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Rok WI. MIEZALEŻNY ORGAW DEMOKRATYCZNY 

Przyszłe losy. ENFODJ. 
W jednem z pism angielskich ukazał się artykuł Macdo- 

nalda o losach Europy w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Ze 

względu za zrozumiałe zaciekawienie, jakie budzi powszechnie 

osoba nowego premiera angielskiego zamieszczamy jego wywody 

w całości, tembardziej. iż rzucają one dziś wyraźnie światło na 

kierunek jaki zamierza nadać polityce angielskiej przywódca Labour 

Party, 

Proszono mnie abym napisał, 

jak sobie wyobrażam świat po 10 
latach. Problem bardzo ciekawy, 

odpowiedź jednak niestety trudna. 

Dość długo zajmowałem się działal- 

nością społeczną, ażeby módz dojść 

do wniosku, że właśnie wtedy, kie- 

dy mamy wszelkie podstawy do 

przypuszczania, że możemy oczeki- 

wać spokojnego rozwoju odnosnego 

problemu, okoliczności układają się 

tak, że wysiłki nasze idę na marne. 

Mimo to zasadnicze drogi, po któ- 

rych kroczy współczesna gospodar- 

ka zdają się być jasno zakrešlone, 

Przemysł całego świata podzielony 
jest obecnie na szerokie ekonomicz” 

ne pola, kontrolowane przez liczne 

syndykaty nie uznające innych granic, 

jak granice rynkowe i rozporządza* 

jące życiem wielu miljonów istnień 

ludzkich. 

Hasło samostanowienia o sobie 

narodów stało się powszechnem w 

r. 1914. Hasło te będzie zastąpione 

jeszcze bardziej ważkim postulatem, 

mianowicie dążeniem do indywidu- 
alnego samostanowienia o sobie. Je- 

żeli chodzi o polityczne problemy, 
| to oczywista nasuwa się przedew- 

szystkiem pytanie „jak będzie wy- 

glądała Liga Narodów w r. 1940“, 

Zależy to od tego, jaką moralną i 

polityczną siłę zdobędą w tym cza- 

sie drugorzędne państwa Europy. 

Jeżeli uda się im w Genewie zdo- 

być rzeczywistą siłę, w przekształ- 

ceniu Europy w Stany Zjednoczone 

Europy nie będzie żadnych prze- 

szkód. Jeżeli jednak państwom tym 

się to nie uda, a wielkie mocarstwa 

w dalszym ciągu będą w Genewie 

dominować i posługiwać się mecha- 

nizmem Ligi Narodów w pierwszym 

rzędzie dla załatwiania swoich wła- 

snych interesów oraz prowadzić ego- 

istyczną politykę, sytuacja będzie o 

wiele bardziej zawikłana i niejasna. 

Wielkie mocarstwa będą się sta- 

rały o zachowanie pokoju, gdyż to 

będzie warunkiem ich panowania, 

lecz nie włożą one w to swej ak- 

tywności. Mocarstwa te będą się za- 

chowywały tak, jak naczelnicy rodów, 

wskazujęc mnogim narodom, jak się 

rządzić, utrzymywać porządek. yŁ 

drugiej jednak strony zachowają one 

inicjatywę i będą narzucały wszyst- 

kim swoją wolę. To nie wróży sta- 

bilizacji położenia. 

Jak długo Ameryka nie wejdzie 

do Ligi Narodów, ostateczne uregu- 

gulowanie sytuacji w Europie będzie 

trudne, prawie niemożliwe. Świat 

jest tak mały, że ani jedno porozu- 

mienie, poza obrębem którego sta- 

łoby choć jedno większe państwo, 

nie może zabezpieczyć wolności i 

samostanowienia o sobie Europy. 

Prawda, myślę, że mało jest szans 
na to, aby pozyskać Amerykę do 
Ligi Narodów w najbliższem dzie- 

sięcioleciu, jednakże mimo to Stany 

Zjednoczone wezmą bliższy udział 

w działalności Ligi Narodów. ŻZa- 

gadnienie swobody mórz będzie roz- 

wiązane porozumieniem między Ame- 
ryką i Anglją, a to doprowadzi do 
dalszego zbliżenia między Europą 

i Ameryką. 

Nie minie dziesięć lat, jak na- 

rody zachodniej Europy napotkają 
cały szereg skomplikowanych prob- 

lemów w ich stosunkach z narodami 

wschodniemi. Prawie nikt nie zwró- 
cił uwagi na to, że w rezultacie 
ogromnie któtkowzrocznej polityki, 

jaką uprawialiśmy w ciągu ostatnich 

czterych lat, Rosja skierowała całą 

swoją uwagę na Wschód. Rosja 

wywiera na Wschód ogromnie ujem- 
ny wpływ, a my nie tylko pomogliśmy 

w tem, ale niejako narzuciliśmy taki 

właśnie niepomyślny rozwój jej po- 

lityki. 
Największy problem, jaki stoi 

przed nami, to kwestja, w jaki spo- 

sób przejść bezboleśnie przez okres, 

w którym stosunki między Zacho- 

dem i Wschodem, regulowane do- 

tychczas orężem Zachodu, przemie- 

nią się w równouprawnienie Wscho- 

du z Zachodem. 

Rosja Sowiecka próbuje odpo- 

wiedzieć na to pytanie rewolucyj- 
nem wrzeniem, albo w ostatecznym 
wypadku narzucaniem rewolucyjne- 

go sposobu myślenia. Chcę podkre- 

ślić. że Wschód zaczyna widzieć je- 

dyne wyjście w wolności i w dąże- 

niu, aby powiedzieć Zachodowi: 
My nie możemy konferować z wami. 
Wasze panowanie nad nami powin- 

no się skończyć dlategó, że my te- 

go żądamy. My nie wierzymy, że 

wy dobrowolnie zgodzicie się na 

zmiany, które dyktuje rozum i ucz- 

ciwość. Bojkotem i gwałtem zmusi- 

my was do pogodzenia się z sytu- 

acją. 

W dni rewolucji demokracja nie 

znajduje dla siebie miejsca. Ona 

może się tylko rozwijać w czasie 

pokoju i w warunkach normalnych. 

Nie wierzę, by w najbliższem dzie- 

sięcioleciu dyktatury w Europie się 

wzmocniły i nie wierzę, by były 

zdolne póderwać demokrację. 

Jeżeli europejska demokracja się 

potknie, to tylko pod "uderzeniami, 

jakie przyniesie ze sobą niemożli- 

wość pokojowego współżycia Zacho- 

du ze Wschodem. 

Bieżące dziesięciolecie pełne jest 

niebezpieczeństw i przy wyborze 

właściwej drogi trzeba być bardzo 

przewidującym. Pomimo to ja jestem 

pewien, że najbliższe dziesięciolecie 
będzie dziesięcioleciem postępu i 

wzmocnienia trwałości stosunków w 

Europie i międzynarodowej współ- 

pracy: 
e] 

Pan premjer Świtalski we 
Lwowie, 

LWÓW. 18.6. (Pat). Dziś rano 
pociągiem pośpiesznym przyjechał 
do Lwowa p. prezes Rady Minist- 
rów dr. K. Świtalski z rodziną 
Przyjazd p. premjera do Lwowa ma 
charakter czysto prywatny, 

Zrzeszenie sędziów i prokurato- 
rów u-min. sprawiedliwości. 
WARSZAWA, 18.6, (Pat). P. mi- 

nister sprawtedliwošci przyjął w 
dniu 12-g0 czerwca r. b. delegację 
prezydjum zarządu głównego zrze- 
szenla sędziów i prokuratorów, z 
którą omówił szereg kwestyj bieżą- 
cych, dotyczących sądownictwa, a w 
szczególności uposażeń 0raż wpro- 
wadzenia nowego kodeksu postępo- 
wania karnego. 

Ambasador. Noulens 0 wystawie 
poznańskiej, 

POZNAN, 13,6. (Pat). Ambasador 
Noulens, kierownik oficjalnej misji 
francuskiej, w skład której wchodzą 
najwybitniejsi przedstawiciele fran- 
cuskiego przemysłu i handlu, po 
trzydniowym pobycie w Poznaniu 
i szczegółowem zwiedzenie Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej Sfor- 
mułował swój sąd o niej w sposób 
niezmiernie pochlebny, 

Język polski językiem kolejarzy 
gdańskich. 

GDANSK, 18.6. Wysoki komi. 
sarz Ligi Narodów Gdańsku prof. 
van Hammel wysłał do komisarza 
generalnego Rzeczypospolitej * Pol- 
skiej w Gdańsku i Senatu gdańskie- 
go notę w sprawie używania języka 
polskiego przez kolejarzy gdańskich. 
W nocie tej komisarz van Hammel 
proponuje kompromis, który uwzględ- 
nia główne żądania polskie. 

    

Madrycka sesja Ligi Narodów. 

Debata mniejszościowa. 

Rozczarowanie i oburzenie 

prasy niemieckiej. 
BERLIN, 13.Vl. (Pat). Prasa ber- 

lińska podaje dziś wiadomości o 
przebiegu posiedzenia Rady Ligi, 
na którem przyjęto raport Adate 
ciego, w tonie rozczarowania, obu- 
rzenia, albo pewnej rezygnacji. 

„Local Anzeiger" „zarzuca min. 
Stresemannowi, że z fortissima ja- 
kiem była mowa lugańska Strese- 
manna zostało dziś tylko pianissimo 
madryckie. „Local Anzeiger* mówi 
w tytule, że min. Sstresemann pod- 
dał się i wyrzekł się w sposób 
godny ubolewania żądań niemiec- 
kich w sprawie mniejszości. Dzien- 
nik zarzuca w depeszy swego ko- 
respondenta madryckiego min. Stre- 
semannowi, że mówił „barozo cicho” 
i że nie znalazł ani jednego ciep- 
lejsżego słowa dla losów mniej- 
szości, natomiast chwalił w uderza- 
jąco silnych słowach drobne wyniki 
dodatnie w pracy komitetu Ligi. 
Pismo zarzuca dalej ministrowi, że 
tylko w dwu zdaniach zastrzegł 
sobie utrzymanie zasadniczego sta- 
nowiska wobec paktu londyśskiego. 
Dalej nie można doprowadzić rezyg- 
nacji — pisze „Local Anzeiger" — 
podnosząc, że Briand napawa się 
zwycięstwem pełną piersią. Przyta- 
czając w jednem zdaniu oświadcze- 
nie min. Zaleskiego. „Local Anzei- 
ger“ zaznacza, że zgoda Polski 
na raport była do przewidzenia, 
ponieważ raport ten daje Polsce 
wszystkie szanse. Niemcy muszą 
stwierdzić ciężką porażkę, której 
zaprzeczać niema celu. „Vossische 
Ztg." zaznacza. że Rada Ligi jest 
zadowolona i. cieszy się z  za- 
łatwienia sprawy. „Berliner Tageb- 
latt* podkreśla w tytule. depeszy, 
podającej mowę Stresemanna, že 
decyzja madrycka nie jest osta- 
teczna. Huggenbergowski dziennik 
„Nachtsausgabe” podnosi w depeszy 
madryckiej, że po wywodach Stre- 
semanna w komitecie Rady, wszyscy 
spodziewali się, iż w dzisieszem prze- 
mówieniu zaprotestuje on 'conaj- 
mniej przeciwko komprowisowi i 
poczyni mocne zastrzeżenia. Tym- 
czasem mowa  Stresemanna jest 
niespodzjanką nietylko dla członków 
Rady, ale i dla słuchaczy niemiec- 
kich, ponieważ wbrew swemu po- 
przedniemu stanowisku Stresemann 
zaakceptował w pochwalnych sło- 
wach nieposiadające żadnego zna- 
czenia zmiany procedury i określił 
kompromis jako postęp. Dziennik 
zarzuca Stresemannowi' że dzięko- 
wał autorom kompromisu i że z 
drugiej strony wyraził tylko skromne 
ubolewanie z powodu nieprzyjęcia 
żądań niemieckich o dopuszczenie 
państw spokrewnionych z mniej- 
szościami do rozważania skarg tych 
mniejszości. 

Z wystawy poznańskiej, 
Niebywały fant. 

Wśród wszystkich, przybywają- 
cych do Poznania, niezwykłą sen- 
sację budzą liczne fanty P. W. K., 
powystawiane fa stoiskach wysta- 
wowych. Tłumy ludzi przystają przed 
luksusowemi urządzeniami pokojów, 
przed dywanami, srebrem, porcelaną, 
bielizną wykwintnym samochodem, 
tworzącymi razem kompletną wy- 
prawę ślubną, jako jedną z głównych 
wygranych, wartości 75.000 zł. Nie 
mniejsze zaciekawienie wywołują 
liczne samochody, maszyny rolnicze, 
meble, platery, zegary, zegarki, gra- 
mofony i t. d, rzeczywistości, 
niema tam ani jednej błahostki, każ- 
dy przedmiot przedstawia dużą war- 
tość użytkową. lLoterja ta odpowia- 
da w całej pełni powadze P. W. K. 

Strajk dwu tysięcy studentów W 
Meksyku. 

MEKSYK, 13. VI. (Pat.) Dwa 
tysiące studentów rozpoczęło strajk. 
Studenci opanowali uniwersytet i 
zatrzymali jako zakładników 4 funk- 
cjonarjuszy uniwersyteckich, doma- 
gając się dymisji rektora. Strajk o- 
becny wiąże się z wydarzeniami z 
końca maja, kiedy to studenci wy- 
stąpili manifestacyjnie przeciwko 
policji, która rozproszyła pochód 
strajkujących studentów, zorganizo- 
wany jako protest przeciwko egza* 
minom miesięcznym na uniwersyte- 
cie. Wczoraj wieczorem studenci 
wypuścili zakładników na wolność. 

MADRYT, 18.V1 (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów ambasador Adatci odczytał sprawozdanie komitetu Rady do spraw 
mniejszościowych, wyliczająe zmiany i nowe zarządzenia, dotyczące proce- 
dury badania petycyj mniejszościowych. Stessemann w przemówieniu swem 
przyznał, iż proponowane zarządzenia przyczyaią się do uspokojenia umy- 
słów, niemniej jednak oświadczył, iż podtrzymuje swą tezę. W konkluzji 
niemiecki minister wyraził zgodę na sprawozdanie, z tem zastrzeżeniem, 
1ż stanowi ono nowy etap, który nie będzie ostatnim. Następnie zabrał 
głos min. Briand, sławiąc dzieło sprawozdawców i wyrażając pogłąd, że w 
interesie mniejszości winny być podjęte wszelkie środki ostrożności w ce- 
lu uchronienia ieh przez szkodliwą agitacją, Minister przypomniał, że w tej 
dziedzinie nic nie może być zmienione bez zgody państw zainteresowa- 
nych i bez osiągnięcia jednomyślności w łonie Rady Ligi. 

W dalszym ciągu mowy Briand przypomniał szczegółowo działalność 
Ligi Narodów na rzecz mniejszości i oświadczył w zakończeniu, iż jest 
przekonany, że min. Stessemann nie uczyni niczego, co mogłoby narazić 
Ligę Narodów na niebezpieszeństwe i zgodzi się w imieniu swego kraju 
na konkluzje sprawozdania. Stressemann przemawiając ponownie ošwiad- 
czył, że nikt bardziej od niego nie pragnie szanować suwerennści państw 
w dziedzinie spraw mniejszościowych. 

