czy też Poznaniu. 

     

    

   

  

    

W zakończeniu przemówienia wzniósł 
okrzy „Rzeczpospolita Polska, jej wło- 
darz — Prezydent Ignacy Mościcki i wielki 
prootektor wychowania fizycznego — Mar. 
szałek Polski Józef Piłsudsk 
Z piersi tysięcznej r 
sa trzykrotny jednolity okrzy niech žyja““, 

którego echo, odbite od tafli jeziora, po- 
płynęło razem z zefirkiem do naszych dro- 
gich Dostojników w Warszawie. 

Następnie odbyły sie regaty wioślarskie. 
w których wzięli udział uczestnicy obozów 
i miejscowy Policyjny Klub Sportowv. Na 
tle błękitnych fal ziora pięknie odbijały 
się bronzowo-muskularne ciała naszej młe- 
dzi która w prz; ma budować 
wielki grnach sportu polskiego. 

zakończenie uroczystości 

   

  

     

  

   
  

  

    

  

Na 
gry i zabawy dla dziatwy 
nisko z dosyć 
Anegdoty, popisy gimnastyczne pań. 
i gry trwalv do późnego wieczora. 

nisku przodowali studenci z Krakowa. 

urządzono 
kolnej, oraz og- 

urozmaiconym programem. 
zabawy 

Przy 04- 

  

Dumą napawać się musimy, że Państwo- 
y Instytut Wychowania Fizycznego w War 

si ie wybra ał nasz Brasław na miejsce obo- 
zów letnich dla studen., którzy oprócz pro- 
pagandy sportu zostawią miejscowej ludnoś- 
ci sporo urządzeń kulturalno-sportowych, п 
napływ wykształconej młodzieży wpłynie w 
dużym stopniu na podniesienie ogólnej kuł- 
tury. 

Za tak miłą uroczystość składamy cześć 
Dowództwu Ohbozów, a szczególnie p. pik. dr. 

Gilewiczowi, który jest duszą wsz 
jak również i całej młodzieży uniwersyter 

kiej, której życzymy, by posiadaną sztukę 
sportu przenieśli do szerokich mas ludowych 
w której drzemią niespożyte siły moralno- 

fizyczne. S—a. 

  

  

    

   

   

Mejszagoła. 
Z życia BBWR. 

Wł dniu 10 lipca 1932 r. odbył się wiec 
poselski BBWIR. w Mejszagole. 

Na wiec przybyli z Wiłna p. poseł Jan 
Tyszkiewicz i z ramienia Sekretarjatu p. An 
drzej Gawda. 

Na wiecu było obecnych prz 
sób mieszkańców gminy m 
Wiec zagaił i powitał przybyłych z Wiilna p. 
posła Tyszkiewicza i p. Gawdę wiceprezes 
Komitetu Gminnego BBWR. w Mejszagole 
p. Dudko. 

Na przewodniczącego powołano p. Koleś 
nika. Pierwszy zabrał głos p. poseł Jan Tv- 
szkiewicz, który w swojem przemówieniu, 
trwającem przeszło 1 i pół godziny, przećc- 
stawił sytuację gospodarczą, poczynania Rzą- 
du w sprawie zwalczania kryzysu i projekt 
nowej ustawy konstytucyjnej, przy ostatnie 
kładąc nacisk na projektowane wzmocnie/'e 
władzy Prezydenta Państya. 

Następnie zabrał głos p. Andrzej Gawda. 
który wskazał po jakiej linji winna iść pra- 
ca komórek organizacyjnych BBWR. w tere- 
nie. 

Po przemówieniach wywiązała się bar- 
dzo ożywiona dyskusja, w której zabierało 
głos cały szereg mówców. Bardzo rzeczowo 
poruszył sprawy rolnicze jeden z działaczy 
w kółkach Rolnicych na terenie gminy mej- 
szagolskiej. 

Po zamknięciu dyskusji zebrani jedno: 
myślnie uchwalili następującą rezolucję. 

Zebrani w dniu 10 lipca 1932 r. na wiecu 
poselskim w Mejszagole członkowie i sympa- 

tycy BBWR. wyrażają gorącą cześć i przy- 
wiązanie dla Wielkiego Budowniczego Pol- 
ski Pana Marszałka Piłsudskiego, zapewnia- 
jąc go o swojej jaknajlepszej woli współ- 
pracy dla dobra Państwa. 

Zebrani wyrażają uznanie dla pracy Rza- 
du w sprawie zwalczania kryzysu i wzywają 
do dalszych wysiłków, zwłaszcza w celu 
zrównania cen produktów przemysłowych i 
monopolowych z cenami produktów rolnych. 
Zebrani stwierdzając że pragną zachować spo 
kój i zgodne współżycie wszystkich narodów 
z ubolewaniem śledzą prowakacyjne poczv- 
nania Niemiec godzące na całość granic 
Rzeczypospolitej. Ramię przy ramieniu, z 
całą ludności Polski gotowi stanąć w kar 
nym szeregu obrońców pod rozkazami Na- 
czelnego Wodza — Cudzego ne chcemy, lecz 
swego nie damy! 

Po uchwaleniu rezolucji przewodniczący 
zamknął wiec okrzykiem na cześć Marszał- 
ka Piłsudskiego, trzykrotnie z entuzjazmem 
przez zebranych powtórzonym. 

Zawalenie się kominu fab- 
rycznego. Jeden robotnik 

zabity. 
Wi dnin wczorajszym w Terczynowie gm. 

gródeckiej w cegielni miejscowej zawaliła 
się część komina, którym przgnieciony na 
śmierć został 28-letni Wł, Poczka, oraz cięż 
ko poranieni 45-letnia Bakarowa i chłopiec 
nieustalonego nazwiska, który znajdowsł się 
opodal. (e). 

Zastrzelenie podejrzanego 
osobnika na granicy polsko- 

sowieckiej. 
WI dniu wczorajszym pomiędzy Rakowem 

a Iwieńcem na pograniczu polsko-sowiee- 
kiem w odległości kilku metrów od słupów 
granicznych zastrzelony został przez straż 
sowiecką pewien osobnik, który w nocy prze 
dostawał się nielegalnie przez granieę. 

Zastrzelenym osobnikiem okazał się emi- 

sarjusz komunistyczny, który uciekał do Ro- 
sji Sowieckiej. 

W, ezasie przekradania się przez granieę 
strażnik sowiecki wziął widocznie komunistę 
za niepożądanego przybysza » Połski i za- 
strzelił go. а 

   

  
   

W.I L E NS K I 

Z ostatnich dni pobytu Kadetów 
Lwowskich 

nad jeziorami trockiemi. 
Podczas ostatniego pobytu, w niedzielę dn. 

10 b. m. p. Prezesa Rady Ministrów w Tro- 
kach odbyło się uroczyste wręczenie p. Pre- 
mjerowi odznaki bawiącego na obozie letnim 

w Nowych Trokach Korpusu Kadetów Nr. 1 
ze Lwowa. Pan Premjer dokonał przeglądu 

Korpusu Kadetów, przechodząc przed fron- 
tem prezentujących broń kompanij, poczem 
Komendant Korpusu Kodetów wręczył Panu 
Premjerowi odznakę Korpusu dziękując za 
pomoc udzieloną Korpusowi Kadetów Nr. 1. 

Pan Premjer w serdecznych, a gorących sło- 
wach podziękował podkreślając waż 
dań państwowych tej szkoły rycerskiej, 
chowującej pokolenie przyszłych obywateli 
żołnierzy i stanowiącej jeden z najpowažniej- 
szych i niezbędnych czynników społecznych. 
Poczem wśród gromkich okrzyków i entuzja- 
zmu młodzieży kadeckiej, opuścił Nowe Troki 

      

Jednym z najbardziej interesujących i e- 
mocjonujących punktów programu regat wio- 
šlarskich na jeziorze Galwe w N. Trokach 
pod Wilnem, w niedzielę dnia 10 b. m., były 
wielkie zawody pływackie drużynowe o pu- 
har' przechodni. ufundowany w roku 1930 
przez Komendanta Korpusu Kadetów Nr. 1 
w celu nawiązania ślejszej łączności mię- 
dzy dwiema ziemiami kresowemi — Wileń- 
ską i Lwowską, jako też w celu rozbudzenia 
w rejonie Nowych Trok, posiadającym tak 
wyjatkowo korzystne ku temu warunki, za- 

miłowania do sportu pływackiego. 
Cel został w zupełności osiagnięt: 
W. zawodach tych w roku f9 towa- 

