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— Zatarg w Lozannie. Konierencja 
reparacyjna w Lozannie dobiega koń- 
ca. Według przewidywań  premjera 
Mac Donalda, który występuje w cha- 
rakterze „uczciwego maklera, można 
spodziewać się zakończenia obrad w 
bieżącym tygodniu. Właśnie teraz od- 
bywa się targ co do wysokości sumy 
odszkodowań. 

Plan francuski przewiduje, że Niem 
cy powinny złożyć do Banku Wypłat 
Międzynarodowych sumę ryczałtową 
w bonach skarbowych, zabezpieczo- 
nych na kolejach niemieckich. Bony te 
oprocentowane na 5 proc. miałyby 
Niemcy wykupić po odzyskaniu zdol- 
ności płatniczej. Wysokość sumy pro- 
jekt francuski początkowo określił na 
5 miljardów mk. w zł., następnie zaś 
na 4 miljardy, przyczem już ta suma 
zawierałaby odsetki od pożyczki Da- 
wesa i Younga oraz amortyzację anuie- 
tów odroczonych w: rezultacie moraio- 
rjum Hoovera. 

Niemcy na propozycję irancuską od 
powiedziały własnym projektem, pole- 
gającym głównie na zredukowaniu su- 
my długu do wysookści 2 miljardów, 2 
następnie podniosły tą sumę o 600 mi- 
ljonów, proponując spłatę w 10 ratach 
po 250 mil. lub 37 ratach po 120. Spła- 
ta rat rozpoczęłaby się po odzysaniti 
przez Niemcy zdolności płatniczej. ]a- 
ok rekompensatę za podwyższenie su- 
my długu o 600 mil. Niemcy wysunęły 
szereg warunków politycznych, m. in. 
z dziedziny zbrojeń. Na propozycię 
niemięcką Herriot odpowiedział o0d- 
mownie, podkreślając, iż Francja nie 
może się zgodzić ani na wysokość su- 
my, ani tembardziej na warunki рой- 
tyczne. Odmowa ta jednak nie byia 
ostatnim słowem i rokowania poufne 
trwają w dalszym ciągu. Tak się przed 
stawia mniej więcej stan faktyczny ob- 
rad w Lozannie. 

Jeżeli nawet przewidywania  pre- 
mjera angielskiego co do rychłego za- 
kończenia konferencji sprawdzą się i 
zostanie zawarty pomiędzy wierzycie- 
lami a dłużnikami nowy układ, wpływ 
„praktyczny tego układu na sytuację 
zarówno polityczną, jak gospodarczą 
Europy będzie znikomy. Dlaczego? Dla 
tego przedewszystkiem, że układ bę- 
dzie obowiązywał dopiero wówczas, 

gdy „Niemcy odzyskają zdolność płat- 
niczą“. Jak wiadomo, zdolność płatni- 
'cza jest pojęciem niezmiernie elastycz- 
nem. Ktoś, kto posiada w kieszeni przy 
puśćmy 100 złotych, może być uważa- 
ny za zdolnego do płacenia zobowią- 
zań w wysokości 50 zł., ale równie 
"dobrze można tłomaczyć, że taki skrom 
ny kapitał nie pozwala na spłacanie 
"długów. и 

Oprócz tego do tradycji niemieckiej 
należy już niedotrzymywanie układów 
odnoszących się do spraw odszkodo- 
wań. Przypomnijmy, ile czasu i zabie- 
"gów poświęcono opracowywaniu pla- 
nów początkowo Dawesa, później 
Younga i co z tego wyszło. W parę 
miesięcy po podpisaniu układów Niem 
cy oświadczały, że płacić nie mogą, 
jakaż więc gwarancja, że na podsta- 
wie nowego układu będą płaciły, tem- 
bardziej, że już w samem założeniu 
mieści się wygodna furtka w postaci 
owej zdolności płatniczej. Mogą minąć 
«dziesiątki lat, a Niemcy wciąż nie bę- 

dą czuły się na siłach. Tylko ludzie 
przyglądający się stosunkom  między- 
narodowym przez różowe okulary mo- 
gą łudzić się co do znaczenia rezulta- 
tów konferencji w Lozannie. 

— Hoover — Roosevelt. Kampanię 
wyoborczą na prezydenta Stanów Zje- 
dnoczonych A. P. można uważać za 

9d- 
łamy polityczne: republikanie i demo- 
kraci wybrali swych kandydatów. Kan 
dydatem republikanów jest obecny 
prezydent Hoover — demokratów Ro- 
osevelt, gubernator stanu New York i 
bliski krewny byłego _ prezydenta. 
Kontrkandydatem Roosevelta był zna- 
ny z poprzednich wyborów Al. Smith, 
któremu się jednak zupełnie nie powio- 
dło, otrzymał bowiem 190 głosów na 
ogólną ilość tysiąca dwustu. Hasła wy- 
borcze, z któremi ruszą kandydaci do 
walki o fotel prezydenta, jeszcze nie 
zostały sprecyzowane, W każdym bądź 

tazie hasło „suchej* czy  „mokrej* 
Ameryki odegra poważną rolę. Właści- 
wie nie będzie obrońców prohibicji, 
Ponieważ kongres republikański wy- 

Powiedział się za zmodyfikowaniem ar- 
konstytucji, wprowadzającej 

»Suchy“ reżim. Demokraci, będąc zwo- 

lennikami zupełnego skasowania pro- 
ibicji, mają zapewnione głosy wszyst- 

  

kich amatorów „whisky and soda*, a- 
le za to będą mieć przeciwko sobie po - 
tężne trusty gagsterów, dla których 
skasowanie prohibicji równa się ode- 
braniu zarobków. 

— Propozycja rozbrojeniowa Hoo- 
vera jak przypuszczaliśmy powiększy- 
ła archiwum konferencji rozbrojenio- 
wej. Mimo nalegań delegata Stanów 
Zjednoczonych posła - Gibsona, Mac 
Donald odmówił rozpoczęcia dyskusji 
nad projektem amerykańskim, motywu 
jąc to względami technicznemi. Ani 
Mac Donald, który w nadchodzącym 
tygodniu musi być w Londynie, a na- 
stępnie wyjeżdża na konferencję im- 
perjalną do Ottawy, ani Herriot. nie 
mają czasu, aby zająć się projektem 
rozbrojeniowym Hoovera. W ten mało 
wyszukany sposób propozycja Hoove- 
ra została zgilotynowana. Czy znaj- 
dzie się ona ponownie na porządku 
dzienym konierencji rozbrojeniowej w 
jesieni będzie to zależało od  rezulta- 
tów wyborów w Stanach  Zjednoczo- 
nych. ; Sz. 

Ogórkowa 
Pan Immanuel Birnbaum, warszaw- 

ski korespondent „Vossische Zeitung” i 

„Berliner Tageblatt* autor koresponden- 

cji o tajemniczem „zetknięciu się" jun- 
krów: pruskich z konserwatystami wi- 
leńskimi, — był ma tyle łaskaw, iż po- 
wiadomił naszą redakcję, iż telegraficz- 
mie wysłał do ,„Vossische Zeitung** nastę- 

pujące sprostowanie: 

„Powołańie się „Vossische Zeitung” 

na osobistą wymianę zdań pomiędzy 

prawicowymi politykami z Prus Wschod 

nich, a rządowymi konserwatystami pol- 
-skimi spowodowało prawicową prasę 
opozycyjną w Polsce do zaczepienia pol- 
skich uczestników takich rozmów. Wileń- 
ski poseł Mackiewicz, dziś w swojej ga- 
zecie odpowiada, że rozmów w charakte- 
rze wkraczającym w dziaalłność mini- 

sterstwa spraw zagranicznych nigdy je- 
go przyjaciele ani on sam mie prowadzili, 
Tego też „Vossische Zeitumg” nie twier- 
dziła. Sekretarz generalny Ostpreussi- 

sche Heimatsbund, który na taką wymia- 
nę zdań przyjeżdżał do Wilna, także nie 
jest upoważniony do takich rozmów. My 
śmy wspominali tylko ;że taka wymiana 
poglądów ujawniła różnicę zdań pomię- 
dzy temi kołami, co zresztą jest znane z 
prasowych enuncjacji w czasach ostat- 
mich. 

Będąc bardzo wdzięczni p. Birnbau- 
mowi, iż lojalnie Sskomunikował się z 
mami, poczuwając się widać do winy, 
że swoją korespondencją naraził nas na 
zarzuty prowadzenia rozmów politycz- 
nych z cudzoziemcami — nie możemy 

jednak nie powtórzyć po r»z wtóry, już 
tenaz zwracając się w jego stronę, że 
żadnej rozmowy nie było. 

Na to p. Birnbaum wymienił 
mi nazwisko jednego ze swoich ko- 

legów dziennikarzy miemieckich, któ- 

ry istotnie w Wilnie był i ze mną 
rozmawiał, wyjaśniając przytem, że 
ten jego kolega jest nie tyle dziennika- 
rzem ile kierownikiem jakiejś organiza- 
cji wschodnio - pruskiej o prawicowo - 

politycznem zabarwieniu. O tem szcze- 
góle nie wiedziałem. Natomiast istotnie 
p. M. (tak się nazywał ów dziennikarz) 

był u mnie w. Wilnie, jak zresztą wielu 
innych dziennikarzy różnych narodowo- 

ści, którzy przez Wilno przejezdżają, zga 
dnie z ogólnie panującym w sferach 
dziennikarskich zwyczajem odwiedzania 

siebie nawzajem. Z p. M. poznał nas, 
dziennikarzy polskich, swego czasu w Lu 
gano szef służby prasowej naszego Min. 

Spraw. Zagr,, jednocześnie poznając nas 

z przedstawicielami prasy bolszewickiej. 

P. M. był w Wilnie w czasie zaburzeń 
antysemickich a więc w listopadzie 1931 
r, czyli 8 miesięcy temu. Zapytywał mnie 
o kwestję żydowską w Wilnie, a być 
może, ale sobie nie przypominam, rozmo- 
'wa mogła zejść na tematy bolszewickie. 
Piszę być może, gdyż miało to 
miejsce wkrótce po mojej podróży 
do Bolszewji, stąd rzeczą aż nazbyt 
naturalmą byłoby, aby rozmowa w 
tym kierunku się potoczyła, P. M. 

po kilkugodzinnym pobycie w Wilnie 
wyjechał i od tego czasu nie miałem 
żadnej okazji zetknięcia się z nim po- 
wtórnie. 

Z tego wiszystkiego co przedstawiam 
widać, że ani na chwilę nie mogłem przy- 
puszczać, aby najbanalniejsza rozmowa 
z dziennikarzem zwiedzającym Wilno, 
jakich z dobry dziesiątek miałem przed 
tem i potem, mogła zaawansować do 
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LOZANNA. PAT. — Mac Donald 
wręczył Herriotowi projekt redakcji 3 
układów, a mianowicie: 1) dotyczące- 
go uregulowania sprawy odszkodowań 
według projektu z dnia 2 b.m. z cyfrą 
ryczałtu in blanco, 2) gentleman agree 
meni, uzaieżniającego  ustyfikowanie 
przez Francję i Anglję pierwszego u- 
kładu od uzyskania zadawalniającego 
załatwienia ze Stanami Zjednoczonemi 
sprawy długów i 3) konwencji francu- 
sko-brytyjskiej o uzupełnieniu poprzed 
nich układów francusko - angielskich 
w sprawie długów. 

LOZANNA. PAT. —. Pomiędzy de- 
legacjami francuską i angielską rozwa- 
żano wczoraj w dalszym ciągu kwe- 
stję gentleman agreement w sprawie 
zwiążania układu, w sprawie odszko- 
dowań z załatwieniem sprawy długów 
wojenych wobec Stanów  Zjednoczo- 
nych. Potwierdza się, że obok układu z 
Niemcami zawarty będzie między wie- 

tragifarsa 
zmaczenia „rozmowy politycznej", „petr- 
traktacji z wschodnio-pruskimi junkra- 

mi“ etc. W žyciu swojem nozmawiałem 
nietylko z konserwatystami pruskimi, 
lecz i ze współredakorem „Izwiestij* p. 

Radkiem i każdy dziennikarz rozumie, 
że takie rozmowy są rzeczą konieczną i 

nieodzowną w naszym zawodzie. 

„Kurjer Warszawski“ sugeruje, że 
wiadomość ,„Vossische Zeitung“ ma na 

celu zaszkodzić polsko - sowieckim pert- 
raktacjom o pakt o nieagresji. Nie ja- 
stem sędzią śledczym i byłoby mi ba 
dzo przykro p. Im, Birbauma, człon: . 
klubu sprawozdawców zagranicznych i 

Warszawie, o takie daleko idące intrygi 
podejrzewać. Jeżeli jednak taka byłaby 
naprawdę intencja dzennikarza niemiec- 

kiego (w'eo wątpię), to tembardziej pra- 

Sa polska nie powinna tego faktu jesz- 

cze bardziej rozdymać, a starać się go 
wyświetlić. Sądzę, że rozmawiać polskie- 
mu dziennikarzowi z niemieckim dzien- 
nikarzem wolno będzie tak przed, jak 1 
po podpisaniu paktu o nieagresji. 

  

Nie sądzimy jednakże, aby to 
była intryga, a to z  mastę- 
pujących względów: Wyobraźmy 
sobie na chwilę, że Niemcom uda się lan 

sować pogłoskę, że p. M. to nie dzienni- 
karz, lecz ważny” emisarjusz polityczny, 

o którego podróżach warto jest pisać ar- 
tykuły wstępne. Wtedy tembardziej pod- 
kreśli się fakt, że p. M, był w Wilnie, a 
nie polski polityk w Królewcu, że to 
Niemiec szukał rozmowy z Polakami, a 

nie Polak z Niemcami. 
Na ostatku należy się kilka słów „Ga- 

zecie Warszawskiej". Obrzydliwe to pi- 
smo wczoraj już napisało fałsz i potwarz 
pod naszym adresem, że „od czasu do 

czasu'* zajmujemy się možli- 
wością wymiany Pomorza na Litwę 
Kowieńską. Wczoraj już napisaliśmy, że 

nigdy takiego artykułu u nas nie było i. 
być nie mogło. Dzisiaj „Gazeta War- 
szawska* powtarza swą potwarz, a za- 

miast przytoczyć nasze sprostowania i 
zaprzeczenia, histeryzuje się w sposób 
tragiczny i komiczny jednocześnie. 

PETZ @ 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptycki: 
DĄBROWICA (Polesje) — Ksjegaraja 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Włodzimierów 
GRODNO — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smiarzyński, 
fWIENIEC — Skłep tytonjowy — S$, Zwłerzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį, | 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogioszenia cyfrowe 
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BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 

lego — A, Laszuk, 
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K, Malinowskicego, 

TAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszówa — Księgarnia Jaźwłóskiege, | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk Si, Michalskiego, 
N..ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej, 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskjego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Mała B 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 

Nartcz. 

STT WZT 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milznetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, wa- 

nadesłane, miiimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 50 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincjj o 25 proc. śrożeń, 
czne o 50 proc, drożej, Administracja uje przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, Terminy druku megą DYĆ przez Aóministrację zmiemiene dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gt. 

PROJEKTY UKŁADÓW 
rzycielami Niemiec gentleman agree- 
ment, według którego układ lozaūski 
nie będzie odesłany do ratyfikacji par- 
lamentom, zanim nie dojdzie do zała- 
twienia sprawy długów wojennych. Po 
zatem wierzyciele wystosują do Nie- 
miec pismo jednostronne, oznajmiają- 
ce, że układ lozański wejdzie w życie 
dopiero po ratyfikowaniu go przez par 
lamenty tych krajów. Odpowiedni tekst 
został wczoraj zredagowany przez za- 
interesowane delegacje. W kołach kon 
ferencji podkreślają, że delegacja nie- 
miecka w dniu wczorajszym po raz 
czwarty zmieniła swe stanowisko. 