Uchwalenie wniosku Adatciego. 
MADRYT, 13. VI. (Pat.) jednomyślnie uchwalony raport Adatciego 

zamyka etap prac Ligi Narodów, dotyczących stosunku genewskiej or- 
ganizacji międzynarodowej do obrony praw mniejszości, otwartej przez 
wystąpienie kanadyjskiego i niemieckiego członków Rady podczas mar- 
cowej sesji. Dotychczasowa teorja i praktyka ustalona została przez sze- 
reg rezolucyj i postanowień, przyjętych przez Radę począwszy od roku 
1921. Razem wzięte stanowią one zbiór postanowień proceduralnych, sto- 
sowanych przez Radę w związku z jej uprawnieniami co do załatwiania 
skarg mniejszościowych. Uzupełnienia proceduralne, przyjęte w dzisiej- 
szej rezolucji Rady Ligi, ułożone w 6 punktach, dotyczą głównie zwięk- 
szenia jawności w tych sprawach, co umożliwi opinji publicznej dokład- 
niejsze zaznajamianie się z położeniem. Niemieckie żądania zostały cal- 
kowicie odrzucone. 

Komitet londyński, jak również komitet madrycki potwierdziły w 
swych postanowieniach zobowiązania międzynarodowe, powzięte w celu 
zapewnienia wolności, języka i poczucia narodowego obywateli, różnią- 
cych się w tym względzie od większości, zamieszkującej państwo. W ten 
sposób stwierdzono raz jeszcze nienaruszalność zasady suwerenności 
państw, uniemożliwiając wtrącania się z zewnątrz do wewnętrznych spraw 
państwa i uniemożliwiając zamiar dokonania w tej zasadzie w suweren- 
ności państwowej wyłomu w celach destrukcyjnych. Stwierdzono raz je- 
szcze, że prawo do zachowania odrębności rasowej, językowej i kultu- 
ralnej nie stoi w sprzeczności z obowiązkiem lojalności do państwa. 

a NE = 

Deklaracja min. Zaleskiego. 
MADRYT, 13.VI (Pat). Na dzisiejszem publicznem posiedzeniu Rady 

po odczytaniu przez Adatciego projektu rezolucji, który został opracowany 
wczoraj, zabierali głos Dandurand, Stresemann, Briand, Titulesku, po 
przemówieniu którego minister spraw zagranicznych Zaleski złożył nastę- 
pującą deklarację: „Projekt rezolucji, która nam została dziś. przedsta- 
wiona przez szanownego referenta po rozprawach, jakie miały miejsce 
w łonie Rady, zasiadającej jako komitet, — zawiera pewne postanowienia, 
które mają być dodane do powziętych poprzednio przez Radę Ligi de- 
cyzyj, dotyczących procedury rozpatrywania skarg mniejszościowych i po« 
zostać w mocy. Przyjmuję projekt rezolucji w mojej podwójnej roli, członka 
Rady i przedstawiciela jednego z państw, które podpisały traktat o mniej- 
szościach narodowych. Daję temu projektowi swoją aprobatę z zastrzeże- 
niem, które miałem już zaszczyt uczynić przed Radą, a mianowicie, że 
konkluzje praktyczne, dotyczące procedury Rady, które są dziś przed- 
miotem naszej rezolucji, stanowią nierożerwalną całość z zasadami prawa, 
traktatowego w dziedzinie opieki nad mniejszościami, które wyłożone są 
w tym samym raporcie". й 

Głosy prasy francuskiej. 

PARYŻ, 13.VI (Pat.) Prasa śledzi z wielkim zainteresowaniem debatę 
mniejszościową w Madrycie. W dzienniku „Matin* Sauerwein zaznacza, 
že Stressemann nie uzyskał dużo w tej dziedzinie. Być może nawet żałuje 
obecnie swego ostatniego wystąpienia w gdrudniu ub. r. i w Lugamo 

"i wolałby nie być pasowany na opiekuna mniejszości całego świata. Jeżeli 
chodzi Niemcom o wytworzenie trudności rządowi polskiemu, to podobna 
polityka mniejszościowa jest wysoce godna pożałowania, gdyż szkodzi 
dobrym stosunkom międzynarodowym i pokojowi europejskiemu. 

Cel tej polityki jest wyraźny, a gdy tyczy się ona najdrobniejszych 
ugrupowań etnicznych, staje się nieco dziecinną. Rząd Rzeszy lepiejby 
uczynił — pisze dalej dziennikarz — pozostawiając tego rodzaju zajęcie 
Sowietom. Rzesza niemiecka jest krajem. który tradycyjnie uprawia kult 
władzy państwowej,. wobec tego obreła złą płatformę dla swej propagandy, 
pozując na mściciela rzekomych uciśnionych i rozwijając ;anarchję w są- 
siednich krajach, 

  

Przed wizytą Mac Donalda w Waszyngtonie 
Cała uwaga kół politycznych w Londynie skoncentrowana jest na 

podróży Mac Donalda do Waszyngtonu. Europejskie kwestje mają dla 
Opinji angielskiej tylko podrzędne znaczenie. 

„Daily Herald", organ Labour Party donosi, że rozwiązanie angiel- 
sko-amerykanskich stosunków ma olbrzymie: znaczenie dla pokoju świato- 
wego. Należy: uregulować już teraz przed konferencją morską, która 
się odbędzie w r. 1931, szereg zagadnień politycznych międzypaństwo- 
wych i morskich. Polityka zagraniczna Anglji będzie stała przez czas 
dłuższy pod znakiem wyjaśnienia stosunków ' angielsko-amerykańskich. 
Podróż Mac Donalda do Waszyngtonu będzie inauguracyją wielkiego 
programu odbudowy trwałej przyjaźni między anglosaskiemi narodami. 
Nowy amerykański ambasador gen. Dawes przybędzie w tych dniach do 
Londynu i omówi podróż Mac Donalda. Prawdopodobnie gen. Dawes 
przywiezie mniej lub więcej formalne zaproszenie prezydenta Hoovera 
dła Mac Donalda. : 

Genewska komferencja pracy, 
GENEWA, 13.VI (Pat.) Na posiedzeniu komisji do spraw bezrobocia 

międzynarodowej konferencji pracy delegat rządu polskiego ks. Wojcieki 
złożył pojekt rezolucji, w której konferencja pracy wzywa radę admini- 
stracyjną Międzynarodowego Biura Pracy do zbadania sposobu usunięcia 
trudności w stosowaniu konwencji o bezrobociu, przewidującej koordyno* 
wanie przez Międzynarodowe Biuro Pracy różnych systemów pośrednictwa 
pracy. Projekt polski, mimo trudności, stawionych przez pownych delega- 
tów grupy pracodawców, znalazł jednomyślne poparcie grupy rządowej 
i robotniczej. Przyjęta rezolucja przejdzie na plenum konferencji. Istnieje 
nadzieja, że będzie ona przyjęta przez konferencję. Rezolucja ta ma duże 
znaczenie dla wychodźców polskich, dąży bowiem do ujednostajnienia 
biur pośrednictwa pracy we wszystkich krajach cywilizowanych. 
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Wiadomości z Kowna. 
Proces o fałszerstwa bankowe. 

KOWNO, 13.6. (Pat). Przed tutej- 
szym sądem okręgowym rczpoczął 
się sensacyjny proces przeciwko 
sprawcom fałszerstw na szkodę Ban- 
ku Litewskiego. Na ławie oskarżo- 
nych zasiedli glówny buchalter Ban- 
ku Litewskiego Landsbergis, trzej 
urzędnicy bankowi oraz dwie ko- 
biety. Jeden z głównych sprawców, 
nauczyciel ludowy Giknius, zmarł 
w więzieniu kowieńskiem w czasie 
śledztwa. Urzędnicy oskarżeni są o 
to, że działając w zmowie między 
sobą i posiłkując się fałszywemi 
czekami i dokumentami, podnieśli w 
różnych terminach Banku Litew- 
skiego około 190 tys, litów. Obie 
kobiety, należące do zmowy, oskar- 
żone są o przechowywanie w ukry- 
ciu gotówki. Według zeznań oskar- 
żonych inicjatorem i głównym kie- 
rownikiem całej afery był główny 
buchalter Landsbergis, który jed- 
nak do winy nie przyznał się. 
Zmarły oskarżony iknius odegry- 
wał rolę wykonawczą i przychodząc 
do banku, podejmował pieniądze, 
przedstawiając fałszywe czeki. Był 
on aresztowany dnia 30-go lipca r. 
ub. właśnie w chwili, gdy usiłował 
podnieść na znaczną sumę  pienią- 
dze. Podczas rewizji znaleziono przy 
nim zawczasu przygtowane faiszy- 
we czeki na ogólną sumę około 855 
tys. lit. Część podniesionych przez 
fałszerzy pieniędzy zdołano odzy- 
skać. Z powodu skomplikowanych 
okoliczności sprawy proces potrwa 
prawdopodobnie kilka dni. 

Juljusz Andrassy. 
Jak doniosły telegramy, z Buda- 

pesztu, po dokonanej operacji nerek, 
zmarł przeżywszy 69 lat, hrabia 
Juljusz Andrassy, węgierski wybit- 
ny mąż stanu i ostatni minister 
spraw zagranicznych byłej monar- 
ctji Habsburgów. 

Hrabia Juljusz Andrassy, był 
spadkobiercą nazwiska i rodu, który ° 
w dziejach Węgier odegra: wielką 
rolę. Ojciec Juijusza, brał udział w 
powstaniu węgierskiem 1848 roku, 
był skazany na śmierć, zdobył jed- 
nak zaufanie Franciszka Józefa i zo- 
staje ministrem spraw zagranicz- 
nych cesarsko-królewskiej monarchji. 
Ojciec zmarłego hr. Juljusza zawarł 
dla Austrji tak zwany „sojusz troj- 
cesarski* z Rzeszą i Rosją w 1872 
roku i przymierze z Niemcami w 
1679 roku. Hr. Juljusz Andrassy 
wcześnie wstępuje na drogę dyplo- 
matyczną, zajmując stanowisko Ww 
Konstynapolu i Berlinie, poczem, 
jako 24letni deputowany wchodzi 
do parlamentu węgierskiego. : 

Od roku 1892 kolejno zajmuje: 
stanowiszo  Mm.nistra  0swWiecenia, 
spraw wewnętrznych. : 

Na terenie pariamentyrnym — 28- 
rysowaje się zacięta walka jego z 
Tiszą, którego zwalczał już jego 
ojciec. 

W maju 1917 toku obejmuje on 
po Tiszy tekę ministra spraw .Za- 
graniczaych monarji Habsburgów w 
Kabinecie Esterhazy'ego. 

Upadek monarchji pozbawia go 
wszelkich wpływów. Hr. Andrassy 
wycofuje się z życia politycznego i 
ku zdumieniu swych przeciwników 
w wyborach w roku 1921 zrywa 
całkowicie ze swą dotychczasową 
polityką liberalną i opozycyjaą, de- 
klarując się jako jawny zwolennik 
restytucji monarchji i zacięty wróg 
Niemców. 

Do ostatnich dni swego życia, 
przed zapadnięciem na ciężną cho- 
robę nerkową, hr. Andrassy wystę- 
pował jako gorący przyjaciel ex-kró- 
iowej Zyty i popierał kandydatarę 
na tron węgierski: jej syna, księcia 
Ottona. 

  

Kronika telegraficzna. 
= Lotnicy Assolant, Lotti i Lefavre jak 

podaje agencja Havasa, odlecieli na samo- 
locie „Oiseau Jaune* o godz. 10.08 według 
czasu amerykańskiego z Old Orchard w 
celu dokonania przelotu nad Atlantykiem. 

== Samolot amerykański „Green Flash“ 
w czasie próbnego odlotu w eelu dokona: 
nia raidu ponad Atlantykiem do Rzymu 
rozbił się, uuerzając o ziemię. 

= Rokowania  niemiecko-belgijskie - w 
sprawie odszkodowabia za okupacyjne ban- 
knoty markowe rozpoczną się jutro w Bruk- 
seli. Ze strony niemieckiej prowadzić je bę- 
dzie dyrektor ministerjalny dr. Ritter, ze 
strony belgijskiej — delegat -Gutt. 

= W porcie Pireus wybuchł strajk ro- 
botników z powodu nieporozumień z właś- 
cicjelami stoczni. Strajk rozszerza się na 
inne miasta. 

= Wczoraj po południu min. Zaleski złożył 
wizytę królowi hiszjańskiemu  Altonso- 

wi XII, 
== Tutejsze włądze misjonarskie nie o- 

ały dotąd żadnej nowej wiadomości 
b misjonarzy oraz dziecka, uprowa- 

   

  

SODY ONW ubiegłą sobotę przez bandytów. 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
Kryzys w przemyśle skórzanym. 

(Streszczenie broszury Izby Handlowo-Przemystowej w Warszawie, 

W pierwszym rzędzie zaintere- 
suje nas rynek wewnętrzny. W tej 
dziedzinie wypada stwierdzić nie- 
zmiernie silny wzrost przywozu i 
słaby wzrost wywozu, przyczem 
import surowców i półfabrykatów 
wzrósł o 40 proc., a wyrobów goto- 
towych o 25 proc. Ten stan rzeczy 
jest ściśle sprzężony z sytuacją na 
rynkach zagranicznych, gdzie za- 
uważyć się daje nadmiar skór, z 
drugiej jednak strony wskutek cia- 
snoty gotówkowej i obserwowanego 
wszędzie wztostu stopy dyskontowej, 
ceny surowca i półfabrykantów sta- 

le spadają, co siłą rzeczy musiało 
bezpośrednio odbić się na przemy- 
słach garbarskim i obuwniczym w 
Polsce. 

Zależność krajowego przemysłu 
garbarskiego od zagranicy polega 
przedewszystkie na konieczności im- 
portowania ciężkich skór surowych, 
które są srtykułem giełdowym i go- 
towkowym, twarde bowiem skóry 
wyrabia się w Polsce w 90 proc. Z 
surowca obcego, pozatem garbarnie 
krajowe zmuszone są reimportować 
skóry surowa cie'ęce, wywożone Z 
Polski masowo w okresie sezonowym. 
Z drugiej znów strony przemysł kra- 
jowy musi walczyć z importem skór 
gotowych, które są również artyku- 
łem giełdowym jak i surowiec, al- 
bowiem produkt krajowy nie jest 
dostatecznie chroniony przez eto, mi- 
mo, iż zostało ono w zeszłym roku 
zwaloryzowane. Brak dostatecznej 
ochrony celnej produktu krajowego 
przejawia się specjalnie w przywo- 
zie obuwia, na co bez wątpienia 
wpłynęło zniesienie reglamentacji 
przywozu obuwia nielassosowego. 
Wyłania się więc potrzeba kredytów 
niezbędnych nietylko na przetrwa- 
nie okresu krytycznego, spowodowa- 
nego gwałtowną powszechną zniżką 
cen surowca i wyrobów got wych, 
ale także potrzebnych na konkuren- 
cję z produktem zagranicznym, sprze- 
dawanym w Polsce taniej i na do- 
godniejszych waruakach  kredyto- 
wych, niż wybory krajowe. Sprawa 
ta zasługuje na specjalne omówienie. 