ło 23 zawodników. a w roku 1931 startowało 
35 zawodników. W bieżącym roku na starcie 
stanęła ilość zawodników w Polsce niespo- 
tvkana. bo aż 221. To też zawody te stałv się 
prawdziwą atrakcją sportową sezonu spełnia- 
jąc równocześnie poważne zadanie wychowa- 
wcze i obywatelskie, budząc ogółne zainte- 

resowanie społeczeństwa i licznie zebranej pu 
bliczności z Wilna, okolicy, a nawet z odleg- 
łych stron Polski. Udział w zawodach wziął 
22 Baon KOP. Nowe—Troki, Związek Strze 
lecki Wilno. Klub Sportowy Harcerzy oraz 
Korpus Kadetów Nr. 1 ze Lwowa. Nagrode 
przechodnia w ubiegłych dwu latach zdobył 
92 baon KOP. W obecnym roku zdobył go 
po raz trzeci, otrzymując go na własność Kor 
pus Kadetów, który w latach ubiegłych dwu- 
krotnie zdobył pierwsze miejsce, poza konkur 
sem i w obecnym roku pobił tak pod wzeto- 
dem punktów. jak i dobrej formy wszystkie 
drużyny pływackie, utrzymując się po raz 
trzeci na pierwszem miejscu poza konkur- 
sem. Inicjatywa Lwowskiego Kornusu Kade- 
tów: zasługuje na podkreślenie. jako dodatni 

czynnik snpołecznei pracy ohywalelskiei na 

Ziemi Wileńskiej iednoczące* społeczeństwo 
na platformie zainteresowania problemami 

wychowawczemi młodzi 

    

    
      

   

  

  

    

   

  

    

    

   

  

Dnia 12 b. m. przeż 
Wilnem podniosłą uroczystość nadania Gmi. 
nie miasta odznaki Korpusu Kadetów 1 
w przeddzień opuszczenia przez Lwowskich 

Kadetów obozu letniego. 

ły Nowe Troki pod 

      

    

R cos Dziś: Bonawentury. 

Czwartek | Jutro: Henryka Ces. 
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Spostrzeženia Zaktadu Moteorologji U.S.8. 

w Wilnie z dnia 13/VII — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 758 

  
  

  

Terperatura šrednia > 289 C 

iš najwyższa -|- 50° С. 

4 najniższa —р 16° С. 

Opad: — 
Wiatr: południowo-zachodni. 

'Tendencja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 
— Remont dzwonniey kościoła Św. Jana 

Przed kilku dniami rozpoczęto roboty przy 
gotowawcze do remontu zagrożonej dzwon- 

nicy przy kościele Św. Jana. Zostały usta 
wione już rusztowania, opasujące dookoła 
dzwonnicę. Wiłaściwe roboty rozpoczęte Z0- 
staną w najbliższych dniach. 

Remont dzwonnicy prowądzony jest z 
fuduszów zebranych w drodze ofiarności wi 

leńskiego społeczeństwa katolickiego. 
Na robotach zostanie zatrudnionych kil- 

kudziesięciy bezrobotnych. 

* MIEJSKA. 
— Magistrat zwija okienka opłat ża ele- 

ktryezność. Wiobec nikłej ilości interesan- 
tów przy kasach przyjmujących opłaty ża 
elektryczność Magistrat postanowił w okresie 
od 15 b. m. do 1 sierpnia zamknąć je i za- 
wiesić przyjmowanie opłat w Magistracie, 
natomiast opałty za elektryczność można 
uregulować w Komunalnej Kasie Oszczęd- 

ności. 
— (Czy Magistrat otrzyma pożyczkę 7a- 

graniczną na budowę nowych jeźdni? W 
związku ze staraniami „Arbonu” o jak naj 
szybszą zmianę nawierzchni jeźdni na uli- 
cach któremi przebiega trasa autobusów, za 
proponował on jak wiadomo, Magistratowi 
zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w je- 
dnym z banków szwajcarskich, proponując 
jednocześnie swoje pośrednictwo. Dla wpro 
wadzenia nowoczesnych jezdni na wszyst- 
kich tych ulicach potrzebna jest suma około 
4 miljonów złotych. 

Magistrat, jak się dowiadujemy, w zasa- 
dzie zgadza się na zaciągnięcie pożyczki nie 
chce jednak przystać na proponowane wa- 
runki. W. sprawie tej wczoraj wieczorem 
odbyło się posiedzenie Komisji Technicznej. 
które nie doprowadziło jednak do powzięc': 
konkretnej decyzji. 

W najbliższych dniach z Włarszawy mają 
przybyć przedstawiciele ,Arbonu* którzy w 
sprawie pożyczki zagranicznej odbędą kilka 
konferencyj z Magistratem. 

— Kostki kamiennej w roku bieżącym 
nie będzie. Jak już donosiliśmy, w ciągu 
bieżącego miesiąca Magistrat zamierzał uło- 
żyć tytułem próby odcinek jeźdni z kostki 
kamiennej na ul. Wileńskiej między Staro- 
stwem Grodzkiem a ul. Dominikańską. Obec 
nie z zamiaru tego ostatecznie zrezygnował 
gdyż w roku bieżącym postanowił jedyne 
ułożyć jeźdnie z klinkieru (Zamkowa i Wiel- 
ka). Stało się więc jeszcze raz to o czem 
już tyle razy pisaliśmy — zamiary Magistra 
tu ograniczyły się jedynie do dobrych chęci 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich da- 
nych władz sanitarnych w Wilnie w ciągu 
tygodnia ubiegłego zanotowano następujące 
wypadki zasłabnięć na choroby zakaźne: ty- 
fus brzuszny 3 (zgon 1) tyfus plamisty I 
(zgon 1), płonnica 6, błonica 5 (zgon 1), 
odra 7, róża 1, krztusiec 1, gruźlica 8 (zgon 
1), jagłica 2, tężec 1 (zgon 1). 

Ogółem chorowało 35 osób, przyczem 5 
zmarło. ‘ 

    

   

Uroczystość odbyła się na głównej ulicy 
miasta w obecności pana Starosty Wileńsko- 
Trockiego Tramecourta, pełnej Rady Gmin- 
nej z Burmistrzem na czele, przedstawicieli 
22 Baonu KOP., Związku Strzeleckiego oraz 
Baonu Korpusu Kadetów Nr. 1. 

Po krótkiem przemówieniu Komendanta 
Korpusu Kadętów Nr. 1, który wręczył odzna 
kę Korpusu Gminie na ręce Burmistrza, za- 
brał głos z ramienia gminy burmistrz mia- 
sta Nowe-Troki, wyrażając w serdecznych 
słowach wdzięczność miasta za zaszczytne 
wyróżnienie, oraz za przyjazd Korpusu Ka- 
detów, których pobyt miał cechy akcji spo- 
łecznej i był dła ziemi Wileńskiej, pomocą o 
wielkiej wartości obywatelskiej i wychowaw- 
czej. Zwrócił się z gorącą prośbą do komen- 
danta Korpusu o przybycie do Nowych Tr. 
na obóz letni w roku przyszłym. Przemów 
nie zakończył burmistrz okrzykiem na cze: 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Pana 
Marszałka Piłsudskiego, które z entuzjazmem 
pojęli obecni, poczem orkiestra kadecka ode- 
grała hymn państwowy. 

Zkolei przemawiał p. Starosta Wiłeńsko- 
"Trocki podnosząc, iż pobyt Korpusu Kade- 
tów w Nowych Trokach jest poważnym czyn- 
nikiem wiążącym społeczeństwa odległych kre 
sów Polski, wzmacniającym ideologję państ- 
wową na rubieżach Rzeczypospolitej i 
grzewającym do pracy obywalelskiej tutejsze 
społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież. 

Lwowski Korpus .Kadetów stał się przez 
swoją akcję przykładem wychowania młode- 
go pokolenia. 

W drugiej części uroczystości nastąpyiło 0- 
głoszenie wyników drużynowych zawodów 
pływackich na jeziorze Galwe w dniu 10 bm. 
o nagrodę przechodnią Korpusu Kadetów Nr. 
1 ze Lwowa. Nagrodę tę w postaci srebrneco 
puhara wręczył p. Starosta Wileūsko-Trocki 
zwycięzkiej w konkursie drużynie 22 Baonu 
KOP. D-ca 22 Baonu KOP P major Bombiń- 
ski dziękując oświadczył, iż 22 Baon zdobyw 
szy po trzykrotnem zwycięstwie na własność 
puhar, ze swej strony funduje na rok przy- 
szły nagrodę przechodnią, kontynuując da 
tę akcję społeczno-wychowawczą zainicjowa- 
ną przez Lwowski Korpus Kadetów. Zwrócił 
się z prośbą do Korpusu Kadetów, by nadal 
zajął ę organizacją przyszłych zawodów. 