HERRIOT PODTRZYMUJE 
STANOWISKO FRANCJI 

LOZANNA. PAT. — W dniu 6 bm. 
rano Herriot rozmawiał z Mac Donal- 
dem, który go poiniormował o przebie 
gu swojej rozmowy z von  Papenem, 
jaką z nim odbył w nocy. Herriot pod- 
trzymał stanowisko delegacji irancu- 
skiej, która nie zgadza się na żadną dy 
skusję w sprawie zrównania Niemiec 
pod względem uzbrojenia, ani na te- 
mat odpowiedzialności Niemiec za woj 
nę światową. 

NARADA ASÓW 

LOZANNA.PAT. — W ciągu dzi- 
siejszego przedpołudnia Mac Donald 
odbył naradę z Herriotem oraz von Pa- 
penem. Po południu odbyło się zebra- 
nie 5 delegatów wierzycielskich, po- 

  

y w Lozannie dobiegają Końca 
czem Mac Donald konierował znów z 

Herriotem i von Papenem, tym razem 

jednocześnie. O godzinie 6 min. 30 ze- 

brał się pełny komitet reparacyjny z 
udziałem delegatów niemieckich. Pa- 
nuje przekonanie, iż rokowania posn- 

wają się naprzód. 

GIBSON W LOZANNIE 

LOZANNA. PAT. — Przybyli do 

Lozanny delegaci amerykańscy na kon 
ierencję rozbrojeniowa Gibson i Nor- 
man Davis, którzy konierowali w spra- 

wie rozbrojenia z Mac Donałdem, Her- 

riotem i Grandim. 

NOWE PROPOZYCJE NIEMIECKIE 

LOZANNA. PAT. —: Nowe propo- 
zycje niemieckie przewidują, że saldo 
тусхаНо!е w wysokości 1  miljarda, 
na podstawie bonów wydane, natych - 
miast będzie puszczone w obieg po 
trzyletniem moratorjum. jeżeli po no- 
wym okresie trzech lat bony znajdą 
lokatę na rynkach, wypuszczona zosta 
łaby druga transa w wysokości 1609 

miljonów. Bony, które nie znajdą loka- 
ty, mają być anułowane po 13 latach 
od ostatniej emisji. 

PEŁNOMOCNICTWA VON PAPENA 

BERLIN. PAT. — Narady lozaū- 
skie były przedmiotem rozważań gabi- 
nietu niemieckiego, który obradował w 
dniu wczorajszym. Gabinet udzielił 
von Papenowi nieograniczonych pełno- 
mocnictw dla dalszych rokowań repa- 
racyjnych. 

  

Józef Weyssenhoff nie żyje 
WARSZAWA: PAT. — DZiś O 

GODZINIE 21-E] ZMARŁ ZNAKOMI- 
  

TY PISARZ JÓZEF WEYSSENHOFF. 

Anglja zażądała spłaty długu estońskiego 
LONDYN .PAT. — W kołach dyplo- 

matycznych Londynu przykre zdziwienie 
wywołał fakt, że Wielka Brytanja zažą- 
dała 1 lipca br. od Estonji spłaty przy- 

padającego tego dnia długu, Suma ta, 
która stanowiła spłatę długu reljefowe- 
go Estonji i wynosiła na: 1 lipca 15 ty- 
sięcy funtów, objęta bya wyłgasłem 1 
lipca moratorjum Hoovera. Wobec jed- 
nak rokowań lozańskich Estonja spodzie 
wała się, że Wielka Brytanja nie będzie 
nalegała na uiszczenie tej rty. 

"Tymczasem. wbrew oczekiwaniom, о- 

partym na ustęplimošci, okazywanej 
przez Mac Donalda w Lozannie Niem- 
com, Wielka: Brytanja zażądała od Esto- 
nji spłaty długu w wysokości 15 tysięcy 
funtów, który. Estonja wskutek tego zmu 

szona była uiścić. 
W kołach dyplomatycznych fakt ten 

omawiany jest jako dowód nierównej 
miary, stosowanej przez Wielką Bryta- 
nję wobec swych dłużników. 

  

KOMISJA ANKIETOWA w TOKIO 
PARYŻ. PAT. — Łord Lytton wraz z 

członkami komisji ankietowej Ligi Narodów 
przybył wczoraj do Tokjo specjalnym po- 
ciągiem, oddanym im do dyspozycji przez 
japońskie miinsterstwo komunikacji. 

Na dworcu powitani byli przez przedsta- 
wicieli rządu. Cesarz, cesarzowa i cesarzowa 
matka udzielili audjenci lordowi  Lyttonowi 
oraz towarzyszącym mu osobistościom. Lord 

Lytton cierpi obecnie na gorączkę, spowo- 
dowane zaburzeniami żołądkowemi. Stan je- 
go zdrowia nie budzi jednak obaw. 

Książę Uszida, który ma przybyć do To- 
-kjo 5 lipca, a dnia następnego objąć stano- 
wisko ministra spraw zagranicznych, spotka 
się z lordem Lyttonem natychmiast po przy 
byciu, któremu przedstawi stanowisko Japo- 
nji w kwestji Mandżurii. 

Turcja przyjęta do Ligi Narodów 
NADZWYCZAJNE ZGRO 

GENEWA. PAT. — Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Ligi Narodów zajmowa- 
ło się w dniu 6 b. m. sprawą przyję- 
cia Turcji do Ligi Narodów. Nad wnio- 
skiem 27 państw, wśród których znaj- 

Przez Dilantyk w ciąg 1-11 god 
LONDYN. PAT. — Łotnicy Miat- 

tern i Gryffin, opuściwszy wczoraj wie 
czoreri Nową Ziemię przelecieli nad 
wybrzeżem irlandzkiem, przebywając 
Atlantyk w przeciągu 11 i pół godzin. 
Lotnicy Mattern i Gryffin pobili o 2 go 
dziny rekord przelotu nad Atlantykiem, 
ustalony przez miss Earhart w maju 

HARBOUR GRACE. PAT. — fest 
rzeczą możliwą, że lotnicy Mattern i 

Gryffin będą usiłowali dotrzeć do Ber- 

lina, omijając Irlandję. Posiadają oni 

zapas benzyny, wystarczający na 25 

godzin lotu. 

KAPITALISTYCZNE METODY 
W GOSPODARCE SOWIECKIEJ 

MOSKWA. PAT. — Ukazało się 
rozporządzenie rady komisarzy  ludo- 
wych i centralnego komitetu, załecają- 
ce jak najszybsze ukończenie źniw i 
zwracające szczególną uwage na niepo 
zestawianie zboża na polach, unikanie 

rozsypywania i rozkradania ziarna, do- 
kładne młócenie oraz nakuzujące jed- 
nakowy stosunek zarówno do zbioru 
zboża, jak warzyw, konop:, buraków 
cukrowych itd. Najbardziej sensacyj- 
nym punktem dekretu jest premjowa- 
nie kolektywów za sprawne żniwa w 

drodze pozostawiania kolektywom wię 
kszej ilości zbóż dla własnych potrzeb. 
Powyższe rozporządzenie świadczy, że 
apatja na wsi sowieckiej i zaniepoko- 
jenie otegoroczny urodzaj w sowiec- 
kich kołach rządzących są bardze po- 
ważne. Istotnie wiadomości, napływa- 
jące z różnych stron, nie wróżą pomyśl 
nego przebiegu żniw. Np. okręg ode- 
ski przyznał, że w rzeczywistości ot- 
siano o 35 tysięcy ha mniej, aniżeli po 
dano w raporcie. 

  

MADZENIE L. N. 

duje się również Poiska, zapraszają- 
cych Turcję, wyłoniła się dyskusja, w 
której zabierali głos przedstawiciele 
różnych państw, popierający wniosek 
zaproszenia Turcji i wyrażający sym- 

patję pod adresem republiki tureckiej. 

Nieobecnego z pówodu prac kon- 
ferencjilozańskiej ministra Zaleskiego 
zastępował charge d'affaires przy Li- 
dze Narodów radca Gwiazdowski, któ 
ry złożył imieniem Polski oświadcze- 
nie, przypominające, iż naród polski 
żywi niezapomnianą wdzięczność ała 
Turcjo za to, że była ona jedynym kra- 
jem, który nie uznał nigdy podziału 
Polski. Radca Gwiazdowski wyraził 
przekonanie, że Turcja będzie współ- 
pracować z Ligą, kierując się temi za- 
sadami sprawiedliwości i solidarności, 
jakie ożywiały naród turecki w stosun- 

ku do Polski w tradycyjnych chwilach 
naszych dziejów. Rząd polski powita 
zatem z radością wejście Turcji do Li- 
gi Narodów. ° 

Wniosek oprzyjęcie Turcji został 
jednomyślnie uchwalony. Przyjęcie Tur 
cji do Łigi nastąpi na Zgromadzeniu 
Ligi w dniu 18 lipca. 

  

POWÓDŹ W TEKSAS 

SAN ANTONIO, (Texas). PAT. —. 
Olbrzymia powódź w okolicach położo- 

nych w zachodnio - południowej części 

"Texasu wyrządziła bardzo znaczne szko- 

dy materjalne. — 9 osób zginęło, 

TELEGRAMY 
TRÓJKĄT HEILSBERSKI 

KRÓLEWIEC. PAT. — Prace nad 
rozbudową fortyfikacyj w t, zw. trój- 
kącie heilsberskim są w pełnym toku. 

Urzędy pośrednictwa pracy w więk- 
szych miastach wschodnio - pruskich 

przeznaczają do tych robót specjalnie 
zaufanych ludzi, w dużej części młodzież 
akademicką. Ostatnio wyruszyły z Kró- 
lewca i Elbląga transporty robotników, 
liczące po 350 osób. Osoby, pracujące 

przy fortyfikacjach, obowiązane są do 
tajemnicy. Do robót szczególnie ważnych 
używa się studentów: i członków organi- 
zacyj wojskowych, 

HITLEROWCY NIE SZANUJĄ 
KOŚCIOŁÓW 

BERLIN. PAT. — W niedzielę do je- 
dnego z kościołów katolickich w Reck- 
linghausen wkroczył podczas nabożeń- 
stwa oddział hitlenowiców, składający się 

z 80 ludzi w pełnem umundurowaniu i ze 
sztandarem hitlerowskim, Mimo protestu 
księdza, hitlerowcy demonstracyjnie po- 

zostawiali w kościele do końca nabożeń- 
stwa. Wydarzenie to wywołało wśród 
miejscowej ludności katolickiej ogr "mne 
obumzenie. 

ZAWALENIE SIĘ HANGARU 

MARSYLJA. PAT. Wczoraj w 
porcie tutejszym zawalił się do morza 
jeden z wielkich hangarów towarowych, 
należących: do kompanji Messageries Ma 
ritimes. Wraz z hangarem osunęła się w 

morze część bułwaru. Ofiar w ludziach 
nie było, 4 

Ekipa robotników - specjalistów pra 
cuje dniem i mocą bez przerwy nad ха- 
bezpieczeniem przyległych budynków i 

nadbrzeży, których całość zagrożona by- 
la powažnie na skutek bliskiego sąsiedz- 
twa z miejscem katastrofy. Roboty Ха- 
nalizacyjne, które rzekomo byly bez. - 
średnim powodem wypadku, zostały 
wstrzymane. 

GRZYBY POLSKIE DO NIEMIEC 

BERLIN, PAT. — W przywozie grzy 
bów: do Niemiec Polska zajmuje pierw- 

"sza miejsce. W 1931 roku Niemcy impor 
towały 8.805 9., у tem 7.251 q, z Polski. 
Jak donosi Państwowy Instytut ekspor- 
towy, wmaju ub. r, zanotowała statysty- 
ka niemiecka przywóz z Polski w wy- 
sokości 317 q., na ogólną ilość przywozu 
do Niemiec w tym miesiącu 376 q. 

DELEGACI LIGI NARODÓW | 
W RUMUNII 4 

BUKARESZT. PAT. — W nadcho- 
dzący czwartek przybyć mają do Buka- 
resztu przedstawiciele sekretarjatu ge- 
neralnego Ligi Narodow w osobach p. 
Avenola i Stopani. Przyjazd przedsta- 
wicieli Ligi Narodów do Rumunji stoi 
w związkiu ze zwróceniem się rządu ru- 
muūskiego do Liigi Narodów o pomoc 
finansową. 

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ 
W RZEŻYCY 

DYNEBURG. PAT. — W dniach 9 
i 10 lipca odbędą się w Rzeżycy wybory 
do rady miejskiej, Polacy tamtejsi sta- 
nęli do wyborów z własną listą Polskie- 
go Zjednoczenia Narodowego. Dotych- 
czas Polacy rzeżyccy posiadali w radzie 

miejskiej tylko jeden mandat; obecnie 
iten jest zagrożony, gdyż katolicy let- 
galscy wystawili przy wyborach listę 
pseudo - polsko - katolicką. 

KONKURS TANECZNY 

PARYZ. PAT. — Wczoraj zakończo- 
ny został w Paryżu międzynarodowy 
konkurs taneczny. W konkursie wziął 
również udział zespół polski Tatjany Wy 
sockiej, Pierwszą nagrodę w wysokości 
25 tysięcy franków otrzymał zespół nie- 
miecki z Essen, druga — 10 tysięcy fr. 

— miemiecka szkoła taneczna w Helleran 
pod Dreztem. Nagrodę trzecią przyzna- 
mo zespołowi Tatjany Wysockiej. Poza- 
tem otrzymały medale: szkoła monachij- 
ska, szkoła czeska i rosyjski balet Knia- 
ziowa. Do pani Wysockiej zwrócono się 
ze strony francuskiej z propozycją enga- 
gement, Wobec tego zespół polski pozo- 
staje jeszcze czas jakiś w Paryżu. 

TRAGICZNY WYPADEK 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — 6 b. m. © 
godzinie 14-ej wydarzył się w Warsza 
wie tragiczny wypadek. A mianowicie 
mieszkanka Grodna pani Marja Złotni- 
cka, lat 37, która wczoraj przybyła do 
Warszawy, weszła na piąte piętro kłat 
ki schodowej w podwórzu przy ul. Mar 
szałkowskiej 137,skąd zepchnęia przez 
okno klatki schodowej swego 7-letnie- 
go syna Włodzimierza, następnie zać 
wraz z 12-letnią córeczką swą Marją 
Zofją wyskoczyła z tegoż okna. Matka 
wraz z 2 dzieci poniosła śmierć na miej 
scu. Powodu desperackiego czynu Ma- 
rji Złotnickiej jeszcze nie wyjaśniono. 

Śledztwo w toku.
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SILVA RERUM 
Najprzyjemniejsze, najradośniejsze 

wiadomości, które mogą każdemu do- 
dać otuchy, dotyczą rozwoju naszego 
szkolnictwa wogóle, poza granicami 
zaś Polski w szczególności. Podawa- 
liśmy na tem miejscu informacje o sta 
nie polskiego szkolnictwa w Czecho- 
słowacji, dziś możemy za Il. Kur. Codz. 
(154) powtórzyć dane, dotyczące 
szkolnictwa polskiego w Brazylji. 

Szkolnictwo polskie w Brazylji, utrzymy- 
wane z datków i opłat samego wychodź- 
twa, rozwija się w sposób naprawdę impo- 
nujący. : 

Według iniormacyj, nadesłanych do Ra- 
dy organizacyjnej Polaków z zagranicy, « 
frowy rozwój szkolnictwa polskiego wygłą- 
dał następująco: 

Rok 

  

szkół naucz. dzieci. 
1924 144 153 5,993 
1929 191 239 8.675 
1931 229 275 9.405 

liość dzieci polskich, mieszkających w 
okolicach, gdzie istnieją objektywne meżli- 
wości uczęszczania ich do szkói polskich, wy 
nos: 15.000. Tak więc przeszło 60 proc. dzie 
ci polskich w wieku szkolnym uczęszcza do 
szkół narodowych. 