Konsumpcja obuwia w Polsce wy- 
nosi około 25 milj. par obuwia rocz- 
nie z czego około 20 milj. przypada 
na rękodzieło (100 tysięcy szewców), 
pozostałe zaś 5 milj. na przemysł 

chanicznego, które w roku 1928 wy- 
nosiło zaledwie 2 milj. par. Groź- 
nym konkurentem jest czeska fab- 
ryka „Bata“, która pracuje w wa- 
runkach niezmiernie pomyślnyah. 
Najłepszą ilustracją jak i w dzie- 
dzinie wydnjności pracy pozostaje- 
my w tyle zagranicą jest fakt, że 
robotnik Bata wyrabia dziennie 10 
par obuwia, w naszych zaś fabry- 
kach 8, a szewc polski — niespełna 
1 parę. Przyczyną tego jest brak 
racjonalizacji. 

Nie ulega kwestji, że przemysł 
obuwia zagranica a szczególnie w 
Czechosłowacji reorganizuje się i 
rozwija zgodnie z postępem racjo- 
nalizacji, pojętej w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Sama produkcja 
i organizacja sprzedaży są pomyśla- 
ne na szeroką skalę. Ten wyścig 
czasu i pracy odbywa się jednak z 
nakładem wielkiego kapitału. 

W Polsce produkcja obuwia me- 
chanicznego pokrywająca w najlep- 
szym wypadku 20°/, zapotrzebówa- 
nia jeszcze nie doszła do tego po- 
ziomu, by można było przystąpić 
do zrzeszenia wszystkich fakryk w 
jednej organizacji hadlowej. Pozo- 
staje przeto szukać innych środków 
zuradczych. Przedewszystkiem więc 
należy dążyć do zmniejszenia do 
minimum importu obuwia zagra- 
nicznego: W roku bowiem 1928 
przywieziono do Polski obuwia skó- 
rzanego na 16 milj. zł. 

Z kolei wypada poruszyć kwestję 
eksportu. Przed wojną skóry i obu- 
wie połskie cieszyły się wielkiem 
powodzeniemie w Rosji oraz na 
Bliskim i Dałekim Wschodzie, obec- 
nie wywozu skór i obuwia zupełnie 
niema. 

Zagadnienie eksportu ma dla fa- 
brykacji skór i obuwia szczególne 
znaczenie, przemysły te bowiem 
mogłyby z łatwością podwoić swoją 
produkcję, gdyż techniczne są 0d- 
powiednio przygotowane oraz posia- 
dają zagranicą dobrą markę, wyro- 
bioną jeszcze przed wojną. Wzmo- 
żenie przytem fabrykacji przez pro- 
dukcję na eksport obniżyłoby koszta 
produkcji oraz cenę obuwia. Finan- 
sowanie przeto produkcji nastawio- 
nej wyłącznie na eksport, jest z4- 
gadnieniem przerwszorzędnej wagi. 
Wreszcie wysuwany jest przez Izbę 

fabryczny. Impor* obuwia w roku psy i postulatów z dziedziny poli- 

1928 wynosi około 900 tys.par. Sta- tyki kredytowej, podatkowej, hand- 

nowi to 400/, produkcji obuwia me- lowej i socjalnej. M. G. 

KRONIKA SKARBOWA 

Darowanie kar przy opłatach 
stemplowych. 

Ministerstwo skarbu wydało u- 
zupełnienie instrukcji do ustawy o 
opłatach stemplowych. Nowe prze- 
pisy przewidują możliwość darowa- 
nia w pewnych wypadkach kar za 
nieprawidłowe kasowanie znaczków 
stemplowych. Kary te mogą być 
darowane, o ile wypadek narusze- 
nia przepisów zdarza się wystawcy 
dokumentu, podlegającego opłacie 
poraz pierwszy i gdy zostaje stwier- 
dzone, że dana osoba wystawia 
rzadko rachunki, pokwitowania i t. 
p. wobec czego może mieć miejsce 
niezawiniona nieznajomość prze- 
pisów. (—) 

Prolongata koncesyj monopo- 
lowych. 

Minister skarbu podpisał zarzą- 
dzenie w sprawie odroczenia termi- 
nu likwidacyjnego @а przedsię- 
biorstw alkoholowych, prowadzonych 
przez osoby kategorji nieuprzywile- 
jowanej, którym koncesje te na mo- 
cy ustawy o rewizji zostały odeb- 
rane. Prolongata udzielona będzie 
do końca roku bieżącego. 

Okólnik p. ministra skarbu w 
tej sprawie wyklucza jednak cały 

Polscy robotnicy W Niemczech. 
Berlin, w czerwcu. 

W tych dniach w Berlinie odby- 
ło się zebranie niemieckich muzy- 
kantów, na którem zapadła uchwała 
że nie wolno zatrudniać żadnych 
muzykantów obcych, jeżeli chociaż 
jeden muzykant niemiecki będzie 
bez pracy. Zwalczanie muzykantów 
obcych trwa już oddawna, bowiem 
panuje wielkie bezrobocie wśród 
muzykantów niemieckich, wówczas 
gdy w kawiarniach, kinach i resta- 

© uracjach grają zwykle muzykanci 
austrjaccy, węgierscy i rumuńscy. 

Walka muzykantów niemieckich 
z cudzoziemcami bynajmniej nie in- 
teresuje szerokich warstw społeczeń- 
stwa. Publiczność pragnie posłuchać 
dobrej, urozmaiconej muzyki i w tym 
wypadku daje pierwszeństwo muzy- 
kantom obcym. 

Inaczej przedstawia się sprawa 
z robotnikami rolnymi. Kwestja ta 
niepokoi szerokie warstwy ludności 
i stała się przedmiotem zaciętej dy- 
skusji politycznej. Corocznie około 
100000 robotników polskich (sezo- 

1 

szereg osób, z pod tego dobrodziej- 
stwa. Wykluczone są mianowicie o- 
soby, które zgłaszały się do N. T. 
A., osoby, które poza koncesją 
mają inne źródła dochodu i t. p. 

Stan zasiewów na początku 
czerwca r. b. 

W okresie od 20-go maja do 5-go 
czerwca r. b. mimo notowanego 
przejściowego obniżenia się tempe” 
ratury i zachmurzenia, wzrost wege” 
tacji roślinnej, okazał się normalny. 
Zapas wilgoci w roli naogół wystar” 
czający, w niektórych zaś woje- 
wództwach nawet nadmierny; jedy- 
nie w woj. nowogródzkiem i czę* 
ściowo wileńskiem podkreślono nie- 
dostateczną ilość opadów, wskutek 
tego stan zasiewów polepszyl się 
znacznie, przyczem zasiewy ozime 
przedstawiają się naogół lepiej, niż 
jare. Stan ziemniaków i buraków 
cukrowych jest powyżej średniego. 
Łąki i koniczyny ładne w niektó- 
rych miejscowościach nawet bardzo 
ładne. Urodzaj zapowiada się lepszy, 
niż w zeszłym roku. 

Stan zasiewów przedstawiał się 
na dzień 5 czerwca w stopniach 
kwalifikacyjnych następująco (w na- 
wiasie cyfry z końca maja r. b.): 
pszenica ozima 3.6 (3.3), żyto ozime 
3.5 (3.4), jęczmień ozimy 3.1 (3.0), 
pszenica jara 3.3 (3.2). jęczmień ja- 
ry 3.5 (3:4), owies 3.6 (3.3), ziem- 
niaki 3 2 (—), buraki cukrowe 3.2 (—). 

nowych) znajduje pracę w Niem- 
czech w gospodarce rolnej. Robo- 
tnik taki wywozi do Polski około 
300 marek oszczędności, co stanowi 
w bilansie płatniczym Polski coro- 
cznie pozycję dodatnią w rozmiarze 
30 miljonów marek. Dla Niemiec 
jest to natomiast strata w tych sa- 
mych rozmiarach. Wystąpienie właś- 
nie części prasy niemieckiej przeciw 
polskim robotnikom sezonowym po- 
wstało z powodu owego rocznego 
upływu 30 miljonów marek do Pol- 
ski (według obliczeń „Landwirtcha- 
ftiche Wochenschau* polscy robot- 
nicy sezonowi corocznie wywożą 
100 miljonów marek, ale jest to 
zdaje się wielka przesada). Wskazuje 
się również i na to, że mając 2,3 mil- 
jonów własnych bezrobotnych Niem- 
cy nie mają prawa dopuszczać ro- 
botników obcych. 

Polemika ta posługuje się argu- 
mentami zarówno nacjonalistyczne- 
mi i socjalnemi, wskazuje się na to, 
że obszarnicy wolą robotników pol- 
skich, gdyż ci są mniej wymagający, 
mieszkają w takich lokalach, w któ- 
rych nie zgodzą się mieszkać robo- 
tnicy niemieccy. Demokraci wysu- 
nęli hasło parcelacji większych po- 
siadłości, powołując się na to, że 

KURIE R 

Z CAŁEJ POLSKI 

(eny masła i jaj, 
Związek Spółdzielni Mleczarskich 

i Jajezarskich Warszawa, Wilno, 
Lublin, Łódż — notuje przeciętne 
ceny w hurcie od dn. 2. b. m., aż 
do odwołania: 

Masło mleczarniane 
1. gat. Z. 5,90 do 6,30 za kg. 
Bl o Bi Byd 
Zwiększenie produkcji postępuje 

nadal. Polepszenie jednakże gatun- 
ku masła jest bardzo małe. Jednak 
rozpięcie ceny pomiędzy I a II gat. 
można było cokolwiek zmniejszyć. 
Dalsze kształtowanie się cen zależne 
jest od warunków atmosferycznych 
i w związku z tem wysokości 
produksji. 

Notowania na rynkach zagranicz- 
nych: B:rlin—1. Rm. 1.57,11.1.48.1,22 
(mniej 3), tendencja spokojna. Ko- 
penhaga — 29/5 Sh. 156 (mniej |.) 
Kor. 273. — Londyn — tendencja na 
razie utrzymana, 

Jaja 

Cena hutowa za skrzynię orygi- 
nalną 24—kop. zł. 190—204.—franko 
skład Warszawa. Tendencja wycze- 
kująca. — (Arol). 

Związek Spółdzielni Mleczarskich 
i Jajczarskich Warszawa, Wilno, 
*Lublin, Łódź—notuje przeciętne ce- 
ny w hurcie od dn. 6 b. m., aż do 
odwołania: 

Masło mleczarniane 

1 gat. ZŁ 5,20—5,60 za kg. 
I. „ „ 480—5,20 c , 
Nadal postępuje zwiększenie się 

produkcji. Polepszanie jakości pro- 
dukcji idzie w dalszym ciągu opor- 
nie. Tendencja tak w kraju, jak 
i zagranicą — spokojna. Notowania 
na rynkach zagranicznych: Berlin — 
1/6 1. Rm.  157,11.1.48, 111.1,32 
(mniej 3) tendencja spokojna, K9- 
penhaga—30/5 Sh. 158. Kr. 273. Lon- 
dyn — tendencja utrzymana, polskie 
Sh. 152—154 za 508 kg. 

Jaja—Cena hurtowa za skrzyuię 
24—kop. orygin. zł. 210—215—franco 
skład Warszawa. Tendecja spokoj- 
na. — (Arol). 

— Jaja. Sytuacja na rynkach jest 
niejednolita. O ile zagranicą daje 
się zauważyć pewna depresja, o 
tyle w kraju ceny uległy pewnej 
zwyżce. Stan ten należy tłumaczyć 
zmniejszeniem się popytu, gdyż 
kampanja chłodnicza osiągnęła już 
swój punkt kulminacyjny. a nawet 
w niektórych krajach jest już na 
ukończeniu. : 

W halach centralnych w Paryžu 
w dn. 4 b. m. notowano następują- 
ce ceny — za 1000 szt: prima Nor- 
mandia 610—700 fr., Bretagne 480— 
560 fr., Touraine 610 — 870, połud- 
niowe 560—590 i zagraniczne 450— 
520 fr. Tendencja spokojna. Tran- 
zakcje óżywione. Dowóz jaj wyno- 
sił 834 skrzyń—rezerwy 1.814 skrzyń. 

Na rynku berlińskim ceny jaj 
miały w tygodniu ubiegłym uspo- 
sobienie zniżkowe. W stosunku do 
ubiegłego okresu sprawozdawczego 
cena jaj obniżyła się od "/4 do '/a fen. 
za sztukę. Dowozy były mniejsze. 
Kupcy wstrzymywali się od zaku- 
pów, przewidując dalszą zniżkę. 
Towar zagraniczny natomiast był 
dość chętnie nabywany. 

Na rynku krajowym sytuacja 
jest niewyjaśniona. Wobec zniżki 
na rynkach zagranicznych towar 
polski z trudem znajduje na nich 
zbyt. Ceny notowane franco skład 
Warszawa wynosiły 210 — 215 zł. 
za skrzynię „co w stosunku do ubieg- 
łego tygodnia stanowi zwyżkę od 
10 do 20 zł. Za towar eksportowy 
płacono fanko granica 23.25 do 
23.75. za skrzynię. 

  

Giełda warszawska z dn. 138.VI. b. m. 
WALUTY 1 DEWIZY: 

Holandja . $ 6 2 л .‚ 357,24 
Londyn —. Ew * ; . 43,13 
Nowy Jork > : $ В Ą 8,58 
Włochy |. . . . . “ 46,55 
Paryž . а й ‚ д ь 34,77 
Praga у > 3 “ 4 > 26,37 
Szwajcarja > + A ® „ 171134, 
Stokholm . z ; х = z 237,95 
Wiedeń |. Ё "a . 124,92 
Marka niem. w obr. nieof. . 212,56 

wieśniak, któremu dopomaga cała 
jego rodzina, nie ma potrzeby szu- 
kać jej u obcych robotników sezo- 
nowych. 

Obrońcami więc polskich robotni- 
ków sezonowych są naturalnie więksi 
obszarnicy. Wskazują oni na to, że 
bez polskich robotników sezono- 
wych gospodarka rolna w Niemczech 
musiałaby z gospodarki intensywnej 
stać się ekstensywną, że szczególnie 
uprawa buraków cukrowych nie mo- 
że być prowadzona bez polskich 
robotników sezonowych. Zwracają 
oni uwagę również na to, że bezro- 
bocie w Niemczech panuje w mia- 
stach. Z 2,3 miljonów bezrobotnych 
w Niemczech, zaledwie bardzo nie- 
znaczna część nadaje się do pracy 
w gospodarce rolnej. Dowodzi tego 
doświadczenie giełdy pracy ; wysła- 
ni przez nią robotnicy miejscy do 
majątków zwykle wkrótce uciekają 
stamtąd. Niedawno notowały gaze- 
ty, że z 80 robotników miejskich, 
wysłanych przez giełdę pracy do 
pewnego majątku w Saksonji, 77 
wróciło do miasta... Prócz nieprzy- 
zwyczajenia do robót wiejskich ma 
tu pewne znaczenie i psychologja 
robotnika miejskiego, który jest przy- 
zwyczajony do zupełnie innych wa- 
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_Zajście w El Bordż. 
RABAT. 13.VI. (Pat). Dwie kampanie strzelców marokańskich wpa- 

dły koło miejscowości El Bordż w zasadzkę, przygotowaną przez szczepy 
buntownicze. Strzelcy marokańscy stracili 1] żołnierzy, 10 zostało rannych. 
Nieznany jest jeszcze los 15 żołnierzy francuskich oraz kilku oficerów. 