Komendant Korpusu Kadetów podniósł na 
zakończenie, zarówno nadane odznaki kor 
pusu Gminie miasta Nowe Troki, jak i zor- 
anizowanie zawodów pływackich i usłano- 

wienie nagrody przechodn jako też sam 
pobyt Korpusu Kadetów s zem serde- 
cznego ustosunkowania się gminy i wszyst- 
kich obywateli do Lwowskiego Korpusu Ka- 
detów, czego dali oni szczere dowody, Po- 
ważna ta i niezwykła dla Nowych Trok uro- 

czystość podnosząca ducha pozostawi nieza- 
tartą i wdzięczną pamięć w całej okolicy. 

(PAT). 
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Wczoraj Korpus Kadetów Lwowskich 0- 
puścił Troki i specjalnym pociągiem via Wil- 
no wyjechał do Lwowa. Na dworcu żegnali 
go przedstawiciele Urzędu Wojew. Związ- 
ku Strzeleckiego i liczne grono przyjaciół. 

    

  

NIKA 
W” porównaniu z tygodniem poprzednim 

ilość wypadków zasłabnięć na choroby za 
kaźne nieco się zmniejszyła. 

— Druga tura kolonij letnich. Korzystać 
z niej będzie 300 dzieci. Przed kilku dnia: 
mi na dziedzińcu Magistratu specjalna Ko- 
misja z naczelnym lekarzem szkół powszech- 
nych d-rem Brokowskim na czele dokonała 
ostatecznej kwalifikacji dzieci niezamoż- 
nych rodziców na kolonje letnie, które w 
drugiej turze rozpoczynają się w majątku 
miejskim Leoniszkach z dniem 15 b. m. 

Z dobrodziejstw kolłonji korzystać będzie 
300 dzieci. 

— Zadrzewienie szos i dróg miejskich. 
Jak się dowiadujemy, Magistrat projektuje 
obsadzić drzewami wszystkie drogi i szosy 
miejskie znajdujące się w obrębie W. m. 
Wilna. W? sprawie tej zwołane zostało po- 
siedzenie radzieckiej Komisji Ogrodowej. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z Wydziału Humanistycznego U. S. B. 

W) terminie dodatkowym w marcu oraz w 
terminie letnim 1931-32 stopień magistra fi 
lozofji uzyskali w zakresie 'nauk fiłozoficz- 
nych p. Pietkiewicz Jozef, w zakresie filo- 
logji polskiej pp. Bzowska Jadwiga, Chmie- 
lewska Irena, Goldowa z Buchsbaumów Mar; 
ja, Haniczówna Jadwiga, Maksimowska Ho- 

norała, Niwiński Alfred, Pałacha Wincenty, 
Poklev Koziełł Teodozja, Sienkiewiczowa 
z Szaciłłów Franciszka, Świętkowska Marja, 
Wężyk-Wiidawska Halina, Zgorzelska Marja, 
Zgorzelski Czesław, w zakresie filologji kla- 
sycznej pp. Grzywnowicz Stanisław, Smusz- 

kinówna Betty. Stommtówna Zofja, w zakre- 
sie filologji francuskiej pp. Dmochowska Zo- 
tja, Tronowska Irena, W zakresie historji pp. 
Baltroszewiczóyma Zofja, Beynar Leon, Bła- 
źewiczówna Róża, Iwanowówna Janina, Ka- 
ganówna Rejzel, Kagan Jakób, Korzonówna 
Jadwiga; Lewin Rachmiel, Paczynko Chac- 
kiel, Pieczkówna Leokadja, Rutska Marja, 
Sołłohubówna Olimpja, Synajówna Miny, 
Szerenicówna  Szejna,  Wioropaj-Hordzieje- 
wicz Bolesław. 

— Egzaminy Magisterskie na Wydziale 
Humanistycznym U. S. B. Wi okresie egza- 
minacyjnym dodatkowym w marcu 1932 * 
letnim 1931-32 przystąpiło do egzaminów 
448 osób, składając 487 egzaminów częścio- 
wych, z których 410 dało wynik pomyślny. 
Stopień magistra filozofji w tymże okresie 
uzyskało 35 osób. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurs Wakacyjny dła Nauczycieli Szkół 

Zawodowych Dokształcających. Dnia 3 sier- 
pnia r. b. otwarty zostanie w Wilnie w gma 
chu państwowego gimęgazjum im. Juljusza 
Słowackiego przy ulicy Dominikańskiej Nr. 
3-5 Kurs Whkacyjny dla Nauczycieli Szkół 
Zawodowych Dokształcających i trwać bę- 
dzie do dnia 24 sierpnia. 

Kurs jest przeznaczony dla kierowników 

i nauczycieli szkół zawodowych dokształca- 
jacych, pąnadto mogą być przyjmowani kan 
dydaci na te stanowiska, posiadający odpo- 
wiednie kwalifikacje. 

Dla nauczycieli 
kursie internat, 
wyniesie 1 zł. dziennie. 

Zapisy przyjmuje  Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego (Wilno, ulica Wola- 
na Nr. 10). Liczba miejsc ograniczona. 

Bliższe szczegóły podane są w Nr. 3 
Dziennika Urzędow ego Ministerstwa Wiyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku 
bieżącego. 

otwarły zostanie przy 
w kłórym koszt utrzymania 

    

HARCERSKA. 
— „Czarna Trzyuastka* na Zlocie w E- 

stonji. Wie czwariek wyjeżdża do Estonji 
„Czarna Trzynastka” Wileńska Drużyna Har 
cerzy, która weźmie udział w Złocie Skau- 
tów Estońskich jako reprezentacyjna druży- 
na Polski. 

Zlot Skautów Estoūskich odbędzie się 

Cyrk Staniewskich przybywa 
do Wiina. 

Nielada atrakcja czeka Wilno już w nai- 
ch dniach. Oto na bardzo krótki prze- 

u przybywa do naszego miasta Cysx 
ewskich, który, jak wiadomo, jest naj. 

iększym w Połsce przedsiębiorstwem wido- 
wiskowem. Cyrk przyjeżdża własnym pocią- 

giem, zaopatrzony w najbardziej nowoczesne 
urządzenia, wraz z całym zespołem artystycz 
nym i wiezie ze sobą olbrzymi zwierzyniec, 
Program przedstawień, jak nas informują, 
skaladač się będzie z szeregu numerów niez- 
miernie atrakcyjnych: to wszystko, co była 
treścią i magnesem przedstawień w Paryżu 
i Londynie, co budziło zachwyt publiczności 
wiedeńskiej, a entuzjam berlińskiej — zosta- 
ło zgrupowane na arenie Cyrku Staniewskich 
i już za kilka dni sprezentowane będzie pub 
liczności wileńskiej, która, jak wiemy, darzy 

jalną sympatj Bogaty program 
niewskich zawiera m. in. wielką 

а ras i ludów, w której wezmą udział 
trupy Chińczyków, Malajów, Turków, Ara- 
bów i Japończyków, co w połączeniu z poka 
zem tresury słoni, małpł, wielbłądów i zebr 
złoży się na całość rzadkiego, tchcącego eg- 
zotyzmem, naprawdę imponującego widow“- 

yrk Staniewskich przybywa do, Wilna 
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kolo Parnawy nad zatoką Ryską, w czasie 
od 15 do 25 lipca b. r. 

Po zlocie zwiedzą nasi harcerze wažniej- 

sze miejscowości w Estonji i w drodze po- 
wrotnej miasto Rygę. 

Trzynastka już od paru tygodni przygoto- 
wuje się do godnego reprezentowania Polski 
na Zlocie Estońskim obozując pod Wilnem. 

WOJSKOWA. 
— Wkielenie poborowych i ochotników 

z cenzusem do szkół podch. rez. 1932. Ko- 
mendant PKU. m. Wilna podaje do wiado- 
mości, że poborowi i ochotniey z cenzusem, 
zostaną w bież. roku wceielni do szkół pod- 

-h rezerwy, kawalerji, artylerji, łą- 
‚ saperów i.sanitarnej w dniach 12 

i 13 sierpnia b. r., a do Szkoły Podchor. Rez. 
Piechoty w Zambrowie i do 30 dywizyjnych 
szkół podchor. rez. piechoty w dniach 12 * 
13 września b r Czas trwania służby czynnej 
w piechocie 12 miesięcy, a w innych rodza- 
jach broni i służb 18 miesięcy. 

Ze względu na ogólnie skrócony czaso- 
kres służby czynnej dla poborowych i ochot 
ników z cenzusem ulgi z tytułu posiadania 
Ii st. P. WŁ nie będą stosowane. 