Należy zaznaczyć, że procent ten wy- 
mownie świadczy o zamiłowaniu do wiedzy 
wśród naszego wychodźtwa, gdyż w całej 
Brazylji tylko 25 proc. dzieci w wieku szkoł 
nym chodzi do szkół. Dia pomieszczenia 
wszystkich dzieci w szkołach polskich po- 
trzeba założyć jeszcze 121 szkół i przyjąć 
95 nauczycieli. 

Oprócz szkół, istnieją w  Brazylji rów- 
nież i ochronki polskie. jest ich 7, wycho- 
wują one 200 dziatwy polskiej w wieku od 
lat 3 do 6-ciu. r 

Imponująco wymowne te cyiry Wy 
raźnie świadczą tak o wielkiem dąże- 
niu szerszychmas do oświaty, jak : o 
zdolnościach zespołu nauczycielskiego, 
mogącego obsłużyć wciąż wzrastającą 

ilość dzieci. * 
Że w Polsce talentów pedagogicz- 

nych nie brak, przekonywująco stwie: 
dza ten sam numer I. K. C. w dziale o- 
głoszeń. W rubryce „Posad poszuku- 
ja* znajdujemy takie ogłoszenie: 

Młoda osoba, posiadająca najlep- 
sze kwalifikacje na dobrą żonę — 
matkę,  pracowniczkę społeczną, 
nanuczycielkę, towarzysz- 
kę-wyręczycielkę etc. — poszukuje 
posady. Stanisławów, skrytka pocz- 

towa... 
Pomyśleć tylko: tak wszechstron- 

ne uzdolnienia!... Co za szczęśliwe mia 
sto, ten Stanisławów, gdzie się rodzą 
żony — wyręczycielki, obdarzone ta- 
lentem pedagogicznym !... Lector. 

    

  

ile jestwPolsceszkół? 
‘ CIEKAWE DANE GŁÓWNEGO 

URZĘDU STATYSTYCZNEGG 

Główny Urząd Statystyczny opraco- 
wał ciekawe dame, dotyczące szkół ро- 
wszechnych na terenie całej Polski w 

„to ikuszkolnym 1931—32 
Jak wynika z tych danych, ogółem 

iw. całej [Polsce istnieje 26.939 szkół po- 
wszechnych, w, tem 25.446 szkół publicz- 
myc hi 1.493 prywatnych. We wszystkich 
szkołach powszechnych pobiera naukę 
4.245,626 uczniów, w tem 2.182.653 
chłopców. Liczba nauczycieli w szkołach 
powszechnych wynosi 75.639 osób; na 
jednego nauczyciela przypada w publi- 
cznych szkołach powszechnych 58,7 ucz- 
niów, w: prywatnych zaś — 24,0. 

Liczba szkół w miastach wynosi 2.962 
ma wisi zaś — 23,977. (W szkołach 
powszechnych miejskich pobiera naukę 
ogółem 1.125.464 uczniów, w wiejskich 
zaś — 3.120.162. 

Szkół średnich ogólno-kształcących 
jest w Polsce ogółem 742, o 6,883 oddzia 
łach. W szkołach tych wykłada 13.652 
nauczycieli (8.864 mężczyzn i 4.761 ko- 
biet). Naukę pobiera 201.548 uczniów, 
'w tem 122.109 chłopców: i 79.439 dziew- 
cząt. Na oddział przypada pnzeciętnie 
29,3 uczniów, na nauczyciela — 148 W 
ogólnej liczbie szkół średnich znajduje 
się 276 państwowych, 61 samorządowych 
oraz 405 prywatnych. . 

Wilno w powstaniu r. 1830—31 
Szczęśliwie zainicjowana przez 

profesora St. Ehrenkreutza  „Bibljo- 
tecźka Wileńska”, wydawnictwo magi 
stratu m. Wilna, wypuściło już czwar- 
tą książkę, dotyczącą przeszłości i1a- 
szego miasta. 

Tematem obecnej pracy jest rola 
Wilna w powstaniu  listopadowem. 
Autorką — młoda absolwentka nasze- 
go Uniwersytetu p. Sara Rabinowi- 
czówna. ; 

W slowie wstępnem,  skrešloneim 
przez prof. St. Kościałkowskiego, znaj 
dujemy takie trafne ujęcie naszego 
stosunku do Wilna w okresie powsta- 
nia r. 1830, oraz wytłumaczenie przy- 
czyn tego stosunku. 

— „Nieznany jest dzisiejszemu 2- 

gółowi przebieg wydarzeń wileńskich 
z r. 1831, nieznane miejsce stracenia 
i grzebania straconych czy poległych 
wówczas patrjotów, zapomniane nie- 
mal zupełnie nawet ich imiona. Nie- 
szczęśliwsi tedy pod tym względem 
są oni w porównaniu z bohaterami tra 
gedji powstańczej z r. 1863. 

Różne są tego przyczyny: i więk- 
sza odległość czasu i mniejsze natę- 
żenie powstania listopadowego, niż 
styczniowego w samem Wilnie, w któ 
rem, jak to niżej zobaczymy — w r. 
1831 „nie było powstania”, lecz które 
„było w powstaniu". Przez liczny w 
niem udział  Wilnian, jako. podmiot 
Gziałania, przez walki o Wilno, jako 
przedmiot tychże, — mocno i krwawo 
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Dronjoi Horiat_ o problemach polityki trarugkie 
"PARYŻ, PAT. — Wczoraj w godzi- 

nach wieczornych grupa parlamentarna 

partji radykałów społecznych zebrała się 
na posiedzenie, celem wysłuchania Her- 

riota, który w obszernych zarysach zdał 
sprawozdanie z sytuacjii w Lozannie, pod 

kreślając, że bezpośredniem jego zada- 

niem jest doprowadzenie do ostatecznego 

uregulowania problemu długów i repa- 

racyj, starał się dowieść swym kolegom, 
że obecność jego nad jeziorem Genew- 

skiem jest w dalszym ciągu konieczna, o 
ile się pragnie, ażeby konferencja zosta- 
ła zakończona jak najszybciej. 

. Następnie Herriot przystąpił do roz- 

patrywania kwestji finansowej, nie u- 

krywając bynajmniej, że sytuacja budże 
tu 4 skarbu jest ciężka. W roku 1924 
Francja znalazła się w obliczu podob- 
nych trudności. Wtedy, ażeby im zara- 
dzić, zastosowano niebezpiieczną polity- 
kę pożyczek. Doświadczenie z przed lat 
8 wykazało jednak całą szkodliwość tego 
rodzaju postępowania, Z tego też wzglę- 

du premjer będzie przeciwstawilał się tej 
polityce wszystkiemi siłami. 

Dla zademonstrowania powagi sytu- 

acji Herriot odczytał następnie list Pal- 
made, w którym minister budżetu za- 
znacza, że 1 lipca skarb francuski wyka- 
zywał niedobór 80 miljonów, w chwili, 
kiedy deficyt budżetowy wyrażał się cy- 
frą 200 miljonów. Premjer przestrzega, 
że podobna sytuacja nie może się p:ze- 

ciągać bez niebezpieczeństwa katastrofy. 
Takie jest jego głębokie przeświadczenie 
i gotów jest w związku z tem wysunąć 
kwestję zaufania. 

W konkluzji premjer oznajmił, że je- 
żeli gabinet ma upaść, przekłada on te- 
go rodzaju rozwiązaniie sprawy nad po- 
wrót do polityki z roku 1924, Niech ci-— 
woła premjer, którzy przeciwstawiają 
się projektowi rządowemu, przedstawią 

swe projekty. Nie czyniąc tego, opozycja 
radykalna nie ma prawa zwalczać pre- 
mjera i jego rządu. Przemówienie to na- 
grodzone zostało oklaskami. 

Następnie Nogaro oświadczył, że we- 
dług jego zdamia, polityka ścierania gąb 
ką na tablicy, anulowania długów repa- 
racyjnych, zapewniłoby Francji więcej 
sił wobec Ameryki, aniżeli obecne targi 
w Lozannie z Niemcami, —Herriot od- 

powiedział na to, że aniulowanie odby- 
łoby się tylko kosztem Francji. Zresztą 
— jak tego bynajmniej nie ukrywają 
Stany Zjednoczone — 15 grudnia b. r. 
Francja zmuszona byłaby zapłacić Sta- 

nom Zjednoczonym, nie otrzymując nic 

bandę, która nałożyła na niego 

dniach siedzenia w domu, zaszedł 

złotych'. Banda opuściła w 

wzamian od Niemiec, Na uwagę dep. 
Bergerie, że projekty finansowe rządu 

odbijają się fatalnie na klasie średniej i 

należy zapominać, że projekt rządowy 
domaga się jednocześnie znacznej reduk- 
cji kredytów „przewidzianych na cele 

robotniczej, premjer odpowiedział, iż nie wojenne. 

  

Cztery wyreki śmierci w Nowogródku 
ZAKOŃCZENIE PROCESU KOMUNISTÓW PODPALĄCZY 
NOWOGRÓDEK. PAT. — € b.m., 

w trzecim dniu rozprawy doraźnej 
przed Nowogródzkim Sądem  Okręgo- 
wym w sprawie bandy Bachara Sąd 0- 
giosił wyrok, mocą którego skazani zo 
stali na śmierć przez powieszenie 4 
członkowie bandy, a mianowicie: Jan 
Bachar, Włodzimierz Stasiewicz, Ha- 

  

wrosz Aleksander, Malec Aleksander; 
4 oskarżonych: Walenczukiewicza Jó- 
zefa, Doroszkiewicza Teodora i Buszej 
ko Nikodema skazano na beztermino- 
we ciężkie więzienie. Sprawę 8-go о- 
skarżonego Kopytko jana Sąd przeka- 
zał na drogę postępowania zwykłego. 

PROFESOR STRZELA DO REKTORA 
KRYZYS MORALNOŚCI WŚRÓD ELITY UMYSŁOWEJ 

Przed kilku dniami zaszedł w Wiedniu 
niezwykły wypadek. Odbywał się właśnie 
pogrzeb jednego z uczonych światowej sła- 
wy, znakomitego przyrodnika i proiesora 
tamtejszego uniwersytetu. Nad otwartym 
grobem stanął rektor wszechnicy, by uczcić 
przemówieniem pamięć zmarłego. W tej 
chwili padł strzał. Padł z rewolweru, który 
w ręce trzymał... 64-letni nadzwyczajny pro 
fesor uniwersytetu! 

Śledztwo dotarło do przyczyn tego nie- 
samowitego zdarzenia. Strzełający miał ansę 
na rektora że ten rzekomo przeszkodził mu 
w otrzymaniu tytułu zwyczajnego proteso- 
ra uniwersytetu. Postanowił więc swego u- 
rojonego „przešiadowcę“ zabić. Dla wyko- 
nania tego zamiaru obrał moment uroczy- 
stego 'pogrzebu... 

Ten objaw zdziczenia i rozwydrzenia 
moralnego zdarzył się wśród najwyższej eli- 
ty świata inteligentnego. 

A więc i tam plenią się miazmaty rozkła 
ha: A jakiego jesteśmy wciąż świad 
kui, 

  

Warszawski Al Capone przed Sądem 
WIELKI PROCES BANDY TFRRORYSTÓW RYNKOWYCH. — DRUGI 

Drugi dzień procesu bandy „Tasiemki'* 
rozpoczął się od dalszego przesłuchiwania 
świadków oskarżenia, rekrutujących się z po 
śród straganiarzy teroryzowanych na placu 
Kercelego. Nadzieje bandy  „Tasiemki“, žė 
poszkodowani starozakonni straganiarze, bę- 
dą milczeć pod terorem i zeznania ich nie 
staną się groźnym materjałem dowodowym, 
jak dotąd spełzły na pobożnem życzeniu. 

Świadek Abram Soliński kuzyn pobitego 
straganiarza Edelista zeznaje „że pokrzyw- 
dzony przychodził do niego użalać się na 

haracz, w 
wysokości 500 złotych. Pytał, co ma robić. 
Soliński odrzekł ostrożnie: „Ja nic nie wiem. 
Wiem, że nie wolno mi nic ci doradzić”. Kit 
ku kupców mówiło Edelisowi, żeby nie da- 
wał ani groszą. Banda dowiedziała się o roz 
mowie Edelista z Solińskim i zaczęła szt- 
kać obu. Edelista pobito. Soliński po paru 

na płac 
Kercelego i wtedy Sztajnwori, prawa ręka 
Karpińskiego, krzyknął na Solińskiego. „To 
ty kazałeś nie płacić Edelistowi. Będziesz 
za to ukarany". Zaciągnięto Solińskiego do 
bramy na uł. Ogrodowej 60, gdzie było 3-ch 
terorystów: Osmański, Sztajnwort i Karpiń- 
ski. Wszyscy byli uzbrojeni w rewolwery. 
Karpiński zaczął zadawać pytania. „Diacze- 
go ty wszędzie nos wsadzasz? Edelist miał 
nam zapłacić 500 złotych, ałe wy go nauczy- 
liście ,żeby nie dawał .Zapłacisz za to 100 

rezultacie ho- 
racz na 50 złotych, żądając, żeby zaraz za- 
płacił. Żona  Solińskiego musiała pożyczyć 
pieniądze i „wykupić'* męża. 

Najcięższą przeprawę dzisiaj mieli о- 
skarżeni ze świadkiem Altermanem, broda- 
tym kupcem senjorem  straganiarzy placu 

DZIEŃ PROCESU 
OCE który zajmuje się handlem 

lat, 
— Nigdy nie miałem żadnych kłótni, do- 

piero przed czterema laty banda zaczęła mi 
dokuczać. Pokłóciłem się z sąsiadem о КЁ- 
jenta. Przyszedł do mnie oskarżony Duch- 
nicki i każe mi „na grandę* iść na „diatoj- 
rę” do restauracji na Dzikiej. „Poco ja mam 
iśc, ja wcale państwa nie znam, ja się z 
państwem nie kłóciłem*. W restauracji sie- 
działa cała banda 14 osób. O nic mnie nie 
pytali — kazali zapłacić mi 800 zł. Mordo- 
wali mnie o to do północy. Mówiłem, że ja 
darmo nachalnie pieniędzy nie dam. Wtedy 
wyjęli rewolwery i spytali. „A jak tego 
dostaniesz, to dasz?* Widząc, że trudno z 
nimi, zacząłem się targować. „Może ja dam 
15 zi. na waszą dzielnicę?" — pytałem. — 
„To dzielnicę nic nie obchodzi* — powie- 
dzieli i wyśmiałi ze mnie, gdy dawałem in: 
100 zł. Mówili, że jestem taki wielki kupiec 
że muszę zapłacić. 

Zacząłem płakać, prosić, nic nie pomo- 
gło. Musiałem zgodzić się na zapłacenie 400 
zł. Powiedzieli wtedy Karpińskiemu, że się 
zgodziłem. | on się zgodził. Co, może miał 
się nie zgodzić? Przecie zarobić w parę go- 
dzin 400 zł., to i jabym też chciał. Po „din- 
tojrze* powiedzieli, że jeszcze trzeba zgodę 
obiać. Myślałem, że wódka za wszystkich 
kosztować będzie 15 złotych, ale okazało 
się, że rachunek wyniósł 100 zł. Wyszedłem 
stamtąd bez grosza. Nie miałem nawet na 
tramwaj 

Jak przyszedł termin płacić 400 złotych, 
żał mi było pieniędzy i powiedziałem, że 
nie dam. Banda zagroziła mi, żebym się nie 
pokazywał na płae, bo moja budka z towa- 
rem będzie przekręcona do góry nogami 

+ 

od 

a оПИЫЕ ООО ООПИЯНЛИЕША СЕНЕН TTT UOSTAS ESS PASTA TRENNKNSEBENT LT STS DIN 

ROZWÓJ POLSKIEJ FLOTY HANDLOWEJ 

Do portu w Gdyni zawinął naj- 

nowszy statek żeglugi pelskiej 

38 „Lwów. wybudowany w sto 

czni duńskiej w: Helsingoer, dla 

polsko - brytyjskiego towarzyst- 

wa okrętowego. „Iiwów* jest bliź 

niaczym statkiem S-S „Liublin“, 

odebranego przez polsko -brytyj. 

skie towarzystwo z tej samej sto- 
czmi już przed kilku tygodniami. 