PARYŻ. 13.VI. (Pat). Ministerstwo wojny potwierdza wiadomość o 
zajściach w El Bordż. Dotychczas nie odnaleziono 5 oficerów. 

Konferencja dyplomatyczna w "sprawie wprowadzenia 
w życie raportu rzeczoznawców reparacyjnych. 
LONDON, 13-VI. (Pat). Agencja Reutera dowiaduje się ze żródła 

dobrze poinformowanego, że w przyszłym miesiącu odbędzie się w Lon- 
dynie konferencja dyplomatyczna, która zbada sprawę wprowadzenia w 
życie raportu rzeczoznawców reparacyjnych. 

  

Lwów powojenny. 
Lwów. w czerwcu 1929 r. 

Jakim jest Lwów obecny? Od- 
powiedżź na to pytanie nie jest tak 
łatwa, jakby się zrazu zdawało, 
Proszę je zadać rodowitemu Lwo- 
wianinowi, albo też skonfrontować 
paru z nich w tej kwestji, a zoba- 
czycie, że się będą namyšlali, wa- 
chali co odpowiedzeć. 

— Lwów dziś, proszę pana, to 
nie ten sam Lwów, który był przed 
wojną. Gdzie mu do niego. Scho- 
dzimy na psy, stajemy się prowin- 
cją coraz głębszą, kto może, ten 
ucieka, a zostaje kto musi. 

I nie mówią tak tylko starzy 
radcowie austryjaccy. Proszę przy- 
słuchać się obradom dziennikarzy, 
literatów, profesorów lwowskich roz- 
maitych kategorji, a usłyszycie te 
same mniej więcej opinie. 

Kwestja jest ważna i dlatego, 
zreferowawszy ją godzi się zadać 
pytanie, czy pogląd ten o upadku 
Lwowa jest uzasadniony i słuszny? 

Najpierw jedno zastrzeżenie na- 
tury ogólnej. Stwierdzamy zawsze 
dobrobyt daleko od nas mieszkają- 
cych. Dopatrujemy się wiekich cza- 
sów w minionych dawno okresach 
i stuleciach. Ale tubylec i współ- 
cześnik na tym terenie na którym 
żyje zazwyczaj bywa niezadowo- 
lony i twierdzi, że gdzieindziej, 
kiedyindziej musiało, musi być le- 
piej. Przypominam sobie, żem czy- 
tał niedawno artykuł w jednym 
z tygodników o upadku beznadziej- 
nym Frankfurtu nad Menem, spo- 
wodowanym tem, że stolica, Berlin, 
wszystko wsysa i wszystko wysysa. 
We Lwowie mówi się podobnie 
o Warszawie. 

Przypatrzmy się jednak rozwo- 
jowi zewnętrznemu życia lwowskie- 
go i przesuńmy przed wzrokiem 
pamięci wrażenia wzrokowe z ostat- 
niego dziesięciolecia. Po wojnie 
światowej, w czasie walk ukraiń- 
skich, i po nich jeszcze przez czas 
dłuższy, życie lwowskie sączyło się 
mizerną, wąską strugą między brze- 
gami opuszczonemi, beznadziejnemi 
i niechlujnemi. Ruch na ulicach był 
minimalny, pełno błota i wyboi, 
zakłady rozrywkowe stały na naj- 
niższym, beznadziejnie prowincjo- 
nalnym poziomie. + 

Dziś tętno życia lwowskiego znacz- 
nie się wzmogło i przyśpieszyło i 
wzmaga się w dalszym ciągu. Ło- 
żyska ruchu, ulice w wielu miej- 
scach na nowo wybrukowane, wy- 
czyszczone, niemal czyste, a na tle 
tradycjj lwowskiej, jak daleko tylko- 
mogę sięgnąć pamięcią, niesłycha 
nie czyste. Ruch samochodowy cią* 
gle wzrasta, a tam gdzie jeszcze 

przed kilku laty pies czy kot, nie 
nagabywany przez nikogo mógł 
swobodnie odbywać drzemkę po- 
obiednią, tam dziś przechodzień mu* 
si patrzeć na lewo i na prawo, aby 
nie narazić się na niemiły karam- 
bol. Stopa życiowa lwowska, co od- 
razu rzuci się w oczy przybyszowi, 
zwiedzającemu lokale, jest znacznie 
niższa i skromniejsza od warszaw- 
skiej. Ale przecie lokale odrestauro- 
wały się i odnowiły, a to samo uczy- 
niły kamienice, ścierając ze swoich 
powierzchni patynę dziesięcioleci i 
ślady kul, które jedynie, na wieczną 
widać rzeczy pamiątkę, przechowuje 
się na byłym gmachu sejmowym, a 
dzisiejszym uniwersytecie. 

A teraz strona psychiczna spra- 
wy. Starzy, jak mówiliśmy, są nie-* 
zadowoleni i biadają ciągle na te- 
mat upadku Lwowa. Takie już ich 
odwieczne przyzwyczajenie i los. 
Ludzie w średnim wieku, obdarze- 
ni większą dawką inicjatywy, zczują 
ku Warszawie, ku innym prowincjom, 
wyjeżdżają, wracają, znów się krę- 
cą, nie mogą sobie znaleźć miejsca. 
Rys ten można nazwać prowizo- 
rycznością położenia. Żyje się pro* 
wizorycznie i plan układa się na 
krótką tylko metę. Odnosi się to 
nietylko do ludzi, ale i do miast. 

Lwów niewątpliwie utracił daw- 
ną swoją pozycję stolicy prowincji 
i, co ważniejsze, stolicy życia poli- 
tycznego i do pewnego stopnia 
i duchowego w Polsce. Warszawa 
zaciążyła zrazu na znaczeniu i roli 
mniejszych od niej miast, zdegrado- 
wała je chwilowo, gdyż ku niej 
zwróciła się powszechna uwaga i w 
jej stronę skierowały się wszysłkie 
dążenia i marzenia. Miasta jednak 
w państwie są jak członkowie wiel- 
kiego zespołu teatralnego, czy or- 
kiestry. Muszą się podzielić rolami 
między sobą, każdy z nich musi 
znaleść swoje miejsce, teren i cha- 
rakter. Czas był zbyt krótki, a chwi- 
lami zbyt burzliwy, aby to rozgra- 
niczenie mogło tak szybko nastąpić. 

Lwów ma wszelkie dane po 
temu, aby być bardzo poważnym 
ośrodkiem ruchu politycznego, kul- 
turalnego, a przedewszystkiem hand- 
lowego w perspektywie otworzenia 
sie granicy polsko-sowieckiej. Lwów 
czuje swoje siły, ambicja go pod- 
rywa i dlatego niezadowolony ze 
zbyt powolnego, jak na jego tempe- 
rament, rozwoju stosunków, niecier- 

pliwi się, skarży i narzeka: Narze- 
kanie to jest dowodem siły, może 
być źródłem optymizmu. Lwowowi 
nie wystarczy jego rola prowizo- 
ryczna, chce otrzymać i wypraco- 
wać sobie rolę ważną i trwałą. W.J. 

  

ZNAKOMITE ŻNIWIARKI 
SZWEDZKIE „ARVIKA- VIKING* NOWY MODEL 

na dogodnych warunkach wypłaty poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
WILNO, Zawalna 1l-a, Oddział BARANOWICZE, Senatorska 13 

==== WAŻNE. Części zapasowe zawsze na składzie. 
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runków życia. Przejście od pracy 
w przemyśle do pracy rolnej jest 
niezmiernie trudne dla ludzi, nie 
mających styczności z rolą. 

rzed wojną corocznie przemysł 
niemiecki zatrudniał 100.000 robot- 
ników rolnych; ich miejsce zajmo- 
wali obcy robotnicy sezonowi—Po- 
lacy, Węgrzy, Ukraińcy, Białorusini, 
Już Bismark skrupulatnie walczył z 
tym ruchem. W 1902 roku przyby- 
ło do Niemiec 284.000 robotników 
sezonowych, nie licząc Ukraińców 
galicyjskich. Niezadługo do wojny 
było zatrudnionych w gospodarce 
rolnej w Niemczech około miljona 
robotników obcych. Procent robot- 
ników obcych w gospodarce rolnej 
w Niemczech niezmiernie wzrastał, 
a naprz. w Meklensburgu osiągnął 
66*/ ogólnej liczby robotników rol- 
nych. Warto zaznaczyć, że niemiec- 
cy robotnicy w gospodarce rolnej 
pochodzili przeważnie z Poznania 
lub Pomorza, które to dzielnice o- 
becnie znajdują się poza granicami 
Niemiec. 

Wszystko to wyraźnie świadczy 
w jakim stopniu niemiecka gospo- 
darka rolna zależna jest obecnie od 
napływu cudzoziemców t. j. robot- 
ników polskich. Nie pomogą w da- 

  

nym wypadku żadne poczynania w 
rodzaju związku nacjonalistycznego 
„Artamany”, który chce usunąć se- 
zonowych robotników polskich, i 
werbuje ochotników w miastach. 
Wątpliwą jest rzeczą, czy zdołały- 
by Niemcy w drodze radykalnej re- 
formy rolnej (według przepisów de- 
mokratów) uwolnić się od koniecz- 
ności posługiwania się obcymi ro- 
botnikami rolnymi. Radykalna refor- 
ma rolna może mieć miejsce tylko 
tam, gdzie istnieje ciążenie szero- 
kich mas ku roli. W Niemczech ta- 
kiego ruchu niema. W Niemczech 
brak poprostu ludzi, których moż- 
na byłoby osiedlić na wyznaczonych 
daikaćh rolnych! Często słyszy się 
skargi kierowników wewnętrznej 
kolonizacji na to, że niema takich 
amatorów, którzyby chętnie chcieli 
się zająć gospodarką rolnąl 

Teoretycznie zdawałoby się rze- 
czą prostą rozstrzygnąć kwestję chro- 
nicznego bezrobocia w Niemczech 
w drodze parcelacji większych ob- 
szarów i osiedlenia robotników miej- 
skich na działkach rolnych. Plan 
ten ma nawet bardzo wielu zwolen- 
ników. Ale niemiecki robotnik nie 
Żywi zamiłowania do roli. Nie chce 
zostać wieśniakiem! Wydaje mi się, 
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Metropolita Dyonizy a. Ukraińcy. 
W związku z wyklęciem znanego 

działacza cerkiewnego na Wołyniu, 
dr. Riczyńskiego, odbyło się ostatnio 
zebranie prawosławnych Ukraińcow 
m. Warszawy, na którem omawiano 
podstawy prawno - kanoniczne de- 
cyzji synodu cerkwi prawosławnej 
wlsprawie wyklęcia dr. Riczyńskiego. 
Zebranie uchwalilo jednomyšlnie re- 
zolucję, w której między innemi za- 
znaczono, że przepisy kanoniczne, 
na które powołuje się synod pra- 
wosławny w swej decyzji, mogą być 
zastosowane jedynie do osób, nale- 
żących do kleru i do zakonników, 
nie zaś względem osób świeckich. 
Rezolucja zaznacza, że kara wyłą- 
czenia z cerkwi i wyklęcia od dłuż- 
szego czasu nie jest praktykowana 
w świecie prawosławnym. 

Rezolucja protestuje przeciwko 
naruszeniu przepisów kanonicznych 
i uznaje decyzję synodu o wyłącze- 
nie z cerkwi dr. Riczyńskiego za 
akt nieobowiązujący prawosławnych, 
a wydany w zapale walki przeciwko 
postulatom prawosławnej ludności 
ukraińskiej w życiu cerkiewnem. 

Zebranie uchwaliło powyższą re- 
zolucję doręczyć prezesowi Rady 
Ministrów, ministrowi wyznań, gło- 
wiejkościoła prawosławnego w Polsce, 
metropolicie Dyonizemu, oraz wszyst- 
kim biskupom prawosławnym w 
Polsce i profesorowi teologji pra- 
wosławnej na uniwersytecie war- 
szawskim, ks. biskupowi Aleksand- 
rowi Zotosowi. 

Rozszerzenie sieci szkolnictwa 
powszechnego. 

Ministerstwo W. R. i O.P. zle- 
ciło kuratorjom szkolnym zaangażo- 
wanie w czasie wakacji roku bieżą- 
cego nowych nauczycieli dla szkół 
powszechnych. 

Pozostaje to w związku z roz- 
szerzeniem od przyszłego roku szkol- 
nego szkolnictwa powszechnego. Za- 
angażowanych będzie w tym roku 
1450 nowych nauczycieli. (—). 

Mnkieta o etatyzmie w Polsce. 
Polska sekcja międzynarodowej 

Izby Handlowej rozpisała ankietę o 
etatyżmie. Ankieta ta ma na celu 
porównanie wyników pracy przed- 
siębiorstw publicznych i prywatnych. 
Jak się dowiadujemy rezultaty an- 
kiety tej przedstawione zostaną na 
międzynarodowym kongresie Izb 
Handlowych, który się otworzy 8 
lipca b. r, w Amsterdamie. (—) 

Najpiękniejsza kobieta Świata. 
GALVESTON TEXAS, 13.V1I. 

W wyniku konkursu piękności świa- 
ta pierwszą nagrodę zdobyła p. Gol- 
darbeiter, przedstawicielka Austrji, 
mająca 10 współzawodniczek, wśród 
nich miss Anglję i miss Stanów 
Zjedn. Miss świata otrzyma nagrodę 
w wysokości 2,000 dolarów, p. Ahi- 
berg (Stany Zjednoczone) otrzyma 
nagrodę 1.000 dolarów, p. Domet- 
rescu przedstawicielka Rumunia i je- 
dyna uczestniczka europejska kon- 
kursu, otrzyma jedną ze 100 dolaro- 
wych nagród. 

Brak logiki. 
W sprawozdaniu z posiedzenia Rady 

Miejskiej, umieszezonem we wczorajszym 

„Dzienniku Wileńskim" m. in. powiedziano, 
że demokraci „nieośmielili się* przeciwsta- 

wić Żydom i wnioskowi rad. Rafesa o šwiad- 
czeniach na rzecz teatru żydowskiego i pow- | 

strzymali się od głosowania, 

W tem samem sprawozdaniu, cokol- 
wiek wyżej wyraźnie jest zaznaczone, że 

radni tzw. „Koła narodowego* powstrzymali 
się od głosowania, nad wniossiem Magi- 
stratu oddania teatrów Z. A. S. P-owi, Idąc 
po linji rozumowania „Dziennika* z tych 
zestawień wynika, że Koło Nadrodowe pow- 
strzymało się od głosowania nad wnioska- 

mi oddanla teatrów Z, A. S. P-owi, ponie- 
waż „nie ośmieliło się* przeciwstawić Ma- 

gistratowi. 

Zatracenie umiaru i objektywności zaw- 
sze doprowadza do tego rodzaju niezręcz- 

ności t mimowolnego samobiczowania. (E) 

że nie zaszkodziłoby i nam zasta- 
nowić się nad tem zjawiskiem. 