Do szkół Podchor. Rez. w bież. roku bę- 
dą wciełeni wyłącznie poborowi z cenzusem, 
posiadający ukończoną szkołę średnią ogól- 
nokształcącą z maturą lub równorzędną szko 
łę zawodową 

Poborowi, posiadający 6 de 8 klas szkoły 
średniej ogólnokształcącej lub egzamin spec 
jalny w myśl art. 49 ustassy o pow. obow. 

do szkół podchor. rez. powołani nie 
będą i zostaną wcieleni do pułków jako zwy 
kli poborowi. Prośby takich poborowych © 
powołanie do szkół podchor. rez. nie będą 
uwzględniane i zostaną bez odpowiedzi. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Piekarze składają podziękowa- 
nie p. Staroście Grodzkiemu. Jak się 
dowiadujemy, walne zgromadzenie 
członków Chrześcijańskiego Związku 
Zawodowego Piekarzy jednogłośnie 
postanowiło wyrazić Staroście Grodz- 
kiemu p. Kowalskiemu najszczersze, 
robotnicze „podziekowanie za specjal- 
nie energiczne i skuteczne zajęgie się 
wariyakami życia pracowników pie- 
karskich. 

Dzięki staraniom p. Starosty zos* 
tał doprowadzony do końca przecią- 
gający się beznadziejnie zatarg na tle 
nieunormowanych warunków pracy i 
płacy w piekarstwie. 

Pan Starosta swoim autorytetem 
wpłynął na nieustępliwe stanowisko 
pracodawców i spowodował zawarcie 
umowy zbiorowej, która uwzględnia 
najważniejszy w dzisiejszych. cza- 
sach bezrobocia postulat umożliwia” 
jący rozwiązanie kwestji bezrobocia 
w piekarstwie. 

— Nowy Zarząd Wki. Tow. Przeciwgru- 
žliezego, Na Wialnem ebraniu Członków 
Wileńskiego Towarzystwa Przeciwgružlicze: 
go w dniu 17 maja 1932 r. dokonano wybo- 
rów Zarządu na rok 1932-38 w składzię na- 
stępującym: 

Dr. Włacław Bądzyński — prezes i skarb- 
nik, 

Prof. Dr. Stanisław Hiller — Wiceprezes. 
Dr. Zo Kuncewicz — Sekretarz. 
Doc. Dr. Stefan Bagiński — zastępca skar 

bnika. 
Dr. Stefan Brokowski, Inżynier August 

Przygodzki, pani Jadwiga Szelągowska — 
członkowie zarządu. z 

Poza 6 członkami Zarządu, wybranymi Ž 
na Walnem Zebraniu w dnių 17 maja 1932 r. 
do Zarządu z głosem decydującym wchodzą: 

Dr. Antoni Borowski — Naczelny Lekarz 
T-wa i Kierownik Poradni W. T. 

Doc. Dr. Stefan Bagiński — Kierownik 
Stacji Opieki nad dzieckiem gruźliczem da 
lat 7-miu i przewodniczący Komitetu. Pro- 
pagandy Higjeny. 

Prof. Dr. Wacław Jasiński — Prezes Ko: 
mitetu Szczepięż B. CG. G. i Członek zastep- 
ca Zarządu W. T. P. 

— Zarząd Zw. Niższych Funke. Państw. 
Rz. P. Okręgu Wil. uprzejmie powiadamia 
swych członków, iż od dnia 5 lipca r b. 
Związek będzie się mieścił przy ul. Św. An- 
ny 2. m. 4. Sekretarjat czynny będzie co 
piątek za wyjątkiem dni świątecznych od 
godz. 7 wieczór do 9-ej wiecz. 

  

   

        

RÓŻNE. 
i — Błąd zecerski, który się zakradł do 
wczorajszego art. o szkolnictwie powszecii- 
nem d-ra A. Hirschberga, niniejszem pro- 
stujemy. W; zdaniu: „w ten sposób osiąga 

się warunki bezpośredniego kontaktu” 
był opuszczony wyraz „warunki*, co znie- 
kształcało oczywiście sens tego zwrotu. 

— Słuszne zarządzenie. Jak się dowiadu- 
jemy, wszelkiego rodzaju szyldy sklepów z 
wyrobami monopolu tytoniowego nie będą 
więcej nosiły godła państwowego. 

Również na papierosach i wszelkich wy- 
robach monopolu tytoniowego nie będzie 
więcej orła białego jako znaku monopołu. 

Godło państwowe na szyldach i monopo- 
lach zastąpione zo/anie znakiem ochron- 
nym monopolu i odpowiednie zarządzenie 
wydane zostanie już w najbliższej przyszłoś- 
ci. 

— Czy stanieją podręczniki szkolne? W 
dobie feryj letnich, zagadnieniem absorbują - 
cem wszystkich niemal rodziców jest kwest- 
ja cen książek, podręczników i przyborów 
szkolnych, gdyż z chwiłą rozpoczęcia nowe- 
go roku szkolnego kupno ich jest rzeczą nie- 
uniknioną. 

Jeszcze w kwietniu r. b. wprowadzone 20 
stały pewne zniżki w katalogu podręczników 
szkolnych, które były następstwem uchwały 
ogólnopolskiego zjazdu towarzystw i orga- 
nizacyj księgarskich. 

Zabiegi sfer rodziciełskich i nauczyciel- 
skich o dalszą zniżkę w wysokości 10—17,5 
proc. zależnie od zapotrzebowania na daną 

książkę, jak się obecnie dowiadujemy, nie 
odniosły skutku, albowiem ceny papieru nie 
dają możności zniżenia cen podręczników: 

 



Wileńskie I wilejskie 
piaże. 

Niezawodnie, największą z letnich rozko 
szy jest zanurzenie się w chłodnej, rzecznej. 
czy jeziornej wodzie, w dniu upalnym. Ma- 
my teraz serję takich dni. Słońce z nieha 
leje płynny niemal żar, a kto ży i 
zdrów mając wolną chwilę pędzi nad Wiilję 
T. zw. plaże są przepełnione, zwłaszcza w so 
boty i niedziele... 

Jest ich niedużo, a jeszcze mniej — jako 
tako zadawalających. Najlepsze są oczyw'ś 
cie za miastem w górze rzeki. Pod Werka- 
mi, w Wołokumpi i za t. zw. „wojennem 
polem. W Tuskulanach jest sztuczne kąpie- 
lisko, o przykrem kamienistem dnie jest też 
trochę piasku wpobliżu elektrowni, ze wzglę- 
dów higjenicznych, jednak również nieodpo- 
wiednie miejsce na kąpiel. › 

Niedawno płynąłem łodzią w dół rzeki, 
poza mosty — zwierzyniecki i wojskowy. —- 
Była sobota tłumy niezliczone wszędzie. 
Ani dziesięciu metrów wolnych wybrzeża, a 
ma plażach — ani piędzi. 

Tych jest trzy. Dwie — mniejsza i więk- 
sza po stronie Zwierzyńca, a trzecia, gdzie 
jest najliczniej — po stronie Zakrętu, nieda 
leko końca lasu uniwersyteckiego. Tu z ty- 
siąc a może i więcej spragnionych powie! 
rza, słońca i wody wyległo. Mimowoli na 
widok tych rozebranych do oszczędnego wiel 
ce minimum, rozbawionych, zajętych bez- 
grzesznie, wspomnianemi trzema czynnikami. 
darami lata, jeno, tłumów czynimy porówna 
nie pomiędzy obłudną pruderją wczoraj, a 
tem swobodnem bezgrzesznie dziś, mimo że 
tej bezgrzeszności różne stare a sprośne fil: 
stry i filistarki, w zatęchłej atmosferze daw. 
nej pseudocnoty wyrosłe, wyobrazić so 
nie mogą. 

Słońca powietrza i wody... Zwłaszcza tej 
ostatniej... Patrzę na najpi ejszą w okol:- 
cach Wilna zakrętową plażę, naprzeciw prze 
cudnych wzgórz karolinkowskich po drugiej 
stronie rzeki. Spływam w dół i widok ten 
zdaje się jeszcze piękniejszy. Plaża wraz z 
całym wielobarwnym tłumem znalazła stę 
na tle stromej, imponującej ściany tych 
wzgórz. Nie wziąłem apartu — boleję, jedno 
cześnie i nad tem, że tak urocze kąpieliska 
jest poniżej wielkiego miasta, że wszeiki 
brud miejski z kanałów i ścieków, tędy spły 
wa, rozcieńczony tylko przez wodę Wilji, aż 
cuchnącej czasem tam, w kąpieli. 

Pozwolić kąpać się tu — źle. Odebrać 
tym tłumom piękno tego miejsca — prawie 
grzech. Čo czynić, poradźcie, o kształceni w 
licznych odpowiednich naukach medycy, hak 
torjolodzy, a osobliwie technicy. Przec.w 
działanie zanieczyszczaniu rzek należy do 
największych trosk nowoczesnych higjenistów 
w wielkich miastach, „na szerokim świecie”. 
Osiągają znakomite rezultaty Zakładają przy 
wylotach kanałów precyzyjne filtry, zebrane 
brudy zaś spalają. Kiedy to u nas nastąpi? 
Kiedy nareszcie zostanie zniesiona w Wilnie 
ła dzika, prywatna, kanalizacja, zanieczysz- 
czająca najwięcej Wilję. Każdy dom ma tt 
ką „cloaca minima“. Došė przejść się ve 
brzegach tu i ówdzie, aby o mało nie umrzeć 
od fetoru. 