S-S „Lwów* posiada pojemność 

1.308 ton reg, brutto. Jest on 
wyposażony w nowoczesne chło- 

dnie i przeznaczony do przewozu 
ładunków produktów spożyw- 

czych. Statek ten kursować bę- 
dzie regularnie raz na tydzień na 
linji Gdynia — Gdańsk — Hull. 

Na ilustracji naszej widzimy po- 

dobimę S-S „Lwowa“. 

  

zarysowało się miasto nasze w akcji 
powstańczej na Litwie". 

I rzeczywiście: znajomość nasza 
dziejów Wilna w r, 1830 — 31 jest 
bardzo niedokładna, gdyż dotyczy nic- 
tylko poszczególnych zdarzeń, ale i sa- 
mego charakteru walk. Ustaliło się po- 
wszechne określenie: „Powstanie  li- 
stopadowe*. Otóż określenie to, krzyw 
dzące Królestwo Polskie, które prowa- 
dziło wojnę z Rosją, ma rację bytu 
tylko w zastosowaniu do terenów pol- 
skich, wcielonych do Rosji. 

Pod Ostrołęką ważyły się losy woj 
ny polsko-rosyjskiej, bitwa pod Pona- 
rami zadecydowała o losach powsta- 
nia polskiego. 

Jeżeli więc chodzi o to powstanie 
polskie na terenach b. W. Ks. Litew- 
skiego, dzieje jego zostały wydobyte 
(niekompletnie) dopiero w ostatnich 
latach. Prace Szczerbickiego,  Bieliń- 
skiego i Hedemana zarysowaly prze- 
bieg walk w r. 1831 w  poszczegól- 
nych powiatach, praca p. Rabinowi- 
czówny oświetla rolę Wilna 

O Wilnie z r. 1831 wiemy stanow- 
czo za mało. Właściwie* zarysowują 

się tylko dwa momenty. Jeden, doty- 
czący Legji Akademickiej i drugi, 
szczególnie często poruszany we wspo 
mnieniach uczestników walk na Lit- 
wie, — odnoszący się do zagmatwa- 
nej i niesłychanie przykrej i smutnej 
sprawy Kudrewicza. 

Te dwa epizody, dotąd bodaj je- 

dyne w naszej pamięci, stały się za- 
gadnieniem centralnem i w pracy p. 
Rabinowiczówny. 

Autorka z przykładną sumiennością 
zbadała całą literaturę pamiętnikarską, 
dotyczącą powstania na Litwie, skrzęt 
nie zbadała materjał, zawarty w na- 
szych archiwach, i na tym fundamen- 
cie zbudowała swą rozprawę. 

Książka ma cztery rozdziały, oświe 
tlające wypački wileńskie w układzie 
raczej rzeczowym niż  chronologicz- 
nym, a mianowicie. 

| — Wilno wobec wieści o powsta- 
niu w Królestwie, 

Il — Komitet Wileński, 
Il —Sprawa Jana Kudrewicza, 
IV — Uchodźtwo z Wilna. 
Układ ten, uzasadniony ze wzglę- 

du na brak wielkiej ilości wyraźnie 
się łączących i konsekwentnie się roz- 
wijających taktów, ma jednak i swoje 
wady, gdyż zmiusił autorkę do niejed- 
nokrotnego powtarzania się i nierów- 
nego traktowania poszczególnych fa- 
któw. 

Najwięcej miejsca w książce zaję- 
ła sprawa Jana Kudrewicza, która w 
ten sposób przesłoniła inne zdarzenia 
i nieco nadwyrężyła wyrazistość ogól- 
nego obrazu. 

Gdyby rozdział III został wcześniej 
wydrukowańy, jako osobna rozprawka 
i w obecnej książce znalazł się tylko 
w mocnem streszczeniu, książkaby na 
tem zyskała. Ale ponieważ to nie zale- 
żało od autorki proces zaś Kudrewicza 
został opracowany rzetelnie, przeto 
należy nietylko się pogodzić z nieco 
nadwerężoną budową pracy, ale i wy- 

   
mienne opracowanie. 

Ta sprawa Kudrewicza wygląda 
wprost upiornie. Szpieg, jakiś pokracz 
ny Konrad Wallenrod, oddający się na 
usługi rządu rosyjskiego, później zaś, 
jak można przypuszczać, ulegający 
głosowi sumienia; wahający się, nie- 
zdecydowany tak w czynach nikczem- 
nych, jak i w zamiarach szlachetnych, 
które mógł mieć, kończy życie pod ku- 
lami rosyjskich żołnierzy, wykonywa- 
jących wyrok śmierci. Pod te kule pro- 
wadzi ze sobą jeszcze sześć osób, w 
tem dwóch księży. 

Poza sprawą Kudrewicza dwa za- 
gadnienia wysuwają się w pracy jako 
zagdnienia naczelne: pierwsze dotyczy 
roli i działalności Komitetu Wileń- 
skiego, drugie — losów Legji Akade- 
mickiej. 

* Bardzo starannie i wnikliwie za- 
nalizowała autorka posiadany na ten 
temat drukowany i archiwalny mate- 
rjał i zarysowała w sposób dokładny 
dzieje niedołężnej organizacji kierow- 
niczej i samorzutnie zorganizowanej 

Legji. S 

Rozdział IV, o ruchu powstańczym 

wileńskim, lecz poza murami Wilna, 

należy do najmocniejszych pod wzgłę 

dem budowy. 

Ogólny obraz Wilna w okresie. po- 

wstania listopadowego został wydo- 

byty sumiennie i podany dokładnie. 

Jak doskonale określiła autorka, —„W 

Wiinie powstania nie było, ale Wilno 

było w powstaniu". 
Komitet Wilenski 

” 

źle orjentował 

Musiałem zamknąć stragan i iść do domu. 
Po paru dniach przyszedł do mieszkania 
Szmigiei i powiedział: „Niech pan wstanie, 
bo p. Tasierika pana woła”. Nie znałem p. 
Tasiem'sxiego, słyszałem, że jest to od dziel 
nicy od .rakcji, ale co może mieć do mnie? 
Przychodzę do mieszkania zaprowadzony 
przez Szmigła. Tasiemka zaczął na mnie 
krzyczeć: „Moje chłopaki pana osądzik, to 
musisz pan im zapłacić i proszę się stad wy- 
nosić". 

| On tak na mnie krzyczał, że myśłałem, 
że nie wyjdę żywy stamtąd. Poszedłem do 
domu, bałerz się wyjść i siedziałem 8 dni. 
Nawet do bożnicy nie wychodziłem. Banda 
nie zapomniała o mnie. Wezwano mnie do 
mieszkania na Leszno 108, gdzie zastałem 
Sztajnworia, Karpińskiego, Duchińskiego i 
Szmigia. „Kiedy będą pieniądze? —- zapy- 
tali. „Nie mam powiedziałem. To Duchnic- 
ki wyjął z zanadrza rewolwer ipołożyi go 
obok Karpińskiego. Tamten groził mi rewol- 
werem. Nie dałem im pieniędzy, wróciłem 
do domu i przesiedziałem całe dwa tygod- 
nie. Wtedy przyszli do mnie Karpiński i 
Sztajnwori z rewolwerami. Jeden z bandy, 
Czesiek, nieżyjący, stał pode drzwiami. Kar- 
piński powiedział, że „Dziś ciebie zabijemy!* 
Ze strachu chciałem wyskoczyć przez okno 
z trzeciego piętra. Mówię do nich, żeby muie 
wypuścili, to przyniosę pieniadze. Nie chcieli 
się na to zgoazić. Żona musiała wyjść i po- 
zbierać u znajomych pieniądze. Przed wie- 
cem komunistycznymi, który miał się odbyć 
na placu Kercelego, wyniosłem cały towar z 
budki do domu. 

Myśiałem, że mi zabiją budkę gwoździa 
mi, ale nie zrobili tego, tylko Osmański i 
Cieśliński powiedzieli, że pan Tasiernka woła 
mnie na Ogrodową do knajpy. Te knajpy 
to już siedziały mi głęboko w głowie. Nie 
chciałem się zgodzić. „To gdzie pan chce si; 
spotkać z Tasiemką? — pytali Umówiiem 
się pod parkanem na Wolskiej przy szpita- 
lu. Tasiemka czekał na mnie i zapytał: „Pań 
się nazywa Alterman?“ — „Tak“. „Pan wy- 
nosit towar?“ „Tak, to przeciež moje“. „To 
masz pan zapłacić za to 100 ziotych“. „Dia- 
czego?* „Dlatego, że budka nie została za- 
bita gwoździami”. „Przecież jak ja w sobotę 
nie handluję, to mogę zabrać towaru do do- 
mu*, Tasiemka nie uwierzył mi, zawołał Kar 
pińskiego, pyta, czy to prawda. Karpiński 
poświadczył i wtedy Tasiemka opuścił mi na 
50 złotych, które musiałem mu zaraz dać. 

Obrońca Karpińskiego rzuca kilka pytań, 
czy świadek nie pozostawał z oskarżonymi 
w stosunkach handlowych, a szczególnie, 
czy Karpiński nie reperował mu dachu na 
straganie. 

— On nie jest żaden rzemieślnik, on 
prócz brać pieniądze i nosiė rewolwer nic 
nie umie. 

— A ile osób na placu Kercelego nale- 
ży jeszcze do bandy? 

— Ja nie mam spisu, jak pan mecenas 
jest ciekawy, to może się dowiedzieć u ko- 
misarza. я O 

Niektórzy z oskarżonych też próbują 
wziąć udział w pytaniach. Ale świadek jest 
nieugięty. Oskarżony Szmigiel upiera Się 
pizytem, že jest krewnym Altermana, dowo- 
dzi że nawet, był zaproszony przez niego na 

wesele córki. z 
Raz po raz nastrój ponury urozmaicany 

jest wybuchami wesołości na sali z powodu 
iatalnej wymowy zarówno świadków, jak i 
oskarżonych. 

Przesłuchiwanie świadków trwa nadal. 

  

    

rowniczą, nie panował nad žywioto- 

wyim ruchem mas. 
Represje, i baczna uwaga władz 

rosyjskich, potworny wrzód akcji Ku- 
drewicza, brak należycie zorganizowa- 
nej łączności Wilna z Królestwem i z 
własną prowincją, wszystko to niesły- 
chanie utrudniało sytuację mieszkań- 
ców miasta, rwących się do czynu 
zbrojnego. : 

Wskutek tego nie było działań wo 

jennych na terenie samego Wilna, u- 

dział zaś wilnian w walkach — zna- 

czny i zdecydowany, poza Legią nie 

znalazł odrębnych ram Organizačyj- 

nych. 

Ale właśnie ten udział wilnian, któ- 

rzy musieli opuścić miasto, żeby sta- 

nąć w szeregach walczących, sprawił, 
iz mówiąc o powstaniu na Litwie, nie 
można pominąć wysiłku Wilna. 

Autorka mówi: 

— „Uchodźtwo było przynajmniej 

oczyszczeniem Wilna z zarzutu bez- 

czynności, rehabilitacją miasta wobec 

całej Litwy''. 

Praca p. Rabinowiczówny posiada 

swe słabe strony: dałoby się posprze- 

czać z autorką, co do budowy książki, 

możnaby było wskazać na pewne, nie- 
znaczne zresztą, niewyzyskanie , źró- 

deł archiwalnych, na niedostateczne 

podkreślenie bardzo żywego i niezmier 

nie charakterystycznego ruchu wśród 

duchowieństwa katolickiego tak świec 

kiego, jak i zakonnego, — ale to wszy 

stko nie zmniejszy zasług autorki, któ- 
ra dokonała nieprzeciętnego wysiłku 

Ludność przechodzi nietylko kryzys go- 
spodarczy i finansowy — trapi ją niemniej 
ciężki i niemniej dojmujący w swych na- 
stępstwach kryzys mioralny. Niewątpliwem 
ten drugi jest w bardzo ścisłym związku z 
pierwszym na rozprężenie moralne działają 
wiaśnie przewroty i kataklizmy w dziedzi- 
nie życia gospodarczego i finansowego. Przy 
szły historyk okresu powojennego  ludzko- 
ści bezsprzecznie dopatrzy się ścisłego zwia- 
zku przyczynowego między oboma kryzy- 
sami — materjalnym i moralnym, — wyka- 
że dokładnie ich pochodzenie, cechy i skutki. 
Boć przecie nie ulega wątpliwości, że wałka 
o byt w dobie zmagań gospodarczych i ii- 
nansowych zaostrzyła się niepomiernie, re- 
dukcje i bankructwa, pauperyzacja i nagie 
wytrącenie z kolei normalnego życia — 
wszystko to działa na psychę słabszych i 
mniej odpornych etycznie jednostek. To też 
widzimy coraz częściej wręcz niesamowite 
objawy reagowania na przypadki losu: lu- 
dzie, którychby nigdy o to podejrzewać nie 
można było, chwytają za rewolwer, stosują 
metody teroru, samosądu. 

Rubryka takich jednostkowych aktów te- 
roru i samosądu rośnie w zastraszający spo - 
sób. Mnożą się kolizje, które w normalnych 
czasach z łotwością byłyby wyrównywane 
kompromisowo czy najwyżej przy pomocy są 
dów iachowych, — obecnie zaś są załatwia- 
ne strzałem rewolwerowym czy dżgnięcie 
noża. Zwiększyła się niepomiernie pobudli- 
wość jednostki, jej zniecierpiiwienie, podener 
wowanie. Otępiała równocześnie jej odpor- 
ność na nakazy moralne. Coraz mniej dzia- 
łają hamulce moralności — coraz bardziej 
wyładowuje się egoizm jednostki, nie zno- 
szącej żadnych więzów, a ulegającej jedy- 
nie ziej woli i ambicji. Stąd te częste trage- 
dje, te zabójstwa i napady, fakty samosądu 
urojonych czy rzeczywistych krzywa. 

Płytka, a czasem i periidna wykładnia 
wysila się, aby tym objawom nadawać pię- 
tno polityczne. Nic łatwiejszego, a zarazeri 
nic fałszywszego. Przejawy zbrodniczego sa- 
mosądu, czy jednostkowe erupcje akcji tero- 
rystycznej mają tło społeczno-obyczajowe; 
są wynikiem zarówno zachwiania się warto- 
ści moralnych, jak i pogłębiania kryzysu go- 
spodarczego, aie sprowadzanie ich do ioży- 
ska politycznego, to može а „rozgrywka- 
wych“ cełów wygodnie, jednak nie oddaja- 
ce istoty rzeczy. Wszędzie bowiem, w każ- 
dem skupisku ludzi, czy to będą przekonań 
takich, czy owakich, krzewi się obecne otę- 
pienie moralne, ogarniające na szczęście tyl 
ko słabsze i mniej wytrzymałe na trudności 
życia jednostki. 

Ale nie o to chodzi właściwie. Nie o 
mniej, lub więcej fałszywą, czy prawdziwą 
interpretację. Chodzi o uświadomienie sobie 
zła i o zaradzenie mu. Samo karanie win- 
nych nie starczy. Oczywiście: obowi?:- 
kiem władz jest ochranianie społeczeństwa 
przed niepoczytalnemi odruchami wykołe- 
jeńców, najbardziej rygorystyczny @а@ nich 
wymiar sprawiedliwości. Lecz to nie jest 
wszystko, co musi być zrobione. 

Musi być wychowane pokolenie młiodzie- 
ży o silnym pionie moralnym, zahartowane 
wobec napori przeciwności życiowych, uod 
pornione przed prądami rozkładczemi, dzia- 
łającemi obecnie tak silnie, a przejawiające- 
mi się w rozkładzie życia rodzinnego, prze- 
roście kultury fizycznej nad umysłowa. 