Bardzo rozpowszechnione jest u 
nas mniemanie, że uprzemysłowie- 
nie stanowi — panaceum przeciw 
wszelkim niedomaganiom  ekono- 
micznym. Na przykladzie Niemiec 
widzimy odwrotną stronę medalu: 
z bezrolnego lub malorolnego wieš- 
niaka łatwo zrobić robotnika fabrycz- 
nego, ale z robotnika fabrycznego 
bardzo trudno—wieśniaka! au 
dzie, przemysł w Polsce ma jeszcze 
wszelkie możności rozwoju, ale wiel- 
kim błędem byłoby rozszerzać to 
pojęcie; bowiem odwrót związany 
jest z niezmiernemi trudnościami. 
Postępująca natomiast wciąż indu- 
strjalizacja świata tworzy pod tym 
względem niebezpieczeństwa, które 
uniknąć można jedynie przy równo- 
wadze przemysłu i gospodarki rol- 
nej. Szczęśliwy jest naród, który 
ciąży jeszcze ku rolil Bowiem, na- 
ród, który już nie ciąży ku roli tra- 
ci w literalnem tego słowa znacze- 
niu grunt pod nogami. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU. 
Pogwalcenie granicy polskiej przez litewskich flisaków. 

Pograniczna konferencja. 

Na polsko-litewskiej granicy patrol K. O. P. zmuszony był w dniach 

10 II b. m. interwenjować z powodu pogwałcenia przez litewskich fli- 

saków granicy polskiej — którą tworzy w tem miejscu Mereczanka. Przy 

braku jakiejkolwiek umowy polsko-litewskiej co do spławu litewscy flisacy 

iż wiedzą dobrze, że władze polskie nie pozwalają im na spław 

drzewa na polskiem terytorjum, — omijają ten zakaz, korzzystając z krę- 

Niejednokrotnie tratwy litewskie, znoszone prądem, przybijają do 

'brzegu polskiego, gdzie bywają zatrzymywane. Tak też było we wzmian- 

W pierwszym, dnia 10 b. m. w okolicy Oran, kiedy tratwa litewska 

znalazla się na terytorjum polskiem, patrolujący żołnierze K.O.P. po bez- 

skutecznych wezwaniach i wystrzale ostrzegawczym, oddanym w powie- 

trze, ranili litewskiego flisaka w nogę. 

W drugim wypadku, dnia 1] b. m. w okolicy Mordasowa, gdy trat- 

wa litewska przepłynęła granicę i znalazła się na terytorjum polskiem, 

patrol K. O. P. również po bezskutecznych wezwaniach i wystrzale na 

postrach, zranił następnym wystrzałem ciężko flisaka litewskiego, który 

po kilku godzinach zmarł. 

. W związku z powyższemi wypadkami na prośbę strony litewskiej 

i przedstawiciel bataljonu K. O. P. wziął udział w rozmowie z dowódcą 

ь stražy pogranicznej litewskiej, w ktėrej wykazal niezbicie, že oba wypadki 

' miały miejsce na terytorjum polskiem, stwierdzając przytem w obu wy“ 

A padkach fakt pogwałcenia granicy przez obywateli litewskich. (Pat) 

Nieporozumienia rodzinne powodem samobójstwa, 
Onegdaj na terenie gminy kościeniewieckiej (powiat wilejski) w oko- 

dicznym lesie natrafiono na wiszącego na drzewie trupa mężczyzny 

+ w wieku lat około 25. Przeprowadzone dochodzenie stwierdziło, iż jest to 

mieszkaniec wsi Raubuno Mirosz Kiszan, który popełnił samobójstwo. 

Przy denacie znaleziono list, w którym, jako powód targnięcia się na życi 
podaje niesnaski rodzinne. 

“| BRASŁAW 
— Poświęcenie edbudowanej kap- 

dicy. W dniu 9. b. m. w Tylży na 
terenie powiatu brasławskiego od- 
było się uroczyste poświęcenie świe- 
žo odbudowanej kaplicy katolickiej. 
Na uroczystość poświęcenia przyby- 
sła specjalna procesja z Dyneburga 
w ilości 400 osób. Aktu poświęcenia 
w obecności przedstawicieli władz 
powiatowych i licznie zebranej pu- 
'bliczności dokonał ksiądz— proboszcz 
z Dryświat, wygłaszając okolicz- 

- mościowe: przemówienie. 
W uroczystościach z ramienia 

władz wojskowych brał udział ho- 
norowy pluton miejscowego baonu 
K. O. P. 

WILEJKA 
. — Miła atrakcja. Rzadką atrakcją 

dnia był dnia 6 b. m. staraniem ko- 
anitetu rodzicielskiego oraz nauczy- 

              

2 luby Przemysłowo - Hadlowej 
` w Wilnie. 

W dniu 11 czerwca odbyło się 
pod przewodnictwem p. prof. W, Za- 
wadzkiego posiedzenie podkomisji 
fachowej dla spraw podatku prze- 
mysłowego z udziałem radców: p. p. 
M. Borkowskiego, S. Smuszkina, 
A. Załkinda i M. Żejmo. 

Po szezegėlowem przedyskuto- 
waniu wniosków, przedłożonych 
przez biuro Izby, zostały ostatecznie 
ustalone następujące postulaty z 
dziedziny podatku przemysłowego, 
które mogą być załatwione w dro- 
dze zarządzeń administracyjnych. 

1. Polecenie władzom skarbowym 
szerokiego stosowania przysługują- 
«ego im prawa rozłożenia na raty 
należności podatkowych z pobra- 
niem ulgowych odsetek za zwłokę 
i odraczanie terminów płatności za- 
liczek na r. 1929. 

2. Zmniejszenie zaliczek kwarta- 
łowych na r. 1929. 

3. Liberalne traktowanie podań 
hurtowników, nieprowadzących pra- 
widłowych księg handlowych o sto- 
sowanie do obrotów przez nich о- 
siągniętych 10/, stawki podatkowej 
i obliczenia, w wypadku przyznania 
im tej ulgi, zaliczek na r. 1929 wed- 
ług stawki 10/ę. 

4. Ujawnienie płatnikowi wszyst 
kich danych, dostarczonych władzom 
wymiarowym przez biura informa- 
cyjne w myśl okólnika M. S. № 175 
Zz d. 27-IX 1926 r. L. О. РР 12287/Ш. 

5. Ustalenie wymiaru podatku 
przemysłowego dla przedsiębiorstw, 

| mieprowadzących prawidłowych księg 
handlowych przy obowiązkowym 
udziale rzeczoznawców branżowych, 
powołanych wyłącznie z list kandy- 

‚ datėw, przedstawionych przez Izby 
Przemysłowo-Handlowe. 

6. Sumy przepłacone z tytułu po- 
datku przemysłowego winne być 
wypłacone płatnikom na ich prośbę. 

" 7. Zwolnienie eksportu ziemio- 
płodów od podatku obrotowego. 

8. Przelanie z urzędów skarbo- 
wych na Komisje Szacunkowe pra- 
'wa stosowania 10/, stawki podatko- 
wej dla hurtowników, nieprowadzą- 
cych prawidłowych księg handlo- 
wych. 

9. Upoważnienie władz skarbo- 
wych, za przykładem lat ubiegłych, 
do prowizorycznego rozpatrywania 
odwołań z ograniczeniem egzekucji 
do kwoty zredukowanego podatku. 

10. Przeprowadzenie kontroli, czy 
został wykonany  okólnik m-wa 
Skarbu z dn. 25 lutego 1929 r. L.D. 
У 1564/4 o szezegółowem uzasad- 
mieniu w każdym wypadku znacz- 

  

Ва 
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cielstwa miejscowej szkoły powszech- 
nej urządzony koncert pod batutą 
p. A. Leszkowicza. 

Uczniowie wykonali wiele pieśni 
chórem, solo oraz odtańczono tańce 
narodowe. 

Program był obfity i wywarł na 
widzach bardzo miłe wrażenie; okla- 
skom hucznym niebyło końca. 

Dochód z koncertu przeznaczo- 
no na cel bardzo piękny, bo na wy- 
cieczkę ubogiej młodzieży szkolnej 
na P. W. K. do Poznania. 

Dziwić się jedynie należy, że na 
sali niewidzieliśmy kierownika szko: 
ły powszechnej oraz, że zespół nau- 
czycielski bardzo słabo był tam 
reprezentowany, a nie widzieliśmy 
również insp. szkolnego, mimo iż 
tenże był w danym dniu w Wilejce. 

Społeczeństwo miejscowe . dzię- 
kując kier. p. Leszkowiczowi za tą 
miłą imprezę, prosi o dalsze. 

Obeeny. 

nej różnicy pomiędzy ? wymiarem 
bieżącym a zeszłorocznym. 

Omówienie postulatów z dziedzi- 
ny podatku przemysłowego, które 
mogą być załatwione w drodze u- 
stawodawczej, zostało odroczone do 
następnego posiedzenia podkomisji. 

  

(zem zwalczyć przemytnictwo. 
Szmugiel towarów zagranicznych 

przez t. zw. zieloną granicę mimo 
obostrzonych przepisów nie ustaje 
ani na chwilę. Urzędy celne roz- 
mieszczone w małych nadgranicz- 
nych miasteczkach, przyłapany to- 
war przytrzymują i zgodnie z prze” 
pisami następnie sprzedają z licy” 
tacji. 

O licytacjach tych urzędy celne 
podają krótkie ogłoszenia w miej” 
scowych pismach lokalnych, tak że 
dowiaduje się o nich tylko bardzo 
stosunkowo nieliczna grupa miej- 
scowych kupców i... miejscowych 
spekulantów. Taka zorganizowana 
szajka kupuje często za bezcen 
przyłapany towar i legalizuje w ten 
sposób wwóz tego zakazanego to” 
waru do Polski. 

Oczywiście bywają wypadki, że 
do licytacji stają uczciwi kupcy, 
którzy ten towar nabywają. Jednak 
konkurowanie ze zorganizowaną 
bandą przemytkików jest częstokroć 
dla finansowo słabego kupiectwa 
prowincjonalnego niemożliwe. 

Jedyna droga ratunku jest, aby 
licytacje były ogłoszone w prasie 
wileńskiej i wogóle w prasie najbli- 
żej położonych większych miast. 
Wtedy będą mogli temi licytacjami 
zainteresować się poważni kupcy, 
którzy dziś nie mają sposobu do- 
wiedzenia się o przeprowadzonych 
w nadgranicznych miasteczkach li- 
cytacjach. 

Zaznaczyć należy, że zaintereso- 
wanie się temi licytacjami przez po- 
ważnych kupców może w b. znacz” 
nym stopniu przyczynić się do u* 
krócenia rozhulanego przemytnictwa 
oraz do rozbicia owej tajnej organi- 
zacji przemytników, którzy opano- 
wali hale licytacyjne na granicy pań- 
stwa i ze szkodą państwa wykupują 
wszystkie skonfiskowane towary. 

Jak się dowiadujemy, miarodajne 
sfery handlowe zamierzają zwrócić 
się do odnośnych władz w poruszo* 
nej przez nas sprawie. 

L LT 

Dom na Zwierzyńcu 
obejmujący 2 ulice do sprzedania. 
5 mieszkań, ogród owocowy, studnia 
betonowa i t. p. O warunkach ulica 

Lwowska 12, m. 8. 

  

  

" leńskich cmentarzach, 

    KURTER WILEŃSKI 

Cmentarze nasze, a groby zaniedbane. 
W. tych dniach zwiedziłem 2 

piękne cmentarze wileńskie—Rossę 
i po-Bernardyński. 

Na Rossie przyjemnie było skon- 
statować coraz większy ład i dba- 
łość o wygląd estetyczny nagrob- 
ków, przynajmniej w miejscach jej 
pryncypalnych. 

Niestety, znacznie gorzej jest 
z porządkami na tem drugiem Cam- 
po santo, zwłaszcza przykre robią 
wrażenie opuszczone i w wielu miej- 
scach, wprost obszarpane, colum- 
barja. 

Otóż i w tym roku część kata- 
kumb, około kaplicy cmentarnej i 
wychodząca tyłem na ul. Żwirową 
górkę runęła — i przysporzy znów 
kosztów restauracyjnych probostwu 
kościoła po-Bernardyńskiego. 

Dlaczego administracja cmenta- 
rza po-Bernardyńskiego nie chce 
pójść za przykładem probostwa 
św-to Jańskiego, które drogą ścią- 
gania opłat od pewnej kategorji 
mogił, oraz dokonywanych na cmen- 
tarzu robót prywatnych, zdobywa 
fundusze na coraz bardziej wzoro- 
we rozplanowanie i uporządkowa- 
nie grobów. 

Administracja cmentarza po-Ber- 
nardyńskiego mogłaby  obmyśleć 
również system ale mniej uciążli- 
wy, nakładania najniezbędniejszych 
podatków, przynajmniej od rodzin 
zamożniejszych, gwoli niezbędnego 
wprowadzenia kultury w miejscu 
poświęconem, a tak po dziś dzień 
niestety profanowanem, 

Oczywiście przedewszystkiem wi- 
na spada tu na abnegację samego 
społeczeństwa, ale przykład ładu 
samego na cmentarzu iść powinien 
chyba od samych gospodarzy cmen- 
tarza. 

Bezsprzecznie wiele dobrej woli 
i jakich takich starań okazuje admi- 
nistracja rzeczonego Campo santo; 
ale troskliwszej opieki nad grobami 
stanowczo tu brak. 

Co do mogił i- nagrobków sa- 
mych, to zamożniejsza inteligencja 
wileńska najczęściej opiekuje się 
niemi najstaranniej na wszystkich 
cmentarzach wileńskich; ale tylko 
wówczas gdy pamięć zmarłych kre- 
wnych jest świeżą. Niestety, nie czę- 

sto się dziś zdarza stawianie pom- 
ników namogilnych, nietylko grani- 
towych, lecz skromniejszych betono- 
wych (piaskowiec jako materjał na 
nagrobki jest w Wilnie bardzo mało 
używany, niekiedy tylko sprowadza 
się z Warszawy artystycznie wyko- 
nane z tego materjału pomniki). Od 
niedawna rozpanoszają się na wi- 

tak często 
bardzo brzydkie, choć niby okazałe 
i dosyć tanie quasi monumenty, t. 
zw. nagrobki skałkowe, zbudowane 
z kamieni i cementu. Często zabie- 
rają one wiele miejsca i rzadko kie- 
dy nieszpecą cmentarza. 

Czyby nie czas abyto już obe- 
cnie pomyśleć o reformie w dzie- 
dzinie estetyki nagrobków naszych; 

reformie ich stylu, a nawet rozmia- 
rów, z zastosowaniem  materjałów 
przedewszystkiem tańszych, łatwych 
do:zdobycia na miejscu w Wilnie. 

Oczywiście najlepszymi w tej 
sprawie instruktorami byliby tu prze- 
dewszystkiem artyści rzeźbiarze. 

Na cmentarzu po-Bernardynskim, 
jak z młodszego pokolenia Wilnian 
mało komu wiadomo, przed dwu- 
dziestu kilkoma laty spoczął zasłu- 
żony artysta śpiewak Piotr Zelinger, 
który, aż do zamknięcia teatru pol- 
skiego za Murawjewa zdumiewał 
publiczność wileńską, zarówno pię- 
knym tenorem, jak i niepospolitą 
urodą. Zwłaszcza czarował on Wil- 
no jako Jontek w IV-aktowej „Hal- 
ce* mistrza Moniuszki. 