Jest to sprawa piekąca. — Dotychczas 
jedynym środkiem stosowanym dla jej załat 
wienia przez nasze władze miejskie są zaka- 
zy kąpieli w Wilji poniżej Antokolu, czy Tu 
skulan. Ale ludzie muszą mieć łatwo dostęp - 
ne kąpiełisko, a trudno od nich wymagać. 
żeby wędrowali z Zakrętu czy Zwierzyńca na 
iPośpieszkę, w trzydziestostopniowy upał. Na 
autobus zaś, dziś znaczna większość nie ma 
pieniędzy. S. Z. KI 

      

  

     
  

  

  

   

    

  

   

     

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w szkołach zawo- 
dowych T-wa „Pomoc Pracy". 

Dnia 7-go lipca 1932 r. nastąpiło uroczy- 
ste zakończenie roku szkolnego w lokalu 
T-wa „Pomoc Pracy* przy ul. Subocz 1. 
Uroczystość ta odbyła się w obecności Pre- 
zesa T-wa „Pomoc Pracy" p. Inż. A. Kleba: 
mowa, członków Prezydjum: pp. Inż. L. Par- 
esa i inž, K. Załkinda oraz całego personelu 
nauczycielskiego z p. prof. Kuleszą na czeln. 

Uroczystość otworzył Prezes T-wa Inż. 
'A. Klebanow przemówieniem w którem za- 
znaczył iż w 29 roku istnienia Tow. szkołe 
i kursy ukończyła znaczna ilość absolwen- 
tów (137). Inż. A. Klebanow podkreślił, tak- 
że iż nie bacząc na ciężki stan materjalny 
szkoły, wywojiny przez kryzys ćwiczenia 
praktyczne i teoretyczne odbywały się noz- 
malnie. Następnie wyraził podziękowanie 
Kuratorjum O. Sz. W3l., które w roku bie- 
żącym, jak i w roku ubiegłym wyznaczyło 
dla szkół zawodowych T-wa „Poomce Pracy* 
subwencję, która choć niewielka ogromnie 

się przydała, tem bardziej iż Magistrał w r 
bieżącym nie wydał jeszcze żadnych sum. 

Członek Zarządu Inż. L. Parnes w prze- 
mówieniu swem życzył absolwentom pomyśl 
nej przyszłości na nowej drodze życia, 

Prof. Kulesza kierownik działu rysunko- 
wego, wyraził podziękowanie Zarządowi za 
jego miłe zainteresowanie się tym oddzia- 
łem i podkreślił znaczne postępy uczniów. 

Po przemówieniach nastąpiło wręczenie 
dyplomów absolwentom, poczem odbył się 
bankiet, zorganizowany przez przełożoną 
szkoły p. R. Gurewicz, której uczniowie wy- 
razili serdeczne podziękowanie. 

Na tem uroczystości zakończono. 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatni raz „Połacy w Ameryce* w Ber- 

nardynce. Dziś w czwartek 14 lipca o godz. 
8.15 ostatnie przedstawienie barwnej i melo 
dyjnej operetki p .t. „Polacy w Ameryce" 
Pełne humoru sceny doskonała gra artv- 
stów muzyka tańce i śpiew oraz piękne de- 
koracje wszystko to sprawia że „Połacy w 
Ameryce“ stanowią wciąż niesłabnącą atrak 
cję dla Wilna. 

Jutro w piątek 15 b. m. o godz. 8.30 pierw 
szy gościnny występ Rosyjskiego Teatru Ry 
skiego. W dniu tym ukaże się dramat w 4 
aktach Ostrowskiego. Teatr Rosyjski w po- 
wrotnej drodze z Rumunji, gdzie bawił na 
gościnnych występach zatrzyma się w Wił 
nie tylko na 4 dni — poczem wraca do Ry- 
gi. 

— „Od kanapy... do fotełla* w Lutni. 
Dziś w czwartek 14 lipca o godz. 8.15 nie- 
zmiernie wesoła i beztroska komedja fran- 
cuska „Od kanapy do fotela* — zdolna za- 
razić swym dobrym humorem najwybred- 
niejszego widza. 

Jutro w piątek 15 maja b. m. o godz. 
8.15 ostatni raz „Od kanapy.. do fotela" 

— Park im. Żeligowskiego. Dziś wielki 
Koncert symfoniczny pod batutą pierwszego 
dyr. opery warszawskiej prof, Walerego Ber 

  

   

  

  

  

  diajewa. W' programie. Berioz Symfonja 
fantastyczna, Karłowicz — Trzecia pieśń, 
Głazunow — Ej uchniem, Wagner — Re- 
jencja i inne. Początek o godz. 8.15 wiecz. 

Jutro „Faust* opera K. Gounod'a w 5 ak 
tach w nowej obsadzie z udziałem zamie. 
cowych i miejscowych art. 

RADIJG 
CZWIARTEK RNIA 14-go LIPCA 1932 R 

11.58: Sygnał czasu. 15.10; Program dzien 

y. 15.15; Walce, polski i krakowiaki (płyty). 
15.35; Kom. met. 15.40; Muzyka romantycz. 
na. 16.30: Kom. Związku Młodzieży Polskiej 
16.40; Mała skrzyneczka — listy dzieci omė- 
wi Ciocia Hala. 17.00: Koncert. 18.00; Jak 
fotografować — odczyt wygł. M. Dederko. 
18.20; Muzyka taneczna. 19.15; Skrzynka po- 
cztowa Nr. 109 listy radj. omówi p. W. Hu- 
lewicz. 19.35; Prasowy dziennik radjowy. 
19.45; Program na piątek i rozmaitości. 20.00; 
Koncert i muzyka taneczna. 21.30; Słuchowi 
sko „Sym Napoleona* podług Mileskiego. 
21.50; Komunikaty. 22.40; Wiadomości spor- 
towe. 22.50; Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 15-go lipca 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muz. z płyt. 15,35: Kom. met. 15,40 
Różne zespoły instrumentalne i głosowe. — 
16,35; Kom. LOPP. 16,45; Recital spiewaczy 
p. Czuchowskiej (sopran). 17,15; Poezja №- 
ryczna kresów wschodnich przeczyta T. Byr- 
ski. 17,80: Wiesołe płyty. 18,00; „Lekarz che 
rego świata” odcz. wygł. W. Rogowicz. 18,20 
Muz. tan. 19,15; Z zagadnień litewskich. -— 
19,30; Program na sobotę. 19,35; Prasowy 
dziennik radjowy. 19,40; Przegląd prasy rol 
niczej krajowej i zagranicznej. 20,00; Kon- 
cert symf. 20,45; Feljeton aktualny. 21.00; 
Koncert. 21,50; Kom. 22,00; Kom. i muz. 
tan. 22,40; Wiiad, sport. 22,50; Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
ŚWIĘTO FRANCJI. 

Wierna węzłom braterskim, jakie łączą 
obie republiki, w dniu 14 lipca prześle Poi- 
ska pozdrowienie swej nadsekwańskiej s:0- 
strzycy. Uczynią to najwyższe władze pań- 
stwowe w drodze telegraficznej — na falach 
eteru popłyną z nad Wisły ku brzegom Sek 
wany melodje francuskie w czasie koncertu 
radjowego; ponadto już dla naszych słucha- 
czów nada Polskie Radjo o godz. 21.20 siu 
chowisko p. Jana Milewskiego p. t. „Syn 
Napoleona", będące przypomnieniem tragicz 
nych losów napoleońskiego Orlęcia, więzin- 
nego w złotej klatce Habsburgów. 

  

   

  

   

   

          

K U В Т. ЕВ 

SPORT 
MISTRZOSTWA NIEMIEC W AKROBATYCE 

POWIETRZNEJ. 

BERLIN, 1. 7. (Pat), — Wie Wrocławiu 
odbyły się w obecności 100 tysi widzów 
zawody łotnieze © tytuł mistrza Niemiee w 
akrobatyee powietrznej. Tytuł zdobył po raz 
trzeci pilot Fieseler. 

W 

  

WŁOCHY I NIEMCY W. FINALE 
EUROPEJSKIEJ. 