Generację, doirzewającą obecnie wśród 
gigantycznych zmagań życia gospodarcze- 
go, wytrącających niejednego z kolei nor- 
malnego życia i wtrącających w otchłań 
przeróżnych komplikacyj w walce o byt — 
musi ouodpornić nowa polska szkoła. 

Jest to jednem z jej najważniejszych za- 
dań. 

AMBASADOR TURECKI 
NA ZAMKU 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 5 lipca 

o godzinie 12,30 Pan Prezydent Rzeczy- 

pospolitej przyjął na Zamku Królewskim 

Serit - Bey'a, ambasadora tureckiego, 

który złoży! swe listy uwierzytelniające. 

Ambasador turecki wygłosił przemówie- 

nie, w którem podkreślił głębokie uczu- 

cia przyjaźni, wiążące narody turecki i 

polski. 
Odpowiedział mu Pan Prezydent Rze 

czypospolitej, wyrażając przekonanie, że 

nowy ambasador turecki przyczyni się 

wybitnie do wzmocnienia i zacieśnienia 

stosunków obu narodów, dążących do 

wspólnych celów pokojowych, —Po prze 

mówieniu Pan Prezydent udzielił amba- 

sadorowi prywatnego posłuchania w Sa- 

li Marmurowej. 
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razić autorce wdzięczność za tak su- się w sytuacji, nie było instytucją kie- i dała rzecz czł całkiem dojrzałą. 

Z wielkim naciskiem i szczerem 

uznaniem podkreślić należy wielką 

sumienność i dobrą umiejętność posiu 

giwania się materjałem naukowym. 

P. Rabinowiczówna nie uległa su- 

gestji poszczególnych źródeł informa- 

cyj (wada większości młodych histo- 

ryków), przeciwnie: nietylko krytycz- 

nie odnosiła się do wszystkich doku- 

mentów, nietylko potrafiła wyłuskac z 

nich ziarna prawdy, ale bardzo subtel- 

nie i trafnie odcžula ówczesne nastro- 

je Wilna i odtworzyła w swej wyo- 

braźni całą epokę. 

I to jest główną zaletą książki, któ 

ra w ten sposób stała się nietylko ze- 

stawieniem dokładnie zanalizowanych 

zdarzeń, lecz żywym obrazem Wilna 

z przed wieku. 

. Autorka doskonale odczuła i tral- 
nie podkreśliła powszechny ruch w 
Wilnie, obejmujący wszystkie warstwy 

społeczne; bardzo dokładnie zarysc- 

wała stosunek Komitetu do społeczeń- 

stwa i społeczeństwa do niedołężnej 
kierowniczej organizacji; wreszcie 

zgodnie z prawdą historyczną mocno 

zaakcentowała, iż dzieje uchodźtwa 

wileńskiego nie są dowodem zerwania 

przez jednostki czynniejsze łączności 

z Wilnem, lecz przeciwnie — wyrazem 

woli całego Wilna. 

Praca p. Rabinowiczówny stanowi 
poważną i piękną pozycję, w nowszej 

wileńskiej literaturze historycznej. 

Można więc pogratulować tak mło- 

dej autorce, jak i jej naukowym kie- 

rownikom. W. Charkiewicz, 

 



Wiec posła Jana 
Dnia 3 lipca 1932 roku odbył 

się wiec poselski B.B.W.R. w Rzeszy. 
Na wiec przybyli z Wilna p. poseł 

Jan hr. Tyszkiewicz i p. Andrzej Gaw- 
da z ramienia Sekretarjatu. 

Na wiecu było obecnych około 25U 
osób — mieszkańców gminy rzeszań- 
skiej. 

Wiec zagaił prezes miejskiego Ko- 
mitetu Gminnego BBWR. w Rzeszy 
p. S. Szukiewicz. Na przewodniczące- 
go powołano jednogłośnie p. Rutkiewi 
cza, miejscowego długoletniego dzia- 
łacza społecznego i samorządowego. 
Po wyborze prezydjum wiecu zabrał 
głos p. poseł Jan hr. Tyszkiewicz, któ- 
ry szczegółowo omówił sprawy gospo- 
darcze, poczynania Rządu w celu zwal 
czania kryzysu i sprawę nowej usta- 
wy konstytucyjnej. ; 

Po przemówieniu p. posła hr. Ty- 
szkiewicza, zabrał głos p. Andizej 
Gawda, który, nawiązując do przemó- 
wienia p. posła, podkreślił wielki wy- 
siłek Marszałka Piłsudskiego w pracy 
nad odbudową Państwa Polskiego i sta 
wiając za wzór tę wielką nieugiętą wo 
ię Marszałka i wytrwałość w pracy 
nawet w najcięższych chwilach Jego ży 
cia, wzywał zebranych do zgodnej i 
wytrwałej współpracy nad zwalcza- 
niem kryzysu dla dobra Państwa --— 
dla dobra wszystkich obywateli. 

Hr. Tyszkiewicza 
Po przemówieniach wywiązała się 

bardzo ożywiona dyskusja. W tonie 
bardzo poważnym i rzeczowym mów- 
cy poruszali kwestję systemu podatko 
wego w sensie skomasowania podat- 
ków. с 

Na zapytanie, wynikłe z dyskusji 
udzielał odpowiedzi i szczegółowych 
wyjaśnień p. poseł Jan hr. Tyszkiewicz 

Na zakończenie zebrani uchwaiili 
następujące rezolucje: 

Zebrani na wiecu poselskim człon- 
kowie i sympatycy Bezpartyjnego Blo 
ku Współpracy z Rządem w Rzeszy w 
dniu 3 lipca 1932 r. uchwałają: wy- 
razić cześć i wyrazy wdzięczności dla 
Pana Marszałka Piłsudskiego — Wo- 
dza narodu i wyrażając gotowość 
współpracy z jaknajlepszą dobrą wolą 
w jego poczynaniach ku potędze 
i chwale Rzeczypospolitej. Zebrani 
wyrażają uznanie dla dotychczasowych 
poczynań Rządu w celu zwalczania 
kryzysu i wzywają władze do. dalszej 
ppracy nad złagodzeniem jego obja- 
wów a mianowicie drożyzny produk- 
tów monopolowych i przemysłowych. 

Jednocześnie wyrażają uznanie i 
podziękowanie Posłom i Senatorom 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem za ich pracę dła dobra Pań- 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 6 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: 24. 

"Temperatura najwyższa: +28. 

Temperatura najniższa: -- 15. 

Opad: — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Wscnód słonca q. 3.46 

Zachód słonca £ 20.23 

URZĘDOWA 
— Urlopy i wyjazdy szefów władz. - - 

Dyrektor Kolei Państwowych inż. Kazimierz 
Falkowski wyjechał dnia $ bm. do Warsza- 
wy w sprawach służbowych i powróci do 
Wilna dnia 9 bm.. Komendant policji pań- 
stwowej na m. Wilno,( inspektor Leon Izy- 
dorczyk rozpoczął kilkutygodniowy urlop wy 
poczynkowy. Zastępstwo objął komisarz 
Aleksander Herr. Prezes Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie Michał Kaduszkiewicz  rozpoczał 
w dniu4 bm. urlop wypoczynkowy. Wice- 
prezydent miasta inż. Czyż korzysta z kil- 
kutygodniowego urlopu letniego. 

MIEJSKA 
-— 8 PRAWA ŁAWNIKA ŁOKU- 

CIEWSKIEGO, W związku z odrzuce- 
miem przez sędziów Sądu Apelacyjnego, 
starań magistratu (wbrew endekom) o 
przyznanie prawa posiłkowego oskarży- 
ciela w sprawie ławnika Łokuciewskie- 
go, Rada Miejska ponownie będzie mu- 
siała ustosunkować się wobec Łokuciew- 
skiego, co też i nastąpi ma jednem z naj- 
bliższych posiedzeń. 

Od decyzji Rady Miejskiej będzie za- 
Jeżało stanowisko magistratu w. kwestji 

powództwa cywilnego lub też ewentual- 
nego powrotu Łokuciewskiego do swych 
fukcyj. 

— Zasiłki rezerwistom. — Magistrat, jak 
"wiadomo, przyjmuje zgłoszenia na zasiłki od 
rezerwistów, którzy w roku bieżącym od- 
byli ćwiczenia wojskowe. 

Jak dotychczas do referatu wojskowego 
wpłynęła dość znikoma liczba podań. 

„. Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przeź 
kilka dni z rzędu szkklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka-Józefa"*. żądać w apte- 
kach i drogeriach. 

PRZEMYSŁOWA 
— ZIZBY PRZEMYSŁOWO-HAN- 

DLOWEJ W WILNIE. Poświadczanie 
ksiąg handlowych. W związku z rozpo- 
rządzeniem ©0 uproszczonych księgach 
handlowych dla celów państwowego po- 
datku przemysłowego, Izba Przemysło- 
wo - Handlowa w Wilnie (Trocka 3) do- 
konywa poświadczeń ksiąg handlowych. 

я Opłaty wynoszą pięć zlotych za po- 
świadczenie, względnie siedem złotych 
Za poświadczenie ze sznurowaniem. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. — Dyrektorka Pań- 

stwowego Wyższego Kursu Nauczycielskie- 
go w Wilnie niniejszem składa Serdeczne 
podziękowanie Stowarzyszeniu b. wychowa- 
nek Gimnbzjum przy Kościele Św. Katarzy- 
ny w Petersburgu, a w szczególności Pre- 
zesce Stowarzyszenia pani Zofji Kossow- 
skiej za energiczną i wydajną pomoc w ak- 
cji dożywiania. biednych dzieci Szkół ćwi- 
czeń przy Wyższym Kursie Nauczycielskim 
i przy Państwowym Kursie Nauczycielskim. 
Stowarzyszenie dożywiało dzieci w ciągu ro 
ku szkolnego 1931—32 z okresami Świątecz 
nemi włącznie. 

— Do komisarzy spisowych w Wilnie. 
Zawiadamiam, że odznaki za udział w П Ро- 
wszechnym Spisie Ludności R. P. (9 grud- 
mia 1931 r.), będą wydawane w Centralne:n 
lurze Statystycznem przy ul. Dominikań- 

skiej Nr. 2, w dniach: 7 lipca r.b. dla Komi- 
sarzy Spisowych o nazwiskach rozpoczyna- 

  

stwa. 

jących się na lit. A — F; dnia 8-VII — lit. 
G — L; dnia 9-VII Ł — P; dnia 11-VII — 
lit. R.Z. 

(—) T. Naguiski 
Naczeiny Komisarz Spisowy m. Wilna 

— Uwaga na mieszkania. — Rok 
rocznie w okresie letnim zwiększa się 
liczba kradzieży mieszkaniowych. Po- 
dobne zjawisko daje się zaobserwo- 
wać również i w bieżącym sezonie. 

W większości wypadków winę za 

ten stan ponoszą sami lokatorzy mie- 
szkań niżej położonych przez lekkomyśl 
ne pozostawianie na noc otwartych о- 
kien. Również udając się na letniska 
nie rzadko porzucają mieszkanie na ła- 
skę opatrzności nie licząc się wcale, że 
tylko tego i potrzeba złodziejom. 
Wskazanem byłoby zwrócenie więk- 
szej uwagi na mieszkania przez należy 
te zabezpieczenie ich od kradzieży. 
Trzeba wreszcie zrozumieć, że poli- 

cja nie jest w możości wystawić poste 
runków przy każdej posesji, lokatorzy 
której chcą spać przy otwartych ok- 

nach. 

— Kolejna obława na rynkach. — Wo- 

bec stwierdzenia, że złodzieje rynkowi wy- 

ruszają na łowy skoro Świt, policja postano- 

wiła zrobić im niespodziankę i zarządzila 

obiawę na rynkach o godzinie 4 rano. 

Zatrzymano kilkunastu kieszonkowców i 

„potokarzy“ (kradnących z wozów). 

  

— Nadzór nad kąpiącymi się. — W związ 
ku z ostatnimi wypadkami utonięć podczas 
kąpieli, policja rzeczna nie chcąc dopuścić 
do zwiększenia się liczby ofiar, wzmożyła 
czujność wysyłając stale patrole wzdłuż ca- 
łego wybrzeża Wilji. 

— Bezrobocie. — W ubiegłym tygodniu 
bezrobocie w Wilnie zmniejszyło się o dal- 
sze kilkadziesiąt osób, tak że obecnie liczba 
pozostających bez pracy określa się na 4500 
osób. 

— Terminy podatkowe w fipcu. — W 
miesiącu lipcu b. r. są płatne następujące po 

datki: : 
do 15 lipca — państwowy podatek prze 

myslowy od obrotu, osiągnietego w miesią- 
cu czerwcu r. b. przez przedsiębiorstwa han 
dlowe I i II kategorji i przedsiębiorstwa prze 
mysłowe I-—V kategorji, prowadzące prawi 
dłowe księgi handlowe, oraz przez przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze; 

do 15 lipca b. r. — zryczałtowany poda- 
tek przemysłowy od obrotu dla drobnych 
przedsiębiorstw; 

do 15 lipca — zaliczka kwartalna na po- 
czet państwowego podatku przemysiowego 
od obrotu za I kwartał 1932 r. w wysoko- 
ści 1/5 kwoty podatku, wymierzonego za rok 
1931, przez przedsiębiorstwa handlowe i 
przemysłowe, nieprowadzące prawidłowo 
ksiąg handlowych; 

do 15 lipca — zaliczka miesięczna na po- 
czet nadzwyczajnego podatku od dochodu, 
osiągniętego przez notarjusza (rejentów), pi 
sarzy hipotecznych i komorników w miesią- 
cu czerwcu b. r. я : 

Nadto piatne są zaleglošci odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 
lipcu b. r., tudzież podatki, na które płatni- 
cy otrzymali nakazy płatnicze również z ter- 
minem płatności w tym miesiącu. 

— PRZYGOTOWANIA DO KOMU- 
NIKACJI LOTNICZEJ. W związky znie 
dalekim terminem otwarcia komunikacji 
lotniczej z Rygą i Tallinem zachodzi po- 
trzeba: przystosowania lotniska na Poru- 
banku do potrzeb lotnictwa cywilnego. 

W związku z tem dyrekcja kolejowa 
w Wilnie zwróciła się do magistratu z 
prośbą o przyznanie odpowiednich tere- 
nów w Porubanku. Tereny te jednak na- 
leżą do U. S, B., więc dopiero po poro- 
zamieniu się z władzami uniwersytec- 

kiemi nastąpi odstąpienie tych terenów. 

TEATR I MUZYKA 

— „Od kapany do fotela" w Lutni*. — 
Dziś, w czwartek, 7 lipca, o godz. 8,15 we- 
soła komedja Coouls'a i Rivoirea „Od ka- 
napy... do fotela", przedstawiająca w spa- 
sób pełen humoru stosunki polityczne i 5ро- 
leczne obecneį Francji. Cala akcja toczy 
żywo coraz tryskają bomby dowcipu, zręcz- 
12 satyra podkreśla wiele ciekawych stosun 
ów. 

Jutro, w piątek, 8 bm., o 
napy... do fotela". 
— „Chata za wsią* „w Bernardynce. 

Dziś w czwartek, 7 lipca, o godz. 8.15 inte- 
resująca sztuja z życia cyganów i wsi poi- 

skiej pt. „Chata za wsią”. Oryginalne tańce 
i śpiewy uzupełnnieniem ciekawej treści. 
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„Skarb* w remontowanym piecu 
Niezwykłe odkrycie przy ulicy Jatkowej 

WILNO. — Mieszkańców dzielnicy 
żydowskiej zelektryzowała wczoraj ra- 
no wieść, że w domu Noara przy uli- 
cy Jatkowej natrafiono na ukryty w 
niurze skarb, 

Przed wymówionym domem poczę- 
ły się zbierać grupki ciekawych, usi- 

łując dostać się do środka, by dowie- 
dzieć się coś bliższego o odkryciu. 