Właściwe jego nazwisko było in- 
ne, czysto polskie. Rodem był ze 
Stanisławowa. Pierwsze występy je” 
go miały miejsce we Lwowie i War- 
szawie. Grób 8.-p. Z. aczkolwiek 
odznaczony prostym krzyżem drew- 
nianym, trudny jest do odszukania, 
ponieważ ani nazwiska, ani daty na 
blaszanej tabliczce dziś już nie wy- 
czytać. Czyżby muzycy i melomani 
Wileńscy nie mogli się zdobyć na 
odznaczenie miejsca wiecznego spo- 
czynku słynnego Jontka wileńskiego 
choćby najskromniejszym nagrob- 
kiem? a grób Zelingiera znajduje się 
tuż za dwoma okazałemi pomnikami, 
położonemi wprost bramy cmen- 
tarnej. 

Ckarakterystycznem jest dla Wil- 
na, rzekomo miłującego piękniejsze 
tradycje, Wilna Raszyńskich i Mo- 
niuszki, że przed dwoma laty po- 
szukiwano na Rossie Wileńskiej mo- 
giły najpierwszej Halki polskiej, któ- 
ra niegdyś 10 cio letnie święciła try- 
umfy w „Halce“ 2 i 4 aktowej, mia- 
nowicie š. p. Walerji Rostkowskiej. 
A przecież świetna ta śpiewaczka 
zmarła przed dwudziestu laty w 
Warszawie w przytułku św. Fran- 
ciszka Salezego na Solcu i na Po- 
wązkach ma grób, zapewne również 
bez pomnika. 

Tuż za Rossą jest cmentarz, gdzie 
grzebią przeważnie ludzi uboższych, 
niekiedy samobójców. Owoż jest tu 
zapomniana mogiła i ś. p. Ludwika 
Kiersnowskiego, który z nędzy przed 
30-tu laty pozbawił siebie życia przez 
utopienie się w Wilji. A był on zna- 
nym basistą wileńskim, jeszcze od 
czasów dawnego teatru za Rażyń- 
skiego. Występował on również i w 
„Halce* jako Dziemba, następnie 
przez długie lata był chórzystą w 
zespole muzykalno-wokalnym Kate- 
dry Wileńskiej pod batutą kilku 
senjorów. 

Czyżby Wilno nie doczekało się 
za przykładem Warszawy nekropo- 
lu artystów muzyków, tak często u 
nas zapoznawanych w swych zasłu- 
gach. 

Niedawno muzykolog nasz wi- 
leński, Edward Wrocki, zamyślał o 
czemś podobnem. Diaulos, 

Inauguracyjne posiedzenie lzby Rzemieślniczej w Wilnie. 
Pierwsze posiedzenie lzby Rzemieślniczej w Wilnie odbędzie się 

w niedzielę 23 czerwca r. b. o godz. 13-ej w lokalu Banku Spółdzielczego 
Rzemieślników i Kupców Polskich w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 25. 
Porządek obrad będzie następujący: 

Otwarcia lzby dokona delegat p. wojewody, poczem odda najstar- 
szemu wiekiem przewodnictwo obrad. Nastąpią: wybory protokulanta. 
wybory prezydenta, vice-prezydenta, trzech członkow zarządu lzby. Z ko- 
lei uchwalony będzie budżet, regulamin zebrań Izby, zarządu i komisyj, 
regulamin służbowy dla personelu i wreszcie regulamin biurowy. W końcu 
dokonane będzie mianowanie sekretarza. 

  

KRONIKA 
  Dziś: | Bazylego. 
aa Jutro: Wita i Mod. 

14 Wschód słońca—g. 2 m. 32. 

Czerwca | Zachód |, g. 19 m, 40       
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S$. B. z dnla 13/V1—1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura 
średnia 

Opady w į pk: 
milimetrach 

A nikas przeważ. północ,-zachodni. 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum: -- 9 
Maximum: +- 219 C. 
Tendencja barometr. bez zmian. 

MIEJSKA 

— Pomoc doraźna biednym. Wy- 

dział Opieki Społecznej Magistratu 
m. Wilna w miesiącu ubiegłym 
przyszedł z pomocą dorażną bezro- 
botnym i biednym w postaci 11828 

bezpłatnie wydanych obiadów. 

WOJSKOWA 

— Udzielanie Informacyj w P.K.U. 
Podaje się do wiadomości, że P. K. 
U. Wilno — Miasto przyjmuje inte- 
resantów i udziela informacyj w lo- 
kalu służbowym w Wilnie przy uli- 
oy Jakóba Jasińskiego Nr. 18 (par- 
ter) w dniach powszednich codzien- 
nie od godz. 11-iej do godz. 12-tej, 

Poza wyznaczoną godziną P. K. 
U. interesantów nie przyjmuje. 

| 766 
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SPRAWY SZKOLNE 

— Przedstawienie dla dzieci. W 
Związku z zakończeniem roku szkol- 
nego odbędzie się dn. 16.6 b. r. o 
godz. 4 p.p. w lokalu „Ogniska* kol. 
(ul. Kolejowa 19) przedstawienie dla 
dzieci i młodzieży w wykonaniu 
wychowanków „Domu Dziecka* i 
szkoły powsz. przy „Ognisku* kol, 
w Wilnie, na które się złożą: dekla- 
macje, śpiewy, tańce, oraz inne о- 
brazy. 

Wstęp bezpłatny. Małych milu- 
sinskich i sympatyków zaprasza kie- 
rownictwo „Domu Dziecka* oraz 
szkoły powsz. 

ZE ZWIĄZKÓW 1 STOWARZYSZEŃ 

— Zjazd delegatek Stowarzysze- 
nia „Rodziny Policyjnej", W dniu 11 
b. m. odbył się w Wilnie zjazd de- 
legatek kół miejscowych i powiato:- 
wych Stowarzyszenia „Rodzina Poli- 
cyjna* w celu wybrania zarządu o- 
kręgowego. Po uroczystem nabożeń- 
stwie w Ostrej Banie rozpoczęły się 
obrady. W toku obrad p. inspekto- 
rowa Praszałowiczowa wygłosiła re- 
ferat n. t« program pracy Stowa- 
rzyszenia na rok bieżący. Dalej po- 
seł d-r Brokowski wygłosił kilka od- 
czytów o higjenie życia codzienne- 
go i profesorowa Weryho-Radziwiłło- 
wiczowa o prowadzeniu wzorowego 
przedszkola. 

Następnie wybrano do zarządu . 
okręgowego Stowarzyszenia „Rodzi- 
ny Policyjnej*: PP. Praszałowiczową, 
Izydorczykową, Disterhoffową, Ko» 
nopkową, Bartoszewiczową, Ostrow- 

ską, Siecinską, Hyllową, Cybowiczo- 
wą, Szweykowską, Glinską, Jackie- 

- wiczównę, Żochowską i Klekowską. 
Do komisji rewizyjnej wybrane zo- 
stały: pp. Basinska, Lindorfowa, Bru- 
sewiczowa, Delegatami na zjazd na- 
czelny do Warszawy wybrano pp. Pra- 
szałowiczową, Kubarską oraz jako 
zastępczynie pp. lzydorczykową i 
Najdowską 

— Związek Broni Palnej w Wilnie. 
Dnia 12-go czerwca b. r. odbyło się 
w Małej Sali Konferencyjnej w Wo- 
jewództwie zebranie organizacyjne 
Związku Broni Palnej. W zebraniu 
wzięli udział reprezentanci miejsco- 
wych Klubów Sportowych i Strze- 
leckich. 

Po obszernem omówieniu statu- 
tu postanowili obecni założyć Okrę- 
gowy Związek Broni Palnej z siedzi- 
bą w Wilnie i wybrali zarząd z na- 
stępującym: składzie: prezes Komite- 
tu Okręgu Muzyezka, w.-prezes por. 
Pakuła, sekretarz por. Bobkiewiez, 
skarbnik asp. pol. Antonowicz, oraz 
obwodowy Fiałkowski i-insp. str. 
poż. Ruse. 

Statut zostanie w najbliższych 
dniach wszystkim klubom sporto- 
wym i strzeleckim przesłany, po- 
czem zwołane zostanie walne zebra- 
nie delegatów, celem przeprowadze- 
nia wyboru władz Związku. 

— Pielgrzymka pocztowców do 
Kalwarji. W niedzielę dnia 16 czerw- 
ca b. r. o godz. 7 rano po wysłu- 
chaniu w kościele św. Trójcy mszy 
Asia wyruszy do Kalwarji piel- 
grzymka pracowników poczt, telegr, 
i telefon ze sztandarem i związ. Or- 
kiestrą. 

— Doroczne walne zebranie Sto- 
warzyszenia weteranów 1863 r. od- 
będzie się w piątek, 14 czerwca go- 
dzinie 6 w sali Sądu Okręgowego. 

NADESŁANE 

— Plon kwesty na kościół garni- 
zonowy. Kwesta na kościół garnizo- 
nowy św. lgnacego dn. 11 i 12 b. 
m. dała 698 zł. 84 gr. Wszystkim, 
którzy brali w niej udział Komitet 
składa serdeczne podziękowanie sta- 
ropolskiem „Bóg* zapłać, 

RÓŻNE 

— Na rzecz Opieki Rodzic. przy 
gimn. im. El. Orzeszkowej. W piątek 

i sobotę dn. 14 — 15 czerwca Od- 
będzie się loterja z fantami wartoś- 

oiowemi. Co 4 los wygrywa. Cena 
50 gr. Wydawanie fantów od godz. 
11.-ej do 10-ej wiecz. w sklepie Ku- 

_ lika ul, Mickiewicza 9. 
— Paszporty dla kupców. Zwią- 

zek kupców wileńskich wzniósł do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
szczegółowo umotywowany  memo- 
rjał w sprawie zniesienia świadectw 
kwalifikacyjnych dla uzyskania pa- 
szportów, o ile starający się są kup- 

cami i przedłożą zaświadczenia Izby 
Przemysłowo-Handlowej. 

— W sprawie posad w  instytu- 
cjach wojskowych. Wobec masowe- 
go napływu podań o udzielenie po- 

sad w instytucjach wojskowych Do- 

wództwo Okręgu Korpusu III wy- 
jaśnia, że wobec obsadzenia wszyst- 
ich stanowisk żadnemi wolnemi po- 

sadami nie rozporządza. W przyszło- 
ści w razie wakansów kandydaci na 

wolne stanowiska będą zapotrzebo- 
wani tylko z państwowego urzędu 
pośrednictwa pracy. Tem samem 
składanie podań do D. O. K. III o- 
becnie jest bezprzedmiotowe i nie 
będzie rozpatrywane ani też nie bę- 

dzie się udzielać żadnych odpowie- 
dzi. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia") 

— Ostatnie występy A. Różyckiego i W. 
Lenczewskiego. Nasi świetni goście niewąt- 

pliwie pozostawią po swym wyjeździe żal 

ogólny. Nie w tem zresztą dziwnego bo ci 
„dwaj przemiii artyści są również ulubień- 

cami stolicy. 
Dziś 1 jutro z udziałem gości warszaw- 

skich grana będzie pełna humoru dowcip- 
na komedja polskiego autora Gustawa Bey- 
lina „Zakład o miłość". 

— Ninka Willńska w Wilnie. W sobotę i 
niedzielę odbędą się o godz. 5-ej popoł, w 
Teatrze Polskim tylko dwa występy popu- 
Jarnej dziś w całej Polsce Ninki Wilińskiej, 
która wystąpi w nieznanym u nas specjal- 
nie dla niej qapisanym repertuarze. 

W przedstawieniu weźmie udział przy- 
były do Wilna znakomity bajkarz Benedykt 
Hertz. 

A więc w Teatrze Polskim szykuje się 
ucieeha dla grzecznych. Program piewrsze- 

go widowska składa się z następujących 
utworów: „Pajac, lalka i piłeczka”, „Robin- 
zon Kruzoe wśród ludożerców*, „Ninka nie 
chce iść do szkoły”. Widowisko niedzielne 
obejmuje bajki: „Tajemniezy gošė“. „Czer- 
wony kapturek* i „Psotny Ignas“. 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

PIĄTEK, dnia 14 czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał i ko- 
munikat meteorologiczny. 12.50—13,00: Ko- 
munikaty P. W. K. 16.40—17.00: Kurs alfa- 
betu Morse'a dla krótkofalowców i amato- 
rów. 17.00—17.20: Program dzienny, reper- 
tuar i chwilka litewska. 17.25—i17,50: Transm. 
z Krakowa. Odczyt p. t. „Młodzieńczy ro- 
mans Napoleona i jego nowele. 17.50—18.45: 
Koncert. 18.45—18.50: Komunikaty P. W. K. 
18.55—19.20: e dla dzieci. 19.20 — 
19.45: Odezyt p. t. „Powietrze i jego zanie- 
czyszczenia”. 19.45—20.00: Program na dzień 
następny. Komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne, oraz „Spacer detektorowy 
po Europie". 
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OFIARY. 
— Na odnowienie kaplicy Matki Bos- 

kiej Ostrobramskiej od p. Janiny Małeckiej 
10 złotych. 
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i Z Sądów 
".W ocenie wytrwałej „pracy* 

zasłużona nagroda. 
P. Paweł Węckowicz (ul. św. 

Jańska 1) zostawiwszy chwilowo nie- 
zamknęte mieszkanie, skonstotował, 
iz monient ten ktoś wykorzystał z 
jego krzywdą, gdyż w tajemniczy 
sposób ulotniły się jego palto, ma- 
rynarka i inne rzeczy.. 

Poszkodowany szybko: wybiegł 
na ulicę i wiedziony instynktem, 
skierował się w zaułek Zydowski, 
gdzie ze zdziwieniem i niemniejszym 
oburzeniem spostrzegł, iż jego gar- 
derobę ogląda ze wszystkich stron 
i namaszczeniem jakiś nieznajomy. 

P. Paweł poirytowany * tą: bez- 
czelnością ' mawiązał z  intruzem 
mniejwięcej taki djalog? 

— Jakim prawem pan przewraca 
moje ubranie? 

— Jak to pana, skoro ja je ku- 
piłem za 8'/, złotego, odparł zagad- 
nięty. ‹ 

Urażony *« przez spostponowanie 
tak niską oceną -jego stroju, p. Węc- 
kowicz narobił krzyku, co zwabiło 
licznych przechodniów  i'zaintrygo- 
wało poliejanta. 

Po wymianie zapytań i odpowie- 
dzi okazało się, iż nieznajomy mó- 
wił prawdę, gdyż na potwierdzenie 
swych słów wskazał na sprzedaw- 
czynię, która zamierzała pośpiesznie 
wycofać się z tłumu, a nawet z u- 
porem, mimo specjalnych skierowa. 
nych do niej zaproszeń, niechciała 
wtrącać się w ordynarną burdę 
uliczną, 3 

Dopiero na interwencję posterun- 
kowego zaczęła wyjaśniać, iż istot- 
nie rzeczy tych: „pozbyła się*, gdyż 
dostała je od matki swego najdroż- 
szego, którą z racji stosunków  „fa- 
milijnych* odwiedziła. 1 

Okazało się niebawem, że damą 
jest znana dobrze władzom  bezpie- 
czeństwa stała ich klijentka Antoni- 
na Stachowieka, którą już cztero- 
krotnie goszczono w „hotelu*. 