Jak już podaliśmy, mecz półfinałowy o 
puhar Davisa Niemcy — Anglja zakończył 
się niespodziewanem zwycięstwem reprezen- 
tacji niemieckiej 3:2. Równocześnie Włosi 
również niespodziewanie pokonali Japończv- 
ków w identycznym stosunku 3:2. Najwięk 
szą niespodzianką tego ostatniego spotkania 
były klęski słynnego japońskiego tenisisty 
Satoh. Wi ten sposób finał grupy europei- 
skiej rozegra się pomiędzy Włochami a Niem 

cami. 

GRUPY 

  

    

  

  

WYNIKI TOUR DE FRANCE COL LUCHON 

PARYŻ, 13. 7. (Pat). — Wczoraj rozpo- 
czął się najtrudniejszy etap Tour de France 
Col Luchon, wynoszący 229 klm. i prowa- 

    

      

dzący przez Pireneje. Zwyciężył na tym eta- 
pie Włoch Pesenci, który przebył go w cza 
sie 9 godz. 33 s. Z powodu deszczu, jak 
ły dzień padał, droga była bardzo ci 

  

   

  

  

zwłaszcza na rozmokłych i miejscami Ślis- 
kich drogach górskich. W; klasy i ogól- 

  

nej „żółty trykot* znajduje się wciąż w po- 
siadaniu Francuza le Duca (44 g. 20 m. 28 
sek). drugi — Stoepel, trzeci Berts (Belgja), 
4 Pesenci. 

Święto morza polskiego. 
Wi dniu 31 lipca Liga Morska i Kolonjał- 

na organizuje w Gdyni „Święto Morza Pol- 
skiego”. Ma ono być ogólnopolska manife- 
stacją naszego stosunku, do własnego wybrze 
ża oraz zadokumentowaniem niezłomnej wo 
li posiadania i utrzymania morza. Obchód 
zaszczyci swą obecnością Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej. 

Program obejmuje: Mszę polową na wy- 
brzeżu, błogosławieństwo portu, morza, flo- 
ty wojennej, handlowej i rybackiej przez ls, 
Biskupa Okoniev go, defilada pomorsk 
brygady Kawalerji przed Panem Prezyd 
tem Rzeczypospolitej, pochód uczestników 
zjazdu. Każdy jadący na „Święto Morza* 

do Gdyni w dniach od 28 do 31 lipca r. b. 
ma prawo na mocy rozporządzenia Minister- 
stwa Komunikacji wykupić 70 proc. wart. 
nominalnej bilet do ws kich klas i na 
wszystkie pociągi ze stacji wyjazdowej do 
Gdyni. Bilet będzie ostemplowany przez 
Kasjera datą wyjazdu tylko z jednej strony 
Przy wyjeździe z Gdyni w dniach od 31 lip 
ca do 2 sierpnia włącznie należy ten sam 
bilet przedstawić w kasie w Gdyni do ostem 
płowania na drugiej stronie. Bilet ten bę- 
dzie ważny na powrotny bezpłatny przejazd. 
Oprócz tego każdy wyjeżdżający z Gdyni od 
31 lipca do 2 sierpnia, ma prawo na pod- 
stawie zaświadczenia wydanego przez Ligę 
Morską i Kolonjalną do wykupienia biletu 
ulgowego w wysokości 20 proc. ceny norni- 
nalnej z Gdyni do miejsca zamieszkania każ- 
dym pociągiem i każdą klasą. 

Ruch cudzoziemców 
w ważniejszych miastach 

Polski. 
Wedlug ostatnich danych statystycznych, 

w ciągu pierwszego kwartału r. b. do 22 
większych miast Polski przybyło ogółem 
14.436 cudzoziemców. Największa ilość cu- 
dzoziemców, mianowicie 4.402 osób przybyło 
z Niemiec.  ZAustrji przybyło 1.871 osób, 
z Czechosłowacji 1.538, z Francji 716, ze 
Stanów Zjednoczonych A. P. 647, z Anglji 
418, z Łotwy 392, z Węgier 383, z Rosji 
sowieckiej 151 osób. 

Największa liczba cudzoziemców, miano- 
wicie 4.545 osób przybyła do Warszawy. — 
1.546 do Krakowa, 1.533 do Poznania, 1.059 
do Łodzi, 1.189 do Katowic, 1.003 do Lwo- 
wa, 734 do Bielska, 662 do Bydgoszczy 573 
do Wiilna 226 do Zakouanego, 102 do Gdyni. 

Wyjechało ogółem z większych miast 
Polski 13.609 cudzoziemców. 

Czy wiecie, że... 
— ŻZnany aktor filmowy w Holływood, 

Wiliam Haines zbiera autografy na bank- 
notach dolarowch. 

— 2300 miljonów słów zostaje corocznie 
złożonych i wydrukowanych w Stanach Zje- 
dnoczonych. 

      

    

  

  

I LREYN SKI 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WIELKA AWANTURA PRZY UL. 

WIELKIEJ. 

Pobicie właściciela domu Nr. 39. 

W) dniu wczorajszym o godzinie 1-ej p. 
p. przy ulicy Wielkiej wynikła wiełka a- 

wantura na tle wyeksmitowania przez wła 
cieiela domu nr. 39 przy wspomnianej ulicy 
niezamożnej rodziny Berkowiczów. 

Na widok nieszez. ej redziny kilka 
oscbników ze zgromadzonego tłumu rzuci- 
ło się na właściciela domu p. Lipmana Waj- 
nika i dotkliwie ge pobiło. Kres zajściu 
položyla polieja która osobników tych zatrzy 
mała i sporządziła protokół. Poszkodowane- 
mu udzielono pierwszej pomocy w pobliskiej 
aptece. (e) 

MORDERCA Ś. P. POSTERUNKOWEGO 
ANRZEJEWSKIEGO OSADZONY ZOSTANIE 

W: WIĘZIENIU ŁUKISKIEM. 

Z zarządzenia władz prokuratorskich mor 
derea pesterunkcwego Andrzejewskiego К, 

Kwieciński dostarczony zostanie w dniu dzi 
siejszym do Wiilna i osadzeny w więzieniu 
na Lukiszkach. 

Prawdopodobnie że sprawa doraźna prze- 
ciwko mordercy odbędzie się w Wilnie. О- 
statecznej jednak decyzji w tej kwestji jesz- 
cze nie powzięto. 

CIĘŻKIE OSKARZENIE 71-LETNIEGO 
STARCA. 

Wdniu wczorajszym do władz śledczych 
wpłynęła skarga przeciwko niejakiemu Szy- 
szkiewiczowi, zamieszkałemu w charakterze 
suhlokatora przy pewnej rodzinie przy ulicy 
Mahometańskiej nr. 6. W, skardze tej zarzu- 

ię Szyszkiewiezowi, iż miał en dopuś- 
ę niemoralnych czynów wzsłędem 7 

iei córki właścicielki mieszkania i zara- 
zić nieszezęśliwe dziecko chorobą wenerycz- 

ną. Policja prowadzi dochodzenie celem usta 
lenia ezy wniesiona skarga odpowiada rze 
czywistości. (e). 

KRADZIEŻ MIESZKANIOWA. 

Wj dniu 12 b. m. Pawłowiczowa Paulina 
(Nadleśna 41) zameldowała że w nocy z dn. 
11 na 12 b. m. nieznani sprawcy z niezar- 
kniętego mieszkania skradli garderobę mes- 

ką i damską, łącznej wartości 400 zł. 

WYŁOWIENIE TOPIELICY WPOBLIŻU 
MOSTU ZWIERZYNIECKIEGO. 

W. dniu 12 b. m. z rzeki Wilji, około mo 
stu zwierzynieckiego zostały wydobyte zwło- 
ki Pietkun Albiny lat 20 z zawodu służącej 
(Jasna 21) jak ustalono dochodzeniem, Piet 
kun w dniu 10 b. m. wyszła z domu z 
miarem popełnienia samobójstwa. Zwłoki 
przesłano do kostnicy szpitala Św. Jakóba do 
decyzji władz prokuratorskich. 

POŻAR W: ODLEWNI ZELAZA PRZY UL. 

CICHEJ. 
WI dniu 12 b. m. wieczorem wskutek pęk 

nięcia komina zapaliły się deski na dachu 
odlewni żelaza (Cicha 3) należącej do Gold. 

manowej Judesy. Zawezwana straż pożarna 
ogień ugasiła. Wypadku z ludźmi nie było. 
Strat narazie nie ustalono. 

TAKSÓWKA NAJECHAŁA NA FURMANKĘ 
WIIEJSKĄ. 

WI dniu 12 b. m. o godzinie 4 po poł. 
szofer Karolewicz Włacław (Kalwaryjska 
134) prowadząc taksówkę Nr. 14170, na szo- 
sie Kalwaryjskiej najevhał na furmankę kon 
ną, powożoną przez Pieńkowską Józefę z Je 
rozolimki, wskutek czego Pieńkowska doz- 
nała lekkich obrażeń. — Odwieziono ją. do 
mieszkania w stanie nie budzącym obaw. 