Tymczasem w mieszkaniu dozor- 
czyni, jako szczęśliwej posiadaczce 
skrzynki ze skarbami obradowała ra- 
da wytrawnych znawców z pośród gieł 
dziarzy trudniących się obrotami walu- 

Pe bliższem zapoznaniu się ż za- 
wartoscią skrzynki, w której znajdowa 
ło się dobrych kilka tysięcy rubli w 
złocie znawcy orzekli, že „skarb“ nic 
nie wart, ponieważ rubie są fałszywe. 

Dozorczyni domu sceptycznie przy 
jęła wyrok fachowców, licząc, że ci 
mogą się mylić lub zwyczajnie wpro- 
wadzić ją w błąd. Stróżka zamknęła 

Udział licznych chórów, statystów i orkie- 
stry. Zaznaczamy, iż „Chata za wsią” z koń 
cem b. tygodnią schodzi już z repertuaru, 
jest więc ostatni czas ujrzeć wspaniałe to 
widowisko. 

Jutro, w piątek, 8 bm. o godz. 8.15 „Cha- 
ta za wsią”. 

— Park: im. Żeligowskiego. Dziś Kon- 
cert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod dyr. 
Michała Małachowskiego, oraz ostatni poże- 
gnalny występ Chóru Reweliersów pod kier. 
J. Świętochowskiego. 
— W niedzielę popołudniu „Awantura 

1aju* w Bernardynce. — W  niedzie 10 
lipca, o godz. 4-ej pp. wciąż cieszące du 
žem powodzeniem farsa Arnolda i Bacha pt. 
„Awantura w raju“. 

Ceny miejsc popoludniowe. 
— Zapowiedž nabližszeį premjery. — W 

pierwszych dniach przyszłego  tygodnia 
Tetr Letni w Bernardynce wystąpi z premie 
та wesołej farsy pt. „Florette i Patapon* sze 
reg przezabawnych sytuacyj oraz  wesoia, 
beztroska treść tej komedji, ściągać będą do 
Bernardynki szereg widzów spragnionych 
pogodnej rozrywki i odpoczynku po codzien 
nych troskach. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Spóźniony romans. 
CASYNO — Zabójstwo w hotelu. 
PAN — Wyrok morza. 
HOLLYWOOD — „Całuję twoją 
STYLOWY — „Serce na ulicy". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OFIARY KĄPIELI. — W czasie 
kąpieli w pobliżu majątku Biała Waka 
utonęła Weronika Magistracka, lat 17, 
wychowanka T-wa „Carytas* w Wil- 
nie. 

— OKRADZIONY W KAROLINCE. Olesz- 
kiewicz Józei, moeszkaniec folwarku Karo- 
linka pod Wilnem zawiadomił policję, że w 
dniu 5 b. m. między godz. 9 a 11 nieznani 
sprawcy przedostali się do jego mieszkania, 
skąd skradli różne rzeczy oraz rewolwer bul 
dog, łącznej wartości 344 zł. 

Pajęczarz. — Eljaszowi Kremerowi 
(Mickiewicza 35) ze strychu domu skradzie 
na bieliznę męską, damską łącznej wartosci 
100 zł. Ustalono, że kradzieży dokona. Ma 
kowski Feliks bez stałego miejsca zamiesz- 
kania. 

Zginęły narzędzia Ślusarskie. — Z nie- 
zamkniętego domu przy ul. Tatarskieį ni 13 
skradziono różne narzędzia Ślusarskie na 
szkodę Sokołowskiego Antoniego. 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do 
mu przy ul. Osżtrobramskiej 5, znaleziono 
podrzutka płąi męskiej, w wieku około poł- 
tora roku, przy podrzutku była kartka z na: 
pisem: Na imię Mietek*. Umieszczono go w 
PPrzytułku Dzieciątka jezus. 

— ZAMELDOWAŁ, ŻE GO NAPA- 
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DLI, Wczoraj rano zgłosił się do policji ; 

skarbnik Kasy Samopomocy Zw. Pracow 
ników instytucji wojskowych, (Wiłko- 

: 1) Bolesław Juszkiewicz, meldu- 
ja ubiegłego wieczoru około godz. 
10 przy zbiegu ulicy Śniegowej i Drue- 
ta (na N. Świecie), został napadnięty 
przez kilku osobników i obrabowany. 

Napastnicy, jak twierdzi Juszkie 

obezwładnili mu ręce i wyciąg: 

z kieszeni 680 złotych, będących włas- 
nością Kasy Samopomocy, 

Policja wyjaśnia przebieg zajścia. 

SMOŁWY 
— POŻAR. — W nocy w zaścianku Ulfi- 

szki gm. Smołwy z nieustalonych  przy- 
czyn wybuchł pożar, który strawii kilka bu- 
dynków gospodasrkich braci Wojtkiewiczów. 

We wsi Unickie Bory gm.  piotrowskiej 
spaliło się 17 domów mieszkalnych i 6 sto- 
dół. Pożar powstał z nieostrożnego obcho- 
Gzenia się z ogniem przez dzieci pozostawio- 
nych bez opieki w domu Jana Kozłowskiego. 

OLKIENIKI. 
— FAŁSZERZ 50-GROSZÓWEK. — Ko- 

ło Siemiatycza pod Olkienikami w kuźni J. 
Bolesławowicza ujęto na gorącym uczynku 
fałszerstwa Michaa BoBlestawowicza, który 
wyrabiai 50- groszowe monety. Bolesławo- 
wicz, liczący 18 lat za namową swego kolegi 
chciał w ten sposób zaopatrzyć się w potrze 
bną gotówkę na wyjazd na roboty rolne. 

Z POGRANICZĄ 
— UCIEKŁ STRAŻNIK SOWIECKI. — 

Przez granicę sowiecką przedostał się kon- 
no strażnik sowiecki III oddziału straży gra- 
nicznej Nikifor Martynow, który zbiegł ze 
strażnicy Bogomołki w rejonie Kozłowszczy- 
zny. 

W tymże dniu na sąsiednim odcinku Min 
kiewicze przedostało się 4 uczniów i 1 stu- 
dent z Mińska, którzy zbiegli przed areszto- 
waniem. 

MAAKAAAAAAAAAAAAALA AAA, 

| Niebywale tanio 

ROWERY 
„aka „Uniwersal“ 

Wiino, Wielka 21, te!. 12-83 
Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykonuje się 

we własnych warsztatach, 
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skrzynkę na wszystkie zamki, przy- 
wiązała ją dia pewności kilkakrotnie 
sznurem i oka nie spuszcza ze „skar- 
bu“, licząc mozolnie jego wartość. 

Podejrzliwa kobieta niechętnie u- 
dzielą informacji ciekawym. 

Twierdzi krótko, że skrzynkę zna- 
iazła w remontowanym: piecu, w mie- 
szkaniu niedawne opuszczonenń: przez 
jednego z lokatorów. 

Wprawdzie „eksperty“ twierdzą, 
że są to falsyfikaty, lecz ona jest prze 
konana, że ruble są prawdziwe i za 
tekie będą uznane. 

Do tego wszystkiego należy jedy- 
nie dodać, że w mieszkaniu, gdzie pie- 
niądze znaleziono, mieszkał przed la- 
ty jakiś jubiler, więc niewykluczone 
jest, ze to on trudnił się fałszowaniem 
pieniędzy. 

  

Zamordowanie posterunkoce00 
NA TRAKCIE DOŁHINÓW—DOKSZYCE 

WILNO. — W dniu 6 b. m. w go- 
dzinach przedpołudniowych został za- 
mordowany na trakcie Dołninów—Do- 
kszyce w powiecie dziśnieńskim po- 
sierunkowy Policji Państwowej Andrze 
jewski, będący w służbie patrolowej. 
Rozpoczęte bezwłocznie dochodzenie 
wykazało, że sprawcami morderstwa” 
są przypuszczalnie zawodowi złodzie- 
je, na których natknął się posterunko- 
wy Andrzejewski, w chwili, gdy po do 

Z konaniu większej kradzieży uciekali 
łupem. 

Za sprawcami rozpoczęty zestał na- 
tychmiast energiczny pościg, Kierowa- 
ny przez wiceprokuratora rejonowego 
i powiatowego komendanta Policji Pań 
stwowej. Nad sprawnością działania 
policyjnych oddziałów  pościgowych 
czuwa przybyły na miejsce wojewódz- 
ki komendant Policji Państwowej. 

wściekły pies w Dikienikach 
POKĄSAŁ DOTKLIWIE 10 OSÓB 

WILNO. — Jeden z mieszkańców Olkie- 
nik miał psa, który ostatnio dostał wściekli- 
zny. 

Szalone zwierzę przegryzło sznur, do któ- 
rego było przywiązane i poczęło napadać na 
przechodniów. 

W miasteczku powstał popłoch i dopiero 

policja zarządziwszy obławę zdoiała przywró 
<ič sposób. Psa zastrzelił jeden z policjan- 
tów, biorący udział w obławie. 

Pokąsanych przez psa 10 osób skierowa- 
ro do Wilna w celu zastosowania odpowied- 
nieh zabiegów ratowniczych. 

Tragiczna przejażdżka łodzią 
WIŁNO. — Onegdaj w czasie przejaž- 

dżki łodzią po jeziorze Maiwy zaleskiej 
wywróciła się łódź, w której y Czte- 
ry osoby. Z tonących załedwie jeden 19-let- 
ni Wacław Jagodziński umiai pływać. Wy- 
dobył on na brzeg 24-letniego Piotra Kasze- 

   

  

la, mieszkańca wsi Łunieńce, a następnie mi dziewczynabyła już martwa. Po godzinie wy 
mo wyczerpania rzucii się do wody celem 

ratowania 17-letniej Wiktorji Narkiewiczów 
ny i 19-ietniej Kazimiery Biędzinówny. Dziew 
czyny kurczowo uczepiły się jagodzińskiego 
utrudniając mu ratunek, lecz ten mimo gro- 
żącego niebezpieczeństwa zdołai wyciągnąć 
Narkiewiczównę na powierzchnię. Niestety 

dobyto również zwłoki Błędzinówny. 

  

KAJAKOWCY 

Kajakowcy Seminarjum Męskiego im. T. 
Zana w Wilnie, odbywający obóz wędrow- 
ny z Wilna do Gdańska w dniu 1 lipca r.h. 
wraz z dyr. p. Godeckim byli na audjencji u 
Ministra W.R. i O.P. Pana  Jędrzejewicza, 
Kierownik wycieczki złożył krótki raport, w 
którym poinformował o pracach  przygoto- 
wawczych i o samym przebiegu wycieczki. 
Wycieczka jest samowystarczalna. Chłopcy 
są w doskonałej formie. Wygląd zewnętrzny 
bronzowych ciał, świadczy o ter, że kontakt 
z powietrzem, wodą i słońcem jest bardzo 
ścisły. Wycieczka przebyła już 720 kim. 

Pan Minister bardzo serdecznie przyjął 

WILEŃSCY U PANA MINISTRA 
JĘDSZEJEWICZA 

młodzież i wypytywał się o różne szczegó- 
ły. Pan Minister bardzo żatował, że brak 
czasu nie pozwała Mu na obejrzenie obozu 
ną wodzie. 

Wspólna fotografja zakończyła audjencję 
u Pana Ministra. 

Tego samego dnia o godz. 16-ej obóz 
żegnany przez p. naczelnika Błońskiego, 
przez p. majora Perzeckiego, przedstawicie- 
ła Państwowego Urzędu W. F. i P.W., przez 
dyrektora Seminarjum p. Godeckiego, oraz 
przez przedstawicieli prasy i młodzieży od- 
płynął z Warszawy w dalszą drogę w dół 
Wisły! 

Wielkie regaty w Trokach 
NAJLEPSZE OBSADY POLSKIE NA STARCIE 

.W najbliższą niedzielę na  malowniczem 
jeziorze w Trokach odbędą się wszechpolskie 
klasyfikacyjne regaty o mistrzostwo Wilna. 

Impreza ta dzieki inicjatywie i staraniom 
Wileńskiego Komitetu Towarzystw Wioślar- 
skich zakrojona jest na szeroką skalę i we- 
zmą w niej udział najlepsze osady z całej 
Polski. 

Dotychczas przybyły już do Trok zawod- 
nicy klubów wioślarskich z Warszawy, Byd 
goszczy, Włocławka, Grodna no i oczywiście 
sady wszystkich 6-ciu klubów wileńskich. 

Prace treningowe trwają na jeziorze od 
samego rana do późnego wieczora. 

Wśród przepięknej przyrody, pod upalne- 
mi promieniami lipcowego słońca, ogorzali za 
wodnicy szykują się do walki o pierwszeń- 
stwo w poszczególnych konkurencjach. 

Szczególnie intensywny trening przecho- 
dzą wioślarze grodzieńscy, którzy jak dotych 
c usilnie dążą do hegemonji w wioślar- 

na kresach, chcąc w tem 
Wilno. 

Czy im się to uda — należy mocno wątpić, 
aczkolwiek dotychczasowe ich wyniki wska- 
zują, że sportowcy ci pracują i z każdym se- 
zonem stają się coraz poważniejszymi prze- 
ciwnikami. - 

„jeżeli chodzi o udział w regatach publicz- 
ności, to takowy przy sprzyjających warun- 

BUSINESS 

wileńscy piłkarze na 
meczu 

Polska — Szwecja 
W dniu 10 bm. odbędzie się w War- 

szawie międzynarodowe spotkanie pił- 

karskie Polska - Szwecja. . 
W związku z tem, w dwóch najlep- 

szych klubach piłkarskich Wilna: 1-go 

pp. Leg. i „Ogniska*, powstał projekt, 
ażeby na mecz ten wysłać w charakterze 
widzów graczy z pierwszych drużyn tych 
ślubów. 

Projekt ten spotkał się z ogólnem u- 

zmaniem i jak się dowiadujemy, wy- 

cieczka a dochodzi do skutku. Jeżeli zaś 
chodzi o znaczenie praktyczne, to nie- 
wątpliwie wycieczka taka, a właściwie 
bezpośrednie obserwowanie gry najlep- 
szych piłkarzy Polski i Szwecji, wpłynie 
dodatnio na pogłębienie kunsztu piłkar- 

skiego wśród footbalistów wileńskich. 
Niezależnie od graczy wymienionych 

drużyn, na: mecz ten do Warszawy poje- 
dzie z Wilna jeszcze cały szereg osób, 
mających styczność z piłką nożną. zas, 

wyprzedzić , 

kach atmosferycznych zapowiada się dosko- 
vale. Przyczynią się niewątpliwie do tego 
również wszelkie udogodnienia, jakie organi 
zatorzy tej imprezy poczynili na miejscu, u- 
rządzając między innemi wzdłuż trasy wy- 
godną trybunę. ? 

Zatem należy tylko oczekiwać niedzieli, a 
z nią dobrej pogody. (zas.) 

SPOSÓB ZAŁAT%IENIA 
W gminie żydowskiej sześć tygodni 

żyło się jak na wulkanie. Pracownicy 
strajkowali, grożąc wciąż rozszerzeniem 
strajku na wszystkie instytucje gminy. 
Dlatego, że zarząd gmimy pozwolił sobie 
zaangażować nowych pracowników bez 
zgody Związzu pracowników. Starzy pra 
cownicy mówili, że to bezprawie, zarząd 

gminy mówił, że to prawie bolszewizm, 
Jak pogodzić zwaśnionych ? "Tylko tak, 
żeby każdy miał rację. 

Na zobopólnej racji oparto porozu- 
mienie. I postanowiono tak: na przysz- 

łość zarząd gminy może przyjmować n0- 
wych pracowników. Ale związek starych 
pracowników może kontrolować tę czyn- 
ność. Tylko że zarząd gminy może się nie 
liczyć specjalnie z tą kontrolą, albowiem 
przypuszcza się, że związek może będzie 

delikatny, 

    

  

Nazywa siękompremis 
To się nazywa kompremis. 