Wczoraj po raz piąty stanęła ona 
przed sądem, tym razem okręgowym 
jako recedywistka. 

W obliczu przedstawicieli wymia- 
ru sprawiedliwości usiłowała ona u- 
Dai za ofiarę zbiegu okoliczno- 
ci. ' 

Podprokurator jednak, mając na 
uwadze jej bujną przeszłość, doma- 
gał się, by sąd ocenił te wyjątkowe 
cechy: charakteru. 

Sąd podzielił zdanie oskarżyciela 
i postanowił zapewnić Stachowickiej 
lokal „z wiktem i opierunkiem* przez 
trzy lata. i 

Mając na względzie, iż z tego ro- 
dzaju dobrodziejstw władz korzystała 
ona już na kredyt przez 7 miesięcy 
(areszt prewencyjny), przeto odtrąco- 
no ten czas od odkresu przeznaczo- 
nego jej „odpoczynku*, Ka:er. 

Na wileńskim bruku. 
Napad na Trzykrzyskiej górze. 

Na górze Trzech Krzyży doko- 
nano napadu na przechodzącego 
tamtędy Władysława Klukowskiego 
(Jerozolimska 66) i zrabowano mu 
palto oraz 20 zł. gotówką. Napast- 
nicy w liczbie 2 ponadto pobili go 
i grozili rewolwerem. 

Klukowski przechodził przez górę 
w towarzystwie poznanej przed chwi- 
lą kobiety, która, co charakterysty- 
czne, jego do tego namówiła. 

Zarządzona przez policję obława 
nie dała pozytywnych wyników. 
Sprawcy napadu zdołali zbiedz. Ba- 
dana towarzyszka  Klukowskiego, 
Antonina Mikuć (Sadowa 17) po 
dłuższym czasie przyznała się, że 
jednym z uczestników napadu był 
jej brat Bolesław. Zachodzi więc 
podejrzenie, że Mikuć była w zmo- 
wie z napastnikami i celowo zapro- 
wadziła Klukowskiego na górę. 

— Kradzieże. Frydzie Lewintal 
(Garbarska 9) skradziono 50 dolarów 
1300 zł. Kradzieży dokonała niejaka 
Marczenko, kobieta kontrolna, któ- 
rej Lewintal zezwoliła na nocleg. 

— Z niezamkniętego sklepu spo- 
żywczego Szapiry (Jagielońska 3) 
nieujawnieni sprawcy wynieśli to= 
war. Kradzież zauważył poster. III 
kom. P.P. Wolski, który towar zna- 
lazł porzucony przez uciekających 
złodziei w pobliskiej bramie. 

— Zaginął 9-letni Stefan Woły- 
niec (Metropolitalna 3), 

— Podrzutka płci żeńskiej znale- 
ziono w bramie domu Nr. 5 przy 
zaułku Śniegowym. 

— Złe zabezpieczenie. Na ul. Ost- 
robramskiej spadły z domów deski 
i cegły, które poraniły Ewę Butry-. 
mowicz (Beliny 5), tak, że musiano 
ją ulokować w szpitalu i Dwejrę 
Bank (Ostrobramska 18), która od- 
niosła poranienie głowy. 

| V K GA SR ak ud A i] 

Atrakcja wileńska. 
VII Doroczna Wystawa Obra 

zów i Rzeźb Wileńskiego T-wa 
Artystów Plastyków (pałac re- 

prezentacyjny—plac Napoleona) 
otwarta codziennie od godz. 10 
do 19-ej. 
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SPORT 
Szósty dzień wyścigów konnych. 

Nieszczęśliwy wypadek 

Wczoraj w szóstym dniu zawo- 
dów konnych na polu wyścigowem 
w Pośpieszce przed gonitwami od- 
był się interesujący konkurs hip- 
piczny ciężki dla pp. oficerów, do 
którego stanęło 7-miu jeżdźców na 
9 koniach. Najmniejszą ilość pun- 
któw karnych (po 4) otrzymali: ppor. 
Jeljaszewicz z 4 p. uł. na Lepelu 
oraz por. 23 p. uł. Romaszkiewicz 
na Porcie. W. rozgrywce pierwsze 
miejsce zajął ppor.  Jeljaszewicz, 
drugą nagrodę zdobył por. Romasz- 
kiewicz, zaś trzecią nagrodę przy- 
znano por. Antonowi z 4p. uł. za 
jazdę na Reni. 

O godz. 4 pp. rozpoczęto gonitwy. 
Do pierwszej gonitwy z 10 prze- 

szkodami na przestrzeni 3200 mtr. 
o nagrodę 900 zł. stanęły Bajka | 
p. uł. Kruchowieskich pod por. Mi- 
neyko i Oberek kpt. Rajewicza pro- 
wadzony przez por. Małuskiego. 

Na 3-ej z rzędu przeszkodzie 
Bajka przewróciła się, a dosiadają- 
cy ją por. Mineyko spadł z klaczy 
tak niefortunnie, iż odniósł uszko- 
dzenia na ciele, które przyprawiły 
go o utratę przytomności. Dyżuru- 
jącym ambulansem poszwankowa- 
nego przewieziono do szpitala woj- 
skowego na Antokolu, umieszczając 
go na oddziale chirurgicznym, Tu 
po zastosowaniu uśmierzających za- 
strzyków por. M. zasnął. Narazie 
nie ustalono, jakiego rodzaju obra- 
żenia poszwankowany odniósł. 

Do mety w 6 m.7 s. przyszedł 
walkowerem Oberek. 

Druga gonitwa z płotami o na- 
grodę 700 zł. na dystansie 2400 
mtr. Z. pośród trzech współzawod- 
niczących koni łatwem zwycięztwo 
o 2 długości odniósł w 3 m, 2 s. 

spotkał por. Mineykę. 

Aino II pod właścicielem rtm. Z. 
Cierpickim przed Hvvirą por. Don- 
nera i Albq rtm. Stpiczyńskiego. 

Totalizator wypłacał 13 zł. 
Trzecia gonitwa z płotkami na 

dystansie 2.400 mtr. o nagrodę 800 zł. 
Stajnia oficerów 27 p. uł. wy- 

puściła Pana Leona z į. Uštinowem 
i Bajeczną pod por. Donnerem, prócz 
tego do startu stanął Dobosz III 
20 szwadr. K.O.P. dosiadany przez 
chł. st. Kondraciaka. 

Całą trasę prowadził Pan Leon. 
Na ostatnim skręcie przed prostą, 
wobec wyrażnego wstrzymania przo- 
dującego Pana Leona na pierwsze 
miejsce wysunęła się Bajeczna, która 
minęła celownik w 3 min. II sek. 
O 5 długości drugim przyszedł Pan 

Leon, trecim —Dobosz III, 
Totalizator — 10 zł. 

Czwartą gonitwę z 10 przeszko- 
dami na dystans 3.200 mtr. o nagrodę 
700 zł. po wycofaniu Turkawkt ro- 
zygrano między Polsthem por. Grom- 
nickiego a Jaazbandem ofic. 1 p. uł. 

Pierwsze miejsce w 4 m. 39 s 
o | długość zajął Jaazband pod por 
Małuskim. 

W piątej gonitwie płaskiej o na- 
grodę 500 zł. na dystansie 1.300 mtr. 
do startu stanęły 4 konie. Jegomość 
K. K. Wažynskich został wycofany. 

Lekkie zwycięstwo | długość w 
| min. 29 sek. odniosła Renata por. 
Gromnickiego pod chł. st. Kondra- 
ciakiem, przed Wielmożną 4 p. uł. 
Tortuosą K. K. Ważyńskich i Tan- 
cerką II rtm. Reliszki. 

Następne ostatnie w tym sezonie 
wyścigi rozegrane będą w niedzielę, 
dnia 16 b. m. Między innemi roze- 
grana będzie gonitwa p 

08. 

Korty tenisowe w parku im. gen. 
Żeligowskiego. 

W dniu 15 czerwca 1929 r. zo- 
staną oddane do ogólnego użytku 
nowozbudowane 4 korty tenisowe 
na terenie parku sportowego mlo- 
dzieży szkolnej im. gen. Żeligow- 
skiego (były płac slizgawgki). Karty 
tenisowe będą czynne od 6-eje rano 
do godz. 8-ej wiecz. Zamówienia 
godzin gry przymuje kancelarja par- 
ku od godz, B-ej rano do godz. 
8-ej wieczór. 

Program Uroczystego Otwarcia 
Stadjonu Sportowego. 

Okr. Ośrodka W. F. Wilno (15 i 16 
czerwca 1929 r.). 

Ostatecznie ustalony szczegółowy 
program imprez sportowych na ot- 

warcie Stadjonu Sportowego Okr. 
Ośrodka W. F. na Pióromonie w 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5. 

— 

Od dnia 14 do 18 czerw- 
ca 1929 r. włącznie będą 

wyświetlane filmy: 

dniach 15 i 16.VI]b. r. przedstawia 
się następująco: 

Sobota dnia 15 czerwca b. r. 

Punktualnie o godzinie 16 m. 30 
nastąpi uroczyste otwarcia Stadjonu 
sport. Okr. Ośrodka W. F. Wilno, 
którego dokona Wojewoda Wil. 
Raczkiewicz Władysław i Dea Ok- 
ręgu Korpusu Korpusu Nr. III Gen. 
Litwinowicz Aleksander (przez prze- 
cięcie symbolicznej wstęgi). Przy 
tej sposobności wygłoszone zostaną 
odpowiednie przemówienia. Po prze- 
cięciu wstęgi na bieżni stadjonu na- 
stąpi podniesienie flag państwo- 
wych: estońskiej, finskiej, łotew- 
skiej i polskiej przy dzwiękach 
hymnów odnośnych państw. : 

Po tej ceremonji ktėra się od- 
będzie w obecności przedstawicieli 
władz cywilnych i wojskowych J.E. 
ksiądz biskup Bandurski dokona 
poświęcenia Stadjonu, poczem ofi- 

ESKORTA 
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cjalni przedstawiciele zajmą miejsca 
w loży reprezentacyjnej. 

Zkolei nastąpi powitanie gości 
zagranicznych przez Zarząd Wil. 
Okr. Związku Lekkiej Atletyki, któ- 
ry wręczy gościom specjalne upo- 
minki. 

Oficjalną część otwarcia Stadjo- 
nu zakończy defilada zawodników 
w której wezmą udział lekkoatleci 
i lekkoatletki zagraniczni i polscy 
(miejscowi i zamiejscowi) uczestnicy 
turnieju tenisowego, gier sportowych, 
koszówki i szczypiorniaka. oraz pił- 
karze. Po tej oficjalnej części jedno- 
cześnie na boisku głównem Stadjo- 
nu rozegrany zostanie mecz koszy" 
kówki pomiędzy zespołami A. Z, S-u 
i Ogniska, oraz mecz szczypiorniaka 
pomiędzy zespołami Kursu gier spor- 
towych Okr. Ośrodka W. F. i Ma- 
kabi. W tym samym czasie rozegry- 
wany będzie na kortach tenisowych 
turniej tenisowy w grupach: pań i 
panów. 

Program pierwszego dnia zakoń- 
czy klasyczny bieg 5 klm. z udzia- 
łem najznakomitszych biegaczy świa- 
ta: Fina Matileinen, Estonczyka Beld- 
sinskiego naszego fenomenalnego 
biegacza Petkiewicza, oraz wielu in- 
nych naszych sił. 

Niedziela, dnia 16.VI. 
Już o godzinie 10 rano tego dnia 

rozpocznie się turniej tenisowy. Im- 
prezy popołudniowe otwarte zostaną 
o godz. 15 min. 30 meczem mię- 
dzymiastowym piłki nożnej pomię- 
dzy reprezentacjami Wilna i Grodna. 
Jednocześnie od godziny 15 min. 20 
kontynuowany będzie turniej teniso- 
wy. Międzynarodowe zawody lek- 
koatletyczne z udziałem mistrza 
świata w biegach długich Fina Si- 
pilę 3-ch innych znakomitych Finów, 
oraz rekordzistów Estonji, Łotwy, 
Finlandji i Polski rozpoczną się o 
godzinie 17 min. 05, zakończą zaś o 
godzinie 18. W celu ułatwienia pu- 
bliczności zaopatrzonej w bilety prze- 
jazdu na drugą stronę Wilji urucho- 
miony zostanie przez 3 p. sap. spe- 
cjalny prom obok przystani saper- 
skiej (naprzeciw Placu Katedralnego). 
Przebieg zawodów będzie transmi- 
towany na wszystkia radjostacje. 
Ostatni dzień przedsprzedaży bile- 
tów w dniu dzisiejszym. 

Czterej finowie zawitali wczoraj 
do Wilna. 

W dniu wczorajszym przybyli 
jako pierwsi do Wilna zawodnicy 
finscy,którzy zostali zakwaterowani w 
hotelu Bristol. Są to: mistrz świata w 
biegach długich Sipile, rekordzista 
Finlandji w biegach średnich Poh- 
jala, finalista olimpjady Amsterdam- 
skiej i rekordzista Finlandji Jarwinen 
oraz znakomity konkurent Nurmiego 
Matileinen. Finowie w godzinach 
popołudniowych odbyli pierwszy 
trening na Stadjonie sportowym 
Ośrodka W.F. przyczem zaznaczyć 
należy, iż Fin Jarwinen uzyskał w 
kuli wynik lepszy od rekordu pań- 
stwowego Finlandji (15 mtr. 30), 

  

Potężna epopea morska aktów 9. W rolach głównych: 

Dorothy Mackaill i Laisvence Gray 
Nad program: 1) „MORYC III w OPAŁĄCH* (Czworonożny bezrobotny) aktów 2, 2) „WYPRAWA po ŁOSOSIE” akt. 1. 
Kasa czynna od g.5 m.30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

Początek seansów od g. 4-6j, — — 
W niedziele i Święta kasa czynna od g. 3 m.30. 

Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAMI*. 

Dramat kobiety, którą napięt- 

  

KINO - TEATR DZIŚ! Przebój sezonu. 
й Wszechświatowa į RU J E us į A tnowało przeznaczenie. . 

HELIOS 8ea5a6ją tekordowa. W rol, giėown. laureatka „kon- 
31 kursu piękności, kobieta o najbujniejszym temperamencie RĄQUEL MELLER oraz WORWIK WARO. 3.000 osób 

Wileńska 38. wzięło udział w karnawale Weneckim, legendarnej scenie, z balek Szecherezady wyjętej. Wstrząsająca seena 
KA z wężami. Niebywaly przenych oraz niewidziane napięcie akeji i gry. Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15. 

KINO DZIŚ po raz pierwszy w Wilnie. Sen- f; dramat 
. * вас)а nad sensacjami! Czołowy film APASZE PARYSCY w 12 akt 

światowej produkcji franeuskiej: 17 > 
l y Film o moralności, miłości i... doliniarzach... na tle słynnej powieści FRANCISZKA CARCO. Niesłychanie interesu- 

jące przygody amerykańskiej ekspedycji obyczajowej w paryskich spelunkach apaszowskich! Kobiety wciągają 
Wielka 42. mężczyzn w wir wyuzdanych orgij... w jaskiniach opjumowych hołduje się zgubnemu nałogowi. W roli głów- 

nej—zachwycająco piękny IAGUE CATELAIN jako przywódca szajki niebezpiecznych apaszów, uwodzący czarującą miljarderkę amerykańską. 
  