Tajemnicza konferencja 
sztabu hitierowskiego. 
MONACHJUM, 13.VII. (Pat). Jak 

donosi prasa monachijska, w ostat- 
nich dniach miała się odbyć w Ber- 
chtesgader poufna konferencja kiero- 
wników ruchu narodowo-socjalistycz 
nego, w której wzięli udział Hitler, 
szef sztabu hitlerowskiego kpt. Ro- 
ehm, Strasser i in. 

Przedmiotem obrad miała być 
kwestja ostatecznego zorganizowania 
walki przedwyborczej. 

'Tajemnica jednak, jaką otoczone 
były obrady, zdaje się potwierdzać 
słuszność przypuszczeń, że chodziło 
tu raczej o przygotowania do ewentu 
alnego objęcia władzy przez narodo- 
wych socjalistów. 

      

   

        

Hr. 158 (2400 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Z KONFERENCJI ROZBROJENIOWEJ. 
Konferencja będzie odroczona de września. 

  

LONDYN, 13.VII. (Pat). Z miaro- 
dajnych kół politycznych donoszą, że 
konferencja rozbrojeniowa — ойгосту 
się w połowie przyszłego tygodnia po 
uchwaleniu rezolucji, reasumującej 
wszystkie punkty, co do których na- 
stąpiło porozumienie. 

To uzgodnienie poglądów doty- 
czyć będzie przedewszystkiem: 1) us- 

  

tanowienia stałej komisji rozbrojenio 
wej, jako instytucji kontroli i regulo- 
wanie umów rozbrojeniowych, 2) za- 

kazu rzucania bomb z aeroplanów, 3) 

zakazu używania gazów trujących, 4) 
ograniczenia pojemności tanków. Kon: 
ferencja' zbierze się ponownie z koń- 
cem września. 

   

  

Propozycja grupy 8 państw. 
GENEWA, 13.VII. (Pat). W zwią- 

zku z opracowaniem tekstu rezolucji 
która ma zamknąć pierwszy okres 
prac konferencji rozbrojeniow. przed 
stawiciele 8 małych państw — Belgii, 
Hiszpanji, Danji, Holandji, Norwegji, 
Szwajcarji, Szwecji i Czechosłowacji 
— zakomunikowali ministrowi Bene- 
szowi, który w nieobecności sir Simo- 
na prowadzi rokowania, program, 
który został opracowany przez dele- 
gacje tych państw i który zdaniem 
ich mógłby stanowić podstawę rezo- 
lucji. 

Propozycję 8 r-istw składa się z 
trzech części. 

Pierwsza dotyczy rozbrojenia ja- 
kościowego. W tej dziedzinie wymie- 
nione państwa proponują całkowity 

  

  

  

zakaz bombardowania powietrznego 
i w związku z tem zniesienie samoło- 
tów i sterowców wojskowych powy- 
żej pewnego tonażu. Również powin- 
no być zakazanem kształcenie pilo- 
tów wojskowych w bombardowaniu. 
Dalej 8 państw żąda zakazu posiada- 
nia czołgów powyżej pewnego ciężaru: 
oraz artylerji powyżej 155 mm., wre- 
szcie zakazu wojny chemicznej i ba- 
kterjologicznej. 

  

Druga częś 
kotroli fabry! 

propozycji dotyczy 
acji broni. 

  

Trzecia część dotyczy procedury. 
Zawiera ona wezwanie skierowane do. 
5 głównych mocarstw morskich roz- 
poczęcia rokowań w sprawach roz- 
brojenia na morzu. 

  

Walka 6 radio w Rzeszy. 
BERLIN, 13. 7. (Pat). — Na czoło 

aktualności bieżących wysunęła się 
ostatnio sprawa reorganizacji radja 
niemieckiego, na gruncie którego za 
chodzi możliwość nowego konfliktu 
pomiędzy rządem Rzeszy a rządami 
krajów związkowych. 

Z iniejatywy ministra spraw wew- 
nętrznych odbyła się ostatnio konfe- 
rencja pomiędzy odpowiednim resor- 
tem ministerstwa spraw wewn. a mi- 
nisterstwem poczt Rzeszy, zmierzają- 
ca do wprowadzenia elementu polity- 
cznego do programów radjowych i od 
dania całego nadzoru w tym wzglę- 

dzie w ręce rządu Rzeszy. Powód de 
tej akcji dało podobno wystąpienie 
przedstawicieli frankcji hitlerowców 
w Reichstagu u ministra poczt Rzeszy 
w zwązku z odmową przez radjo tran- 
smitowania przemówienia posła naro— 
dowo-socjalistycznego Strassera. 

Przewidywana reorganizacja pole- 
gać ma na odebraniu koncesji dotych 
czasowym towarzystwom radjowym i 
utworzeniu nowych spółek akcyjnych, 
w których Rzesza reprezentowana by 
łaby w 51 proc., a kraje związkowe 
tylko w 49 proc. 

Hitlerowskie prezydjum sejmu. 
BERLIN, 13.VII. (Pat), Zebrany 

po nowych wyborach sejm krajowy w 
Meklemburg-Schwerein powołał dziś 

prezydjum, złożone z samych паго- 
dowych socjalistów. 

Zaburzenia w Niemczech. 
BERLIN, 13.VII. (Pat). Cała prasa 

notuje coraz nowe doniesienia o za- 
burzeniach na tle politycznem w róż- 
nych miejscowościach Niemiec. W Za 
brzu hitlerowcy napadli na policję 
Podczas obławy aresztowano 80 osób 
W Kolonji zaburzenia przybrały tak 

      

Zebranie komitetu rzeczo- 
znawców w Gdańsku. 

GDAŃSK, 13.VII. (Pat). W dniu 
13 b. m. zebrał się w Gdańsku po raz 
pierwszy komitet rzeczoznawców, ba 

dający sprawy sporne co do zupełne- 
go wykorzystania portu gdańskiego. 

Opinja powyższego komitetu ma 
służyć wysokiemu komisarzowi jako 
podstawa do wydania ostatecznej de- 
cyzji w tej sprawie. Skład komitetu 
jest następujący: p. Brierly (Anglja), 
profesor prawa uniwersytetu w Ox- 
fordzie Calkes (Luksemburg) — czło- 

wielkie rozmiary, iż musiano użyć sa= 
mochodów pancernych do przywró- 
cenia porządku. W kilku miejscacix 
próbowano wznieść barykady i w tynx 
celu powyrywano bruk uliczny. Licz- 
by rannych nie zdołano ustalić, 

nek belgijsko-luksemburskiej naczel- 
nej rady gospodarczej, Dźriczicz (Ju- 
gosławja), były generalny dyrektor” 
kolei jugosłowiańskich i Hostie (Bel- 
gja), członek stałego komitetu praw- 
nego doradczej i technicznej komisji 
do spraw komunikacji i tranzytu о- 
raz Wouter Cool (Holandja), były dy- 
rektor portu rotterdamskiego. 

Pierwszy wyrok. 
RZYM, 13.VII. (Pat). Trybunał ko- 

ścielny wydał pierwszy wyrok o unie- 
ważnieniu małżeństwa od czasu kon- 
kordatu Italji z Watykanem. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Z życia rosyjskiego. 

Dziś! Potężny dramat 

miłości i poświęcenia 
Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

* Bźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 67, tel. 15-41. | NĄ SCENIE: Występ 

nalnego 

Dźwięk. teatr świetlny | sacja dla Wilna, 

PAR 
ml. Wielka 42, tel. 5-28 

Dfwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

dzieło w-g powieści   

Dziśl Najbardziej atrakcyjny program! Najwspan. 
arcydzieło doby ob. w-g pow. Stefana Zwejga 

Czajkowskiego i in. ros. kompoz. 

W rolach główn.: Dolons 
Costello i Betty Biythe. 

Dziś premiera! Wielki 
film sensac. - kryminalny 

jasnowidza - 

Dziś premjera! Wielka sen- 
film p. t. 

ponadto Król Kkonferanserów. 5»= 0. Jirossy 
Przepych wystawy! Tańce! Śpiewi Muzyka! Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Poczatek aeabaow oęodzinie 4-6, 8841005 63 anie eWiatecznE jod GLS 2 

SERCE NA ULICY 
W rolach głównych: Nora Ney, Zbyszko Sawan, Kazimierz Junosza-Siępowski. 

Dziś! Najpiękniejsze dźwiękowe polskie arcy- 

szewików w Polsce. 
Nad program: Najnowsza dźwiękowa komedja Fiejszera. 