Jeżeli dwóch gości restauracyjnych 
upije się —bywają zazwyczaj dwie moż- 
liwości: albo całują się i piją bnuder- 
szaft, albo uważają, że któryś z nich 

musiał któregoś obrazić, i żądają wza- 
jemnie satysfakcji. Najczęściej w takim 

wypadku arbitrem staje się gospodarz. 

I najczęściej bywa tym trzecim, który 

ma zmartwienie, Wówczas na superar- 
bitra przychodzi posterunkowy z proto- 

kólem. : 
Według powyższego schematu roze- 

grała się scena w piwiarni przy ul. Wi- 
leńskiej 42. Jednym gościem był student 

Jam Gerard Czarnecki (Niemiecka 63, 
drugim ktoś również pijany. Rozjemcą 
gospodarz, i miał zmartwienie, bo stro- 

ny walczące zdemolowały mu loka!, Przy 

szedł policjant i wskazał sposób zalai- 

wienia zatargu: komisarjat. 

  

27 n-r „Šwiata“. W pierwszolipcowym n-rze 

nosi korespondencję leona Chrzanowskiego 
z Genewy — Lozanny, ilustrowaną zdjęcia- 
mi charakterystycznych scen konferencji, 
Gustaw Olechowski opowiada o „epopei* bo 
gactw“ Kanady. Dalej znajdujemy ankietę 

małżeńską, odpowiadającą na pytania: w ja- 

kich zawodach szukać najlepszego męża, czy 

żona musi być gospodarną, a mąż zaradny, 

czy wskazana jest praca zawodowa żony i 

t.p., artykuł o kobiecie i dziecku w Jowie- 

tach,nowelkę Kuprina „Pół-Bóg”, feljetonik 

„Brunetki, czy blondynki", Tydzień Śwla- 

ta', dział teatralny, muzyczny, kinowy, wska 

zówki, „Co czytać”. 

Numer zdobi szereg pięknych zdjęć z 

pokazu toalet na wyścigach, noszonych przez 

urocze warszawianki. 

Mój Pies. Miesięcznik poświęcony kino- 

logji. Drugi numer sympatycznego miesięx: 

nika, poświęconego hodowli psów, przynosi 

ciekawe sprawozdanie z wystawy psów 1a- 

sowych w Warszawie, dalej artykuł „Jak 

pielęgnować psy”, „Psy w służbie wojsko- 

wej“ orazbogatą kronikę. Numer jest obfi- 

cie ilustrowany zdjęciami pięknych czworo- 

nogów. SĄ 
Redakcja miesięcznika w  odeżwie do 

czytelników podkreśla, że pierwszy numer 

wzbudził żywe zainteresowanie, czego do- 

wodem jest liczna korespondencja. Jeden z 

korespondentów dowcipnie twierdzi, że mie- 
sięcznik „Mój Pies" ma zapewnioną przysz- 
łość, ponieważ wszyscy obecnie „schodzimy | 
na psy" a więc potrzeba odpowiedniego 

specjalnego czasopisma jest szczególnie a- 

ktualna. Ę ч 

  

Konkurs modeli latających LOPP 

  

Od kiiku dni odbywają się na lotnisku 
cywilmem w Warszawie zawody modeli 

latających samolotów, przy udziale in- 
struktorów modelarstwa lotniczego z ca- 
łego państwa. Pierwszą nagrodę zdobył 

długoletni wykładowca modelarstwa w 

szkołach warszawskich p. Kazimierz 

   PIT ET ARRAS RENSSITS 

DQ NABYCIA W KSIĘGARNI JOZEFA ZAWADZKIEGO 

Błaszczyński, 

wspaniały puhar srebrny, dar ks. Janu- 

sza Radziwiłła. 
Na zdjęciu naszem widzimy p. Błasz- 

czyńskiego z jego modelem przed stołem 

który otrzymał również 

sędziowskim. 
  

  

Bktualne książki Władysława Studnickiego 

wRasja sowiecka w polityce Światogej s z. 

„daleki Wschód w polityce Świategej s z. 
'WYTYY"*VVYYYYTYYYYYYVYTYVYYYYYVV! 

     



  

  

ЭОМО 

ČWICZENIA KAWALERII BNGIELSKIEJ CARITAS o Ceny znižone od 30 i 40 gr. — — Prermjera! Piękna melcdyjna operetka. ceny 

archidjecezjalny | Les" RU” (Miłostki Wiedeńskie) | 9430 

W ietnim obozie wojskowym w 

Aldershot pod Londynem odby- 

wają się, od kilku dni ćwiczenia 

pokazowe kawalerji angielskiej, 

"mające wykazać jej niezwykłą .- 

stotnie sprawność. Na zdjęciu na- 

em widzimy  kewalerzystę s 

gielskiego w niesłychanie śmia 

tym skoku przez wysoką przesz- 

"sodę i głęboki rów. 

    

  

  

ZA MAŁO MĘŻCZYZN 
Zygzaki wykresów, martwe kolumny 

cyfr, dziwaczne linje, przecinające pa- 

pier w rozmaitych kierunkach, — oto 

oblicze statystyki. Z cyfr tych i linji 
wylania się pełnia życia. Liczby przyo- 
dblekają się w krew i ciało, Radują się 
i skarżą. Znajdują w nich wyraz śmierci 
i narodziny, śluby i rozwody. Z milczą- 
cej gadatliwości cyfr — wynurza się 

przed oczyma tragiczny konflikt więk- 

szej liczebności kobiet. į 
Jakież ciekawe rzeczy opowiada sta- 

tystyka tej dość niewesołej dziedziny 
życia. 

Wi całym świecie rodzi się więcej 
<hłopców niż dziewcząt. A jednak wszy- 

stkie prawie kraje 
liczą więcej kobiet niż mężczyzn. W 
jaki sposób objaśnić można ten dziwny 

paradoks życia? Zagadka rozwiązuje 

się latwo. Choć kobiety nazywane są 
płcią słabą, mężczyzni umierają wczesś- 

niej i częściej, Przeważająca Śmiertei- 
ność mężczyzn rozpoczyna się już w 
miemowlęctwie i ciągnie się przez 'wszy- 

stkie okresy życia. W wieku niemowlę- 
cym na pięćset umierających dzieci - - 
przypada dwieście dziewczynek i trzy- 
stu chłopców. Do trzynastego — czter- 
nastego roku życia śmiertelność wyrów - 
nywa się prawie i w tym okresie umie- 
rachłopców nie o wiele więcej niż dziew- 
cząt. I tu jednak wyraża różnicę śmier- 
telności. Pora dojrzewania płciowego — 
cząt. I tfu jednak: wyraźna różnica śmier- 
telności pomiędzy światem dziewcząt i 

<hłopców, Różnica ta występuje wprost 
pomiędzy dwunastym a trzydziestym r»- 
kiem życia. W mieście miljonowem, 1i- 
<zba kobiet w tym wieku przekracza za- 
zwyczaj liczbę mężczyzn o kilkanaście, 
albo o kilkadziesiąt procent. I to nieza- 
teżnie od kryzysu gospodarczego, niezale 
žnie od osoby i niezależnie od wstrętu 

wielu mężczyzn do wstępowania w związ 
ki małżeńskie. Tragiczny konflikt za- 
prawdę! A zdawałoby się, że sama na- 
tura pragnie sprawiedliwości, wydając 
na świat jednakową ilość kobiet i męż- 
czyzn! 

Większa śmiertelność mężczyzn, (któ- 
"zy, jak wynika ze wspomnianej staty- 
styki, stanowią właściwią płeć słabą) 
powoduje wiele tragicznych następstw. 
$Śkutki te dotyczą kobiet zamężnych, 
które wdowieją przedwcześnie. 

' Umiera mianowicie daleko więcej żo- 
natych mężczyzn, aniżeli zamężnych ko- 
biet, Czyżby zjawisko to miało coś wspól 
nego ze złośliwem. mniemaniem męż- 
czyzn, którzy twierdzą, że małżeństwo 
skraca im życie? Bynajmniej. Potwier- 
dza to tylko znaną regułę większej 
śmiertelności mężczyzn, którzy choć uwa 
Żają się za królów stworzenia — latwiej 
ulegają śmierci. A więc smutny nasz 
padół płaczu więcej liczy wdów 

  

B. FARDJOHN 

ziemskiego globu : 

wdowców. Na okoliczność tę wplywa de-" 

cydująco pewien fakt nader znamienny 

Oto wdowcy nie pozostają długo wdow- 
cami. Istnieje przysłowie żydowskie, 

które twierdzi napoły smutno, napoły cy 
nicznie: „Žona nie umiera”. Wdowiec po 
ciesza się szybko, Żeni się po raz drugi 
a nieraz i trzeci. 

Wdowy rzadziej wychodzą zamąż po- 
wtórnie. Na tysiąc wdów które znalaz- 

ly szczęście w powtórnych związkach 

małżeńskich — napewno naliczyć można 
dwa tysiące wdowców szukających po- 
ciechy u boku drugiej małżonki. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się dzi- 

nem twierdzenie, że więcej jest kobiet 
czwiedzionych, aniżeli rozwiedzionych 

mężczyzn. A jednak paradoks ten znaj- 

dzie łatwe wytłumaczenie. Oto poprostu 

rozwiedzeni mężczyźni częściej znajdu- 
ją sobie towarzyszki życia, niż kobiety, 
które rozeszły się z mężami, 

Przeciętny wiek kobiet, wstępujących 
w związki małżeńskie — to dwudziesty 
rok życia. Mężczyzna żeni się przeważ- 
nie dopiero w trzydziestym pierwszym 

roku. Znaczna liczba mężczyzn żeni się 

w wieku o wiele jeszcze późniejszym, 

bo między czterdziestym, 
tym rokiem życia. Zdarzają się też pa- 

nowie, którzy przez całe życie nie my- 
śleli o małżeństwie i dopiero na starość 
stali się romantyczni i zapragnęli uświę- 
cić spóźnioną miłość związkiem  doz- 
gonnym.. 

Ci sześćdziesięcioletni lub siedem- 
dziesięcioletni nowożeńcy należą jednak 
do rzadkości i stanowią typy raczej gro- 

teskowe. Największą sensację pomiędzy 

tymi staruszkami wywołują ci miano- 
wicie, którzy żenią się z kobietami mło- 
demi, nieraz dwudziestoletniemi, Zna- 

cznie rzadziej obserwować można zja- 
wisko odwrotne, by szły do ołtarza ko- 
biety w wieku sędziwym. Chociaż bywa 
ją i takie wypadki. Zdarza się też, że 

matrona szeščdziesiecioletnia prowadzo- 
na jest do Ślubu przez młodego chłopca 
Statystyka jest cierpliwa. Notuje wszy- 
stkie fakty, ukazując nieraz grymas iro- 
nicznego uśmiechu. 

Nie przemilcza też statystyka szcze- 
gólów o rozmaitych przyczynach śmierci 
W szpitalach podobno umiera więcej mę- 
żczyzn niż kobiet, niezależnie od tego, że 
leczy się w nich więcej przedstawicielek 
płci niewieściej, Mężczyźni nie decydują 
się zbyt pochopnie na szukanie porad u 
lekarzy. Czynią to zazwyczaj dopiero 
wtedy, kiedy jest zapóźno na leczenie. 
Ciekawem wyda się, co też mówi staty- 
styka o samobójstwach. Więcej jest po- 
dobno samobójczyń niż samobójców. 
Lecz mężczyzni działają sprawniej, W 
wypadkach zamachów samobójczych u 
kobiet — częściej okazuje się skuteczna 

W 

    

Tajemnica Keithpos! — Square 
— Siódmego. Tydzień temu było 

drugiego, — odpowiedział Dick, a w 
myśli dodał: poprzedniego dnia Regi- 
nald był u ojca i Abel Death chodził 
błagać  Boyde'a o nieodbieranie mu 
pracy”. 

W poniedziałek rano dostałam drugi 
list, a we wtorek — trzeci, który przy 
szedł wieczorem, kiedy byłyśmy same 
z mamą. 
— Tego dnia była ta okropna mgła. 

w dzień. Poco?  * 

— Ciocia Rob mówiła, że wycho- 
dziłaś z domu. 

— Przychodziłam tutaj, dowiedzieć 
się o zdrowie Reginałda . Gospodyni 
powiedziała, że jest chory i że przed 
chwilą wrzuciła list od niego do 
skrzynki. Chciałam pójść do Reginal- 
da, ale gospodyni powiedziała, że nie 
pozwolił nikogo wpuszczać, a kiedy 
dostanę list, będę wiedziała, co trzeba 
zrobić. 

Byłam okropnie niespokojna. A kie 
dy wieczorem nadszedł list, nie mo- 
głam się zdecydować odrazu. W liście 
nie było żadnych prośb, ale wiedzia- 
iam, że powinnam rzucić wszystko i 
iść do chorego męża. Nie mogłam po- 
radzić się mamy, bo obiecałam Regi- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

naldowi dochować tajemnicy. Zresztą 
nie posłuchałabym napewno niczyjej 
rady. Na ulicy włożyłam obrączkę i 
„starałam się w czasie rozmowy, żeby 
gospodyni zauważyła ją. Wytłumaczy 
łam jej, że jestem krewną chorego i 
przychodzę go pielęgnować. Przy- 
szłam w porę: Reginald był ciężko cho 
ry, bredził, nie miał pieniędzy na do- 
ktora. Na szczęście miałam przy sobie 
trochę pieniędzy, a oprócz tego mam 
na książeczce 30 funtów. Mój mąż nie 
poznawał mnie nawet. W malignie mó 
wił ciągle o mnie i o swoim ojcu. My- 
ślałam, że to byłoby okropne, gdyby 
on umarł, niepogodzony z ojcem i za- 
pytałam kilka razy, czy nie chciałby go 
wezwać. Odpowiedział półprzytomnie 
„Tak, mój ojciec, Keithpool-sq! Dom 
przy Keithpool-square. Ojciec, ojciec*. 
Było już bardzo późno, kiedy doszłam 
wreszcie do Keithpool-sq. _Stukałam 
bardzo długo, ale nikt się nie odezwał. 
Kiedy wracałam schwycili mnie dwaj 
policjanci, ale się in wywinęłam. By- 
łam tak przestraszona, że długo błą- 
dziłam, nie mogąc znaleźć drogi do do 
inu. Wczoraj rano wezwałam dokicra. 
kióry powiedział, że stan Reginalda 
jest bardzo groźny, chociąż on nie tra- 
ci radziei uratowania go. Ach, gdybyś        

    

a pięćdziesią- ` 

Rozpoczął 'z dniem 1 lipca swo- 
ją _ działalność. Skończył się rok 

szkolny — skończyło się też ofiarne do- 
żywianie po szkołach dla wielu biednych 
dzieci, które pozostając pod opieką To- 
warzystw: św. Wincentego, nie mają о- 

becnie żadnego pożywienia. Otóż 60-cio- 
ro z tego drobiazgu robotniczego, wydo- 
bytego z wilgotnych suteren i podda- 
szy, gdzie przeżywa pierwsze lata swej 

młodości, przepędzi kilka tygodni w iip 

cu i sierpniu na słońcu i wolnem powie- 
trzu. Caritas powierzył tę pracę Towa- 
rzystwom św. Wincentego a Paulo i Na- 

rodowej Organizacji Kobiet, Bardzo 

czynny i gorliwy komitet wykonawczy, 

już z 1 lipca rozpoczyna swoją działa!- 

ność dożywiania i wycieczek, którą za- 

myśla prowadzić aż do 1 września, co- 

dziennie od godziny 2 do 7-mej po po- 

ludniu. Do zupełnej radości dziecięcej 

tej naszej biedoty brakuje tylko gier « 

zabawek na wolnem powietrzu. Otóż 

„Caritas“ archidjecezjalny zwraca się do 

ofiarnej młodzieży zamożniejszych 10- 

dziców z gorącą prośbą o ofiary z za- 

bawek i gier, jak pilek, obręczy, krokiet 

itp. które składać można przy ul. Me- 

tropolitalnej Nr. 1, lub u ks, proboszcza 

awrockiego przy ul. Archanielskiej al- 

bo też w sali „Betanji* przy ul. Konar- 

skiego. 
Obok tego w miarę napływu środ- 

ków i ofiar, „Caritas* zamyśla rozsze- 

rzyć wakacyjną akcję dożywiania i na 

ognisko dziecięce T-mego oddziału Pań 

Miłosierdzia przy Krzywem Kole 21, na 

Popławy i sąsiednie dzielnice, gdzie w 

rodzinach bezrobotnych wśród opłaka- 

nych warunków mieszkaniowych zie!e- 

nieje i blednie nam mnóstwo dzieci z 

głodu i braku świeżego powietrza. 'Wsze] 

kie ofiary w gotówce, wreszcie z węgla, 

drzewa, kartofli, mąki, chleba i tłusz- 

czów będą na Krzywem Kole 21 z widzię 

cznością przyjęte w czasie między 10 a 

3-cią, lub też za pośrednictwem gazet, 

Dwa razy daje, kto prędko daje dia bie- 

dnej i opuszczonej dziatwy naszej, dla 

wzmocnienia jej sił i zdrowia w tym cza 

sie wakacyjnym. Każdy grosz i każda 

ofiera trafia do swego celu i przezna- 

czenia, gdyż wszędzie bieda i mędza Ści- 

słym wywiadem maljzupełniej stwier- 

dzona. 5 

KAAAAŁAAAAAAKAAAAAAAŁAAŁAAAAAAKAŁAAAAAA AAA 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 

WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 

DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

YYTYYYYYYYYYYYYVYTYYYPYYYYYYYYYYYYYYVYYYY 

Giełda warszawska 
Z dnia 6 lipca 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

Gdańsk 174,20 — 174,63 — 173,77. 
Hotandja 360,50—361,40—359,60. 