KINO Dziś! 3 boże : ° 

1МАМОД | оач CZARNE SYLWETKI ni (fohaterowie świata podziemnego) 
Sensacyjno-salonowy dramat w 12 aktach, kulisy świata, zbrodni, miłości i występku. 

ul. Wielka 30. W rolach gł. czarująco piękna MARY ASTOR, LIONEL BARRYMORE i EDMUND LOWE 
  

Dziś | dni następnych! 

Arcyciekawy fiim! 

Wspaniały dramat w 
szego hulaki świata. 
Początek seansów o godzinie 6-ej, w niedziele i ś 

ЕН 
= 
= 
= 
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Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

OGŁOSZENIE. 
  

Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza licytację ustną 
na sprzedaż drewnianych budynków kolejowych na 
byłej. .odnodze Luszcza — Kanał w Nowosiółkach 
(klm. 13) i Czuczewiczach. Szczegółowe dane, doty- 
czące tej sprzedaży można oglądać w godzinach 
urzędowych w biurze Oddziału Drogowego w Bara- 
nowiczach. 

Licytacja odbędzie się „w biurze Oddziału Ba- 
ranowicze dnia 8 lipca 1929 r. o godzinie 12-eji pół. 
Protokół licytacji zatwierdza Dyrekcja. Kupione za- 
budowania powinny być w. ciągu 6-ciu tygodni od 
dnia powiadomienia lieytanta o zatwierdzeniu przez 

rozebrane i materjały 
otrzymane od rozbiórki wywieziońe, a miejsce, gdzie 
budynek stał splantowane. W przeciwnym razie za- 
budowania „przechodzą: na własność Kolei, a wpła- 
cone za nie pieniądze nie podlegają zwrotowi, lecz 

Dyrekcję protokółu licytacji 

zatrzymują się na rzecz Kolei, й 

о Dyrekcja Kolei Państwowych 
1260 — w Wilnie, 

  

ECOLE PIGIER de PARIS 
pensjonat dła młodych panien w pobliżu 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 
powietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- | 

handlowošė RENNE (Seine). Stenografja, 
i język francuski. i WEJSYW ICE" 8 AGE 

  

  

Wtracily go w przepaść kobiety 
12 aktach, z życia najwięk- 

W roląch głównych: Mary 
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Astor i John Barrymore 
wieta o godzinie 4 popołudniu, — — Ceny miejsc zwykłe. 

  

Od r. 1843 istnieje 
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SEE     

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DROKARNJA INTROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WIŁNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów, 
państwowych, samorzą- . 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

roboty 
w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i Łd. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości.     
Rolnicy i Zeman 
jeżeli cheecie zbyć swoje 
produkty wiejskie i rolne 

zgłoście się do 
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Z_ OSTATNIEJ CHWILI 
Sprawa dnia pracy pracowników umysłowych. 

GENEWA, 13.VI (Pat). W czasie 
obrad konferencji pracy delegat pra- 
codawców angielskich oświadczył, 
że mocodawcy nie zgadzają się w 
sprawie ratyfikacji konwencji o 8- 
godzinnym dniu roboczym. W Ко- 
misji do spraw czasu pracy pracow- 
ników prywatnych instytucyj dele- 
gatka polska Waśniewska popierała 
wniosek polskiej delegacji robotni- 
czej, dotyczący ograniczenia czasu 
pracy pracowników prywatnych in- 
stytucyj do 40 godzin w tygodniu, 
podczas gdy kwestjonarjusz Między- 
narodowego Biura Pracy określa 
czas pracy na 48 godzin tygod- 
niowo. 

Podobnie jak dla pracowników 
fizycznych p. Waśniewska dowodziła, 
że B8-godzinny dzień pracy dla pra- 
cowników umysłowych jest zbyt 

długi oraz że pracownik poza pracą 
zawodową winien mieć jeszcze czas 
na wypełnienie obowiązków rodzin- 
nych, społecznych i obywatelskich. 
Będąc stale przemęczony pracą u- 
mysłową, nie może on być normal- 
nym członkiem społeczeństwa. 

Wniosek polski, który poparły 
Holandja, Czechosłowacja, Finlandja 
i Bułgarja, nie znalazł większości 
wśród grupy robotniczej, składającej 
się przeważnie z przedstawicieli 
międzynarodówki, która to grupa 
jest zdania, że pracownik umysłowy 
nie może mieć lepszych warunków 
pracy niż robotnik. Jak widać z po- 
wyższego, sprawa, która dojrzała już 
zupełnie w Polsce, nie znajduje je- 
szcze zrozumienia na terenie mię- 
dzynarodowym. 

Wielkie burze w Europie. 
PARYŻ, 13.VI (Pat.) „Paris Midi* donosi o niezmiernie gwałtownych 

burzach które szaleją w Europie południowo-wschodniej. W  Besarabji 
powódź zniszczyła prawie doszczętnie kilka miasteczek. 28 osób, miało 
ponieść śmierć. Kłęska dotknęła również Ukrainę. W Kijowie runęło 
w gruzach 300 ddmów. W okolicy zginęło kilka tysięcy sztuk bydła. Liczba 
ofiar w ludziach, bardzo: wysoka, jest jeszcze nieznana. 

BRUKSELA, 13.VI (Pat.) Szalała tu straszna burza, która wyrządziła 
znaczne szkody. 

WIEDEŃ. 13.VI (Pat), W Gracn i okolicy szalała dziś popołudniu 
gwałtowna burza z gradem, który pokrył ziemię warstwą grubości 20 cm. 

Pioruny uszkodziły połączenia telefoniczne, a jeden z nich wpadszy do 
kancelarji konsumu ogłuszył urzędnika, 
pisania. 

pracjącego przy maszynie do 

Jak było naprawdę, 
Zdementowanie kłamstw 

endeckich. 

(Telefonem od wł. kor. z Warszawy). 

Dnia 6 b. m. kancelarja dowód- 
cy 36 pułk. piechoty otrzymała za” 
adresowany do dowódcy pułku list, 
podpisany przez p. Józefa Wójcika 
z Piastowa. Ponieważ treść tego 
listu obraźliwa dla dowódcy pułku 
nasunęła wątpliwości co do poczy” 
talności autora, odesłano list p. Wój- 
cika nadmieniając, że dowódca puł- 
ku nie chce rozpatrywać listu pisa- 
nego przez człowieka chorego na 
umyśle. Dnia 12 b. m. kancelarja 
dowódcy pułku otrzymała od p, Wój- 
cika 2 listy grubjańskie i ubliżające 
całemu korpusowi oficerów 36 puł- 
ku piechoty. Wówczas dowódca 
pułku wyznaczył dwóch oficerów, 
którzy udali się dnia 13 b. m. w 
godzinach rannych do Piastowa, aby 
zastać p. Wójcika w domu w celu 
stwierdzenia co za jest zacz JózefWój- 
cik. Oficerowie ci: por. Stebrowski 
Wacław i por. Nowaczyński Ale- 
ksander udali się do Piastowa sa- 
mochodem i udali się do mieszkania 
p. Wójcika. 

Po zapukaniu i wstępnych zapy- 
taniach 1 odpowiedziach przez drzwi 
jakiś głos męski oświadczył ofice- 
rom, że będą za chwilę przyjęci. 
Istotnie, po upływie kilku minut, 
drzwi do pokoju zostały otwarte, 
przyczem mieszkaniec cofnął się w 
głąb pokoju trzymając prawą rękę 
w kieszeni. Na zapytanie por. Ste- 
browskiego czy rozwawia z p. Józe- 
fem Wójcikiem, ten odpowiedział 
przytakująco. Przy pierwszych sło- 
wach następnego zapytania p. Ste- 
browskiego, Wójcik dobył błyska- 
wicznym ruchem rewolwer i strzelił 
do por. Stebrowskiego, raniąc go w 
prawe ramię. 

Wówczas p. Nowaczyński rzucił 
się w kierunku strzału, chwytając 
lewą ręką za rewolwer strzelające- 
go, a prawą wymierzył silny cios w 
głowę. W tej chwili Wójcik wystrze- 
lił poraz drugi. raniąc por. Nowa- 
czyńskiego w lewą dłoń. W tymże 
momencie wpadły do pokoju dwie 
panie wywołując zamieszanie. Po- 
rucznik Stebrowski mając prawe 
ramię strzaskane, wydobył lewą rę- 
ką szablę. 

Krótko-trwałe szamotanie zakoń- 
czone zostałe tem, że obu rannym 
oficerom udało się wytrącić broń 
strzelającemu  Wojcikowi. Ranny 

Nr_134 (1479) 

por. Nowaczyński odprowadził por. 
Stebrowskiego do samochodu, po- 
czem wrócił do mieszkania Wójci- 
ka, aby zabrać zostawioną tam 
czapkę. Obaj ranni oficerowie odje- 
chali samochodem do pogotowia 
sanitarnego 36 pułku piechoty, gdzie 
otrzymali pierwszy opatrunek i zło- 
żyli broń odebraną Wójcikowi — 
rewolwer. 

Przebieg sprawy został niezwło- 
cznie zameldowany dowódcy pułku. 
który ze swej strony zawiadomił 
prokuratora wojskowego. Porucznik 
Nowaczyński po zabiegu chirurgicz- 
nym został odesłany do domu na 
dalszą kurację, natomiast por. Ste- 
browskiemu muszą dokonać ciężkiej 
operacji wyjęcia kuli. 

Powyżej przedstawione wypadki, 
gazety endeckie przedstawiły w 
sposób  kłamliwy i bezwzględnie 
ubliżający oficerom, którzy padli 
jego ofiarą, Wystarczy zacytować 
jednobrzmiące tytuły: „Krwawy na- 
pad na b. oficera rezerwy”. 

Do podania krwawego zajścia w 
Piastowie w takim świetle wystar- 
czyło pismo relacyjne sprawcy zaj- 
ścia Wójcika. Relacje człowieka, 
który bez żadnej podstawy w spo- 
sób prowokacyjny, obrażał zasłużo- 
nych oficerów wojsk polskich, po 
to, aby przyjąć potem sekundantów 
kulami, wystarczyły szmatom en- 
denckim do przedstawienia opinji 
publicznej oficerów wojsk polskich 
w obelżywem świetle. 

Nowy wyrok Śmierci w Moskwie, 
WIEDEN, 13.6. (Pat). „United 

Press" donosi z Moskwy, że naj. 
wyższy trybunał sowiecki skazał na 
śmierć za szpiegowstwo młodego 
monarchistę Urykańskiego. Zapyty- 
wany na rozprawie o swą działal- 
ność monarchistyczną oskarżony 0- 
świadczył. że jako szlachcic i mo- 
narchista odmawią zezvań, przyznał 
tylko, że brał udział w ruchu anty- 
rewolucyjnym. Był on aresztowany 
w październiku 1927 roku w chwili, 
kiedy chciał przekroczyć granicę e- 
stońską. 

Ówiczenia strażackie w Poznaniu. 
POZNAN, 13.VI (Pat). Dziś po 

południu odbyły się na hippodromie 
poznańskim jako inauguracja popi- 
sów strażackich związku słowiań- 
skich i bałtyckich straży pożarnych 
ćwiczenia obrony przeciwgazowej, 
następnie pokaz obrony przeciwga- 
zowej przy udziale samolotów, któ- 
re inscenizowały napad, przy udzia* 
le wojskowych oddziałów  sanitar- 
nych. drużyn kolarskich przeciwga- 
zowych i t. d. 

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g, 9—6. 
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BEZPŁATNIE! 
  

Dla reklamy dajemy 5.000 sztuk tych eleganckich trójlampowych radjo- 
odbiorników naszym Klijentom zupełnie darmo, 
razem z przesyłką pocztową. Aparaty zaopatrzo- 

ne są w najlepsze lampki i cewki. 

Warunek: Kto kupi nasz głośnik salonowy, 
wykonany z najlepszych materjałów, który sprze- 
dajemy po bardzo niskiej, detalicznej cenie — 
otrzyma za darmo 

odbiornik trzechiampowy 
Pragnący otrzymać ten aparat, zechcą podać swój dokładny adres pod: 

  

G. D E H N į K Radio-Exporteur 

1756-3 

  

Berlin-Britz, Rudower-Aliee 5. 
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DOKTÓR MEDYCYNY 

a. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Soliux, 1809 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 I 5—7. 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Od 9 — 1 i 3 — 7. 
(Telef. 921). 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
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Qgłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Antoni Si- 

tarz, 
skiej Nr 5, 

zamieszkały w Wilnie, 
zgodnie z art. 1030 U.P.C. ogłasza, iż 

przy ul. Sw.-Michal- 

w dniu 19 czerwca 1929 roku o g.10 rano w Wilnie, 
przy ul. Kalwaryjskiej Nr 83, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego Symchy 
Szmerkowicza, składającego się z umeblowania miesz- 
kania, oszacowanego na sumę 680 złotych, na ла- 
spokojenie pretensji Chaima Gilińskiego. 
1759 

KAPITAŁY 
lokujemy solidnie pod 
gwarancje wekslowe 
i bipoteczne u osób 
majętnych. 1740-0 

Dom H-K „ZACHĘTA” 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 

  

  

  

Do sprzedania 

jadłodajnia 
z całem urządzeniem. 

Ponarska 7. 17491 

Komornik Sądowy A. Sitarz. 

sprzedam 
na Zwierzyńcu, przy 
ul. Giedyminowskiej, 

ogród owocowy. 

O warunkach dowie- 
dzieć się w Admini- 
stracji „Kurjera Wil." 
Jagiellońska 3—1, 

tel. 99. 1778 

ERRA 

Gotówkę 
posiadamy do uloko- 
wania naj dogodnych 

warunkach. 1715 0 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handlowe     Mickiewicza 21, tel. 152 
  

  
LOKALE 
LETNISKA 
wielki wybór. 

„INFORMATOR* 
Jagiellońska 8 m. 14. 1614-2 

AUTO 
osobowe-taksówkę kupię 
używaną w cenie około 
5000 zł., marka „Ford“ 
może być tylko roku 1928. 
Oferty pisemne do Infor- 
matora, Wilno, Jagielloń- 
ska 8 m. 14, z podaniem 
szczegółów, osobiście zaś 
w godzinach od 9-ej do 
10 е}. 1751-4 

  

  

Niedaleko Sądu 
do wynajęcia 

umeblowany pokój 
z prawem używania ga- 
binetu dla przyjęcia w 
ciągu dnia, Dowiedzieć się 
3 Maja 11—6 od 5-6 g. 
wiecz. 1760 1 

    

09000 

„KRÓLEWIANKA * 
Wilno, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiady ob- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych żniżka 20% 

Gabinety. 
"+00 

PIANINA 
do wynajęcia. Repe* 
racja i strojenie. Е 
Mickiewicza 24 — 9. 

Estko. 1120 

KES IN ASK 

  

  
choroby weneryczne, sy- 
tilis, narządów moczo- 

wych, Elektroterap. | 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — 8 wiecz.. 

Kobleta-Lekars 

DL. Żeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2: 

1 оё 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152, 

BDEGECOOOOE| 

Akuszerki š 
BMAEERHABABEAAS! 

Akuszerka 

Miar Brzezina 
wem od 8 rano 
0 7 w. ul. Mickie- 

wicza 30 m. 4, W, Zdr. 
Nr. 8098. 
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