Betty Compson— Chester Morris. 
Spór o sierżanta Griszę 

Ilustracja muz. złożona z utworów 
Nad program: Pikantna, tryskająca humorem komedja 

z życia lekkomyślnych dziewcząt PRECZ Z POŃCZOSZKĄ. Seanse o godz. 4, 6,8 i 10'15 

CENY 
od 

| 30:406 | 

NA FALI ŻYCIA (Prawo miłości) 

fenome- 
telepaty 

NA ZACHODZIE 

St. Kiedrzyńskiego p. t. 

  

każda Pani powinna kupować 

w SKLEPIE BŁAWATNYM 

  
Obwieszczenie. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 
Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy ul. M. Pohu- 

obwieszcza, iż 
19-go lipca 1932 r. od godz. 10-ej rano w Wilnie przy 
ul. Nowo-Popławskiej 22, odbędzie się sprzedaż ż li- 
cytacji publicznej, majątku ruchomego, należącego do 
Aleksandry Garbaczowej, składającego się z domu 

Janka 13, na zasadzie art. 1030 U.P. C. 

drewnianego, oszącowanego na sumę 1000 zł., 

spokojenie pretensji 
568 zł. 20 gr. z %% i kosztami. 

545/VI 

W obecnych ciężkich czasach į 
tkaniny 

sukniowe, bieliźniane i pościelowe tylko 

„TKANINY TANIE” 
S. CISZEWSKIEGO, Wileńska 31. 

magistratu m. Wilna w sumie 

Komorvik Sądowy W. Leśniewski. 
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na za- 

Sp. Akc. 
546/V1   

CENY: Bałkon 30 gr. Parter 60 gr. 

W pegeni za miljcnami 
Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej 

Władzia ZWIRLICZA 

GWARANTOWANY ŚRODEK IZOLACYJNY 

Rydrofuge „Castor” 
jest do nabycia w 

B.-H. M. JANKOWSKI 
Wilno, Św. Jańska 3 

a a 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, 7 rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Połockiej 14, m. 3, 
zgodnie z art. 1030 U. P. €. obwieszcza, iż w dniu 
22 lipca 1932000002 0 S ano, aa 
ulicy Dąbrowskiego '0, m. 2, odbędzie się z zastoso- 
waniem art. 1070 U.P.C. sprzedaż z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego, należącego do Romana An- 
tonowicza, składającego się z maszyny do pisania 
i liczenia, przyboru kancelaryjnego, biurka i 2-ch szaf 
oszklonych, oszacowanego na sumę 2000 zł. na zaspo- 
kojenie pretensji Zjednoczonego Banku Ziemskiego 

Komornik Sądowy A. Uszyński. 

na wszystkie 
seanse 

Z udziałem gerjelnego tucjenQ 
flbertini i uroczej Elzy Femary 
CENY od 25 gr., parter dz. 60 Gr. 
W programie: Odgadywanie myśli, 
trafne odpowiedzi na pytania it. p. 

NIE BYŁO TAK ŹLE 
w przepysz. olšniew.-bogetej rewji ang. 
przemawia z ekr. w języku pofskim. 

Ceny zniż. od 30 $r. 
Sensacyjny dremat w 12 akt. 
ilustrujący szpiegostwo bol- 

Początek o godz. 4, 6, 8,i 1015. 

  

pp RED ZZ EZ 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 
TNTKOLI GATORNIA 

| „ZNICZ“ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rod. 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
— TANIO — 

  

  SOLIDNIE       
  

Dźwięk. Kimo-Teatr DZIŚ! 

Światowid 
uł. Mickiewicza 9. 

W rolach głównych: 
najwięk. mistrz maski 

Niezwykła atrakcjal 3 

dzieło dramatyczne w zupełnie nowem dźwiękow. wydaniu 
Największe tajemnicze arcy- UPIÓR W OPERZ Cudowne dzieło 

kinemat. światow.. 

Lon Chaney, == Mary Philbin i Norman Kerry 

Nieruchomość 

Ё 

.ЩММ 

Požyczki: 
1000, 2000, 3000 i 5000 
dolarów am. udzielę pod 
dobrą gwarancję. Zgłosz. 
tylko poważne do „Prze- 
glądu Światowego", Dąb- 
rowa Górn., 3-go Maja 9. 
sub. „Amerykanin“. Na 
odpowiedž zalącz. znacz. 

Poważne 
wydawnictwo 

poszukuje kierowników 
filij we wszystkich mias- 
tach Polski. Zgłosz. do 
„Przeglądu Šwiatowego“ 
Dąbrowa Górn., ul. 3-go 
Maja Nr. 9, sub. „Wydaw- 

nictwo“ 

Młody inieligeniny 
człowiek poszukuje po- 
sady rolnej w majątku, 

  

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

odbytych. 
Nieświeska 22/16, m. 7 

  

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" 

    

  

Sprzedaje się stare żelazo 
iinne. Oglądać na placu S-ki „Konkordja*, 

ulica Słowackiego Nr. 17. 
Komisja Likwidacyjna 
Sp. Akc. „„Wiktorja''. 
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Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy biu- 
rowej, magazyniera ew. 
innej. Obeznany z księ- 
gowością. Złożę niewiel- 
ką kaucję. Łaskawe ofer- 

ty do Administracji 

Potrzebna 

ondulatorka 
żelazkowa. Zgłoszenie z 
podaniem warunków — 

ILJA, pow. wileński 
Fryzjernia „Lucjana“ 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna” 

SIENNIKI 
bardzo tanio poleca 

W.Mołodecki 
Wileńska 26 

    

  

  

  

w śródmieściu od 2-ch ulic 
tuż przy Mickiewicza 
do sprzedania 

Reflektanci zechcą skła- 
dać oferty z adresami pod 

„Bez pośrednictwa” 
w redakcji „Kurjera W." 

(Jagiellońska 3) 

LETNISKO 
blisko Wilna, las, rzeka, 

miejscowość zdrowa. 
Jagiellońska 9, m. 13 

    

  

Do wynajęcia 

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

nach urzędowych. 

  

Do: wynajęcia 
odremontowane 2-pokoj. 
mieszkanie z kuchnią ze 
wszystkiemi wygodami — 

ul. M. Pohulanka 10 róg 
Teatralnej Il 

Do wynajęcia 
słoneczne mieszkanie 

3.pokojowe z wygodami 

oraz | pokój z kuchnią 
i stajnia Tartaki 19 
róg Ciasnej, telefon 3-52 

ROKROPATYCZNE 
(przyrodolecznicze nietru- 
jące) leczenie zastarza- 
łych chorób wewnętrz- 
nych, płciowych, kobie- 
cych Dr. med.Herwich, 
Katowice 3-go Maja 40. 
Pisemne zapytania—dołą- 

czyć porto. 

    

  

Do egzaminów 
wstępnych, 

które odbędą się we 
wrześniu w Pańistwowej 
Szkołe Technicznej 

przygotowuje zespół na- 
uczycieli specjalistów. 

Ceny przystępne. 
Zgłoszenia u p. A. Szu- 
lakiewicza, Stara 24, m. 2 

Grupa studentów 
przygotowuje do egzami- 
nów ze wszystkich przed- 
miotów w zakresie gin- 
nazjalnym i szkoły tech- 
nicznej oraz do wstępnych 
egzaminów konkursowych 

na politechnikę 

Mickiewicza 19—31. 

Uczeń 8 kl. gimn. 
udziela korepetycyj w za- 
kresie 7-u klas gimnazjum 

z polskiego, matematyki, 
francuskiego i łaciny. 

Dowiedzieć się: Antokol- 
ska B-a, m. 2, od 3—4 pp. AJ 

Dyplomow. absolwent 
Państw. Konserwatorjum 
Warszawskiego przyjmie 
posadę nauczyciela muz. 
i śpiewu solowego i chó- 
ralnego (fortepian, skrzyp- 
tet iahć iitrim)| może 
udzielać lekcyj przedmio- 
tów w zakresie klas niż- 
szych. Oferty do Admin, 

„Kurjera Wil." 

0. SPOKOJNY 
Św. Mikołaja 13 

Niklujemy mosiądz i że- 
lazo, srebrzymy wszystko, 
Reperujemy maszynki 

„Primus“ i stawiamy pra- 

wdziwe palniki „Primus“ 
Ceny bardzo niskie. 

  

  

    

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener: 
narządów moczowych 

od g. 9—1 i 5—8 wieca. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz= 
ne, narządów moczowych. 
od g 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

Akuszerka 

Marja Ladnajoua 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz,. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina. 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zanw 
na lewo Gedeminowską, 

ul. Grodzka 27. 

W. Z. Nr. 3693 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m. I6- 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Mstalacje elektr CZA. 
dzwonki sygnalizacy|= 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowas 

ny elektromonter 

ST. PIOREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9.. 

      

MWydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. tel, 3-40. 

      
Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