Londyn 31,80—31,95—31,65. 

Nowy York 8,919—8,939—8,889. 

Nowy York kabel 8,024—8,944— 8,901. 

Paryž 35,05—35,14—34,96. 
Praga 26,37—26,43—-26,31. 
Szwajcarja 174,25—174,68—17382. 

Włochy 45,45—45,67—45,23. s 

BeBrlin w obrotach prywatnych 211,15. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 36,75. 4 pre. 

inwestycyjna 90,50—90. Ta sama Sczyjna 

96,25—96. 5 proc. konw. 35,75. 4 proc. do- 

larowa 47.50—46,90—47. 7 proc. stabiiiza- 

cyjna 47,25—45,25—46,50. 8_ proc. l. ZR: 

G. K.i B. R., obl. BGK 94. Te same 7 prac. 

83,25. 8 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 48. 

4 i pół proc. ziemskie 34. 5 proc. wa W 

skie 45,50. 8 proc. warszawskie 56—541,8(-— 

56. 10 proc. Lublina 54. Pożyczki nie;edno!i- 

te, listy mocniejsze. 

AKCJE: 

Bank Polski 70. tendencja utrzymane. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 
Dolarowe 49. Dilluitow:ka 49. Stabii zacyj 

na 45. Warszawska 35,12 1 pół. Ślaska 31,50. 
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sze są do szukania śmierci, mężczyźni na 

tomiast częściej znajdują w niej ukoje- 

niż pomoc lekarska i ratunek. Kobiety skor- nie. 

ADRESAI TOKS TNT TEORIA TTT TRIO SIA ISA TIT SRITIS AS EEA 

ty wiedzial,, jaka ja bytim szczęšliwa, 
kiedy wczoraj w nocy, Reginald two 
rzył nareszcie oczy i poznał mnie! On 
tez był szczęśliwy, że jes..* przy nim. 
Fewiedziałam mu, że uci”. ai z dowu 
1: prosiłam,żeby mi pow: *tziai wszyst 
ko. Myślał długo i powiedział: „po- 
proś Dicka i zrób tak, jak on pora- 
dzi. Teraz wiesz wszystko, czy żC- 
chcesz pójść do rodziców * prosić że- 
hy nam przebaczyli? 

— Naturalnie Betty, z przyjemno- 
ścią pocieszę staruszków. Ale wpierw 
chciałbym ci zadać kilka pytań. 

— Mów, Dicku! 
— Kiedy Reginałd zachorował? 
— W sobotę. 
— I cały czas spędził w łóżku? 
— Tak. й - 
— Czy mogę zajrzeć do tego po- 

koju? 
— On śpi. Nie zbudź go Dicku. 
— Nie, nie będę z nim rozmawiat. 

Ale muszę coś zobaczyć. 
— Dobrze. 
Betty otworzyła ostrożnie 

do sypialni i wpuściła Dicka. 
Dick chciał obejrzeć trzewiki Re- 

ginalda. Jeżeli on zachorował w sobo- 
tę, to znaczy, że od piątku ich nie 
wkładał. Dick znalazł na podeszwacn 
kawałeczki papieru, przyklejone wo- 
skiem, zeskrobał je starannie i wyrzu- 
cit. 

— Kiedy Reginald ostatni raz wi- 

  

drzwi 

em 

Drukarnia „Stowa“ Zamkowa 2. 

„HELIOS“ 
„DZIEWCZĘ:BA 
Konflikt 2-ch pięknych kcbiet Muzyka Franc. Lebara. W rolach giėwn Lina Clarese, Jane Marese 

i Reland Toutajn. Dodatki džwiękowe. Na 1-szy s. ceny zuižone. Seanse 4, 6, 8 i 10.15, 
40 

groszy. 
  

  

   
słoikami 

Polecamy równieź: 

"Krem Cazimi Metamorphosa 
dzięki swym wybitnym właściwościom i niedoścignionym zaletom jest 
obecnie najbardziej poszukiwanym i żądanym przez najróżnorodniejsze 

„Postanowiliśmy umożliwić wszystkim nabywanie oryginalnego 
/KREMU CAZIMI METAMORPHOSA i mając na względzie obecny 
kryzys wprowadziliśmy do sprzedaży na równi z dotychczasowemi 

normalnemi 
KREM CAZIMI METAMORPHOSA W MAŁYCH SŁOIKACH 

Jesteśmy przekonani, że tą inowacją odpowiemy istotnej potrzebie na- 
szych łaskawych odbiorcow 5 

Krem Cazimi Metamorphosa 
Jedyny radykalny środek przeciw PIEGOM, wągrom, 
źółŁym piamom, czerwomości ; innym wadom cery 

MYDŁO CAZIMI METAMORPHOSA 
które przy stałem użyciu usuwa PIEGI, zmarszczki i inne wady cery, 

nadaje skórze aksamitną gładkość i naturalną świeżość. 

  

     

sfery konsumentów. 

'po odpowiednio niższej cenie. 

Z poważaniem 
` Tow. „CAZIMI“ 

  

  

Šilai Fortepiandw, Plania, Pistarmonj 

K. Dąbrowska 
(F-ma istuieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
  

    

    

Różne _ Lekarze siostra pielsgsiaria (Ukdernik, poczte 
DA SAS RESORT poszukuje posady PiZY pracowity. Z powodu 
TTYWYFYTYWYVYYSYYYY DOKTOR chorych, może na WY-kryzysu chwilowo bez 

i Zeldowicz ieracje. Zgłoszenia do Oktienski guzek” erencje. zenia do Kjsilewski Stanisław. 
Potrzebny chor, skórne, wene- Administracji pod W nk Sana wa 

kucharz lub kuch rk-ryczne, narządów mo- 
dla Kasyna Podcficer. czowych, ed 9—do 1, 

      

iešis, wykwaliliko- 
wany, z polecenia- 

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spahia. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 

  

  

    

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 
cjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z. P. 

iii JO      
  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
Li UI 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 7 LIPCA 1932 R. 
11.58: sygnał czasu. 12.05: Muzyka z 

płyt. 12.40: Komun. met. 15.35: Program 
dzienny. 15.40: UtworyBeethovena (płyty) 
16.30: Komun. Akad. Koła Misyjnego.. 16.40 
„Mała skrzyneczka* listy dzieci omówi Cio- 
cia Hala. 17.00: Koncert. 18.00: „Z życia 
djabłów na Wileńszczyźnie" — odczyt 18.20 

  

  

  

  

Muzyka taneczna. 19.15: „Skrzynka poczto- 
wa“ Nr. 208" listy radjosłuchaczy omówi 
W. Hulewicz. 19.35: Prasowy dziennik ra- 
djowy. 19.45: Program na piątek i rozm. 
20.00: Muzyka lekka. 20.45: Słuchowisko 
„Sen nocy letniej" — Szekspira. 21.50: Ko- 
munikaty. 22.00: Muzyka taneczna. 22.40: 
Wiadomości sportowe. 22.50: Muzyka tan. 

YYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYVYYVVYYYVYYYYVYYYY 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KI 

dział ojca? — zapytał Betty, wracając 
do saloniku. : 

— Nie wiem, doprawdy, ale įnž 
dawno. 

Dick pogładził włosy. 
— Spi teraz dobrze i spokojnie. 

Kiedy doktór obiecuje postawić go na 
nogi? 

— Za dwa, trzy dni. 

— Betty, czy nie zgubiłaś czegoś 
uciekając od policjantów na Keithpoo|- 
sq.? 

— Owszem, chusteczkę. 
— Z wyhaftowanem swojem imie- 

niem? : 

— Wszystkie. moje chusteczki' są 
tak znaczone, Zdaje mi się, że miałam 
w ręku, wybiegając ze skweru, ale nie 
jestem pewna. A zresztą, czy to może 
mieć jakieś znaczenie? Czy jestem je- 
dyną Betty w całym Londynie? Ale co 
ci jest z ręką? Masz zranioną? 

— Głupstwo, podrapałem 
szkłem. 

Śpiesząc ze zdrapywaniem papier- 
ków z podeszew Reginalda, rozjątrzył 
ranę i krew sączyła się po przez ban- 
daże. 

— Daj, ja ci zabandażuję. Ach, 
Dicku, jesteś całą moją nadzieją! Gdy- 
byś wiedział, jak Reginald ciebie lubi! 
Ale jemu się zdaje, że ty odnosisz się 
do niego obojętnie. 

(D C. N.) 

sobie 

      

      

  

  

    

skiego w Nowo-Wilejce 5—8 wiecz. Zredukowany mi podejmie się prrcy 
Coz DOKTO2 ważny z r swojej specjalności, 

2 ubezpieczeniowej, — Z tanio, 
Okzzylniellł ZELDOWICZOWA r emiświedectwami RNA 2 

różne pozostałe z | KOBIECE, WEN£- młody, żonaty poszu- Rajchinbach Józeł 
licytacji oGs Oral | yCZNE NARZĄDÓW Kuje pracy An 

samochody ra Ignacy Koszykowa z i 

Sprzedaje tanio MOCZOWYCH m, 3. p: Kiri E ais 
LOMBARD |od I23—21 96 4—i —н wrrnnkach w zakładzie 

ul. Biskupia 4, tel. | 44 Młckiawitza 24, ш —- — piekarskim wykwalili- 
1410 о4 9 — 21 sel 2:7, Polecam kowany tachowiec-pie- 

5—7 ppol. AALAAAAAAAAAAAAASAAA dziewczynę  karz. Lipowa 26 — 
ER: POSZUKUJĄ o dobrem usposobieniu Liksza Jan, 

- io — na pokojową lub do Z 

GŁUCHOTA szum PRACY dziecka, Doniedzieć się Er prosi o udzie- 
lenie jakiejkolwiek 

przcy. Może wyjechsć 
prowincję. Kijow- 
4. Kowalewski Ja- 

cieknienie nszów ule- uwaaaanańnakAŁAAŁAŁŁA W Tedakcji 

czalne. Liczne podzię- |hgauczycielka gimnaz- ži 
kowanis. Žadajcie bez. 59 jum języków ni ——= 
płatnej pouczającej bro: mieckiego i Irancuskie- Giužara do wszyst Š r 
szury. Osobiście przyj-£0 przyjmie lekcje w =% kiego, pracowita — £90+ 
mują. Z. Zesllner, Ka. Szkole Średniej pry- uczciwa — poszukuje 

    

chwilcwo 

    

  

  

wice ul Mickiewi watuej, | Wiadomošci pracy. Može wyjechač fdiekarz 
ios I M Dąbrowskiego 12 m. 3, na prowincję Stryczyń- J, bez pracy, przyj- 

ia od 17 do 20-tej. ska Emilja, Chocimska mie posadę Wymaga- AU AREAS JE, nia skromne. Szeptyc- 

и Mio inteligentny o AE Szyszkiewicz 
WDC STYRII SAODRARISZTO człowiek,  poszu- Е. Lokale. ryj woz ata т М еча Чг 

maj. pisarza, pro- leńszczyźnie przyjmie Reperule zamki 
wiantowego lub prak pracę na sezon. Kalwa- dorabia klucze, ta- 

zo tykanta roinego,r6w- viską 135. Wodejka ni0, solid 4е szybko 

POKOJ Pia tat tej Ala OSR › arz Bru 
umeblowany dectwa zeszkół i przk az JE 

e Ana 
do wynajęcia. Na pię- tyk odbytych, Ul. Nie. $tolarz podejmujący Szraceńska 14 m. 12, 

    

    

  

trze, O:obi jście. .. г się každej roboty 

SOLE JKA RB. nna PR znający gruntownie Służąca 
koi ARE Studentka =" tach, trzeźwy, — z dobremi  świade- 

uczciwy, prosi o jakie- ctwami posznkuje po- 

romanistyki kolwiek zajęcie. Lwow sady do wszystkiego. 
Por- 

  

  

  

  

    

Do wynajęcia posiadająca dobrze ska 30 m. 3. Zarakow: Umie gotować 
umeblowany pokój, DĄ- francuski — poszukaje ski Rajmund. towa 6—6. 
browskiego 12 m. 3. kondycji na lato. Wy- Roboty stolarskie i m 

-— magania sk:omne, Zgio- meblarskie wyko* sezonie remon- 
nn слеша dO adm. „Śło: nuje solidnie, tanio A tów domowych 

wa“. —o szybkoPiotrowski Sta-į odšwiežania miesz- 
Letniska — nisław Chełmska 47,kań tanio wszelką pra- 

tudent Politechniki m. 2. cę z tem związaną wy- 
FFYTYYYYTYVYVYYVYTYT! Warszawskiej przy- kona malarz pokojowy 

"gotowuje na wydz. fzłektromonter zna” Borejko Jan, Trakt Ba- 
Tanie letnisko mecpaniczny i elektry- fm jący dobrze swój torego 1. 
na wsi — komunikacja CZY (prawa Nowo- łach, poszukuje prscy 

autobusowa lub ko- ŚWiecki 1—6). o aaniowiezStetan, 
lejowa, Szczegóły: Mostowa 3, 
Gimnazjalna 6- 21, od 
4—6. 2 

  

Belcarz prosi o ue 
dzielenie jakiejkol- 

wiek pracy, najchętniej 
| we własnym fachu. — 

Guess poszuku € Pjeślak Jan, Malinowa 7 
BA prakty- 

ser РОН ki armaceutycznej, £zewc lozostając: 
Dwór wiejski albo kondycji do dzie- Ss bez BR a > 

przyjmie letników po gu prosi o u-ci za utrzymanie, Zgło- udzielenie  jakiejkoi- 
4 zł dziennie. Wiado- =D dzialenie jakiejkol. szenia ul, Zamkowa wiek posady. Kozyrski 
mość, Tatarska 17 m.3, wiek pracy. Stanisław 24—3. ; Leon. Trakt Batorego, 
od 1—5 pp. Andrzejewski. Pokój 6. == 28 = — 

  

Кппюп-, szyje do- 
bize i niedrogo.— 

Wykonanie staranne, 
Zawadzka Brygida. — 
Majowa 15. 

  

  

  

  

    с н A ©н — — 

Podaje się do wiadomości, że w majątku Lardwarowie 

sprzedają się 

działki letniskowe 
położone w  raiejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 

stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

andwarów 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
WILNO, MICKIEWICZA 4.       

Redaktor w z.: Witold-Tatarzyński.


