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(zał eini. navi? Konferencja reparacyjna w impasi 
Zajrzyjmy znów do najnowszego 

Rocznika statystycznegom. Wilna i za 

stanówmy się nad tem, jak wygląda 
szkolnictwo wileńskie w świetle staty- 

styki. Szkolnictwo wileńskie — to zna- 

czy tylko — szkoły średnie miasta Wil 

na, gdyż Rocznik nie uwzględnia szkół 

poza miastem. 

Przedewszystkiem — wiele szkól 

średnich, ogólnokształcących jest w 

Wilnie?... W r. 1930 — 31 bylo „tyl- 
ko“ — 29. Jeszcze przed paru laty by- 

ło znacznie więcej, szczególnie jeżeli 

chodzi o typ gimnazjalny i licealny. 

Seminarjów nauczycielskich w r. 

1930 było 6, w tem 3 państwowe i 

trzy prywatne. Ilość ta nie uległa wiel- 

kim zmianom w ciągu ostatnich lat, 

natomiast ilość gimnazjów i liceów 

wykazuje wielkie wahania. 

I tak w r. 1926 — 27 gimnazjów i 

liceów było 36, w1927 — 28 — 39, w 

1928 — 9 — 36, w 1929 — 30 — 34, 
w 1930 — 31 — 29. 

Te gwałtowne zniiany dotyczą tyl- 

ko szkół prywatnych i wymownie 

świadczą o istnienie etemeryd, które 

łatwiej jest powołać do życia, niż przy 

życiu utrzymać. 

To, że w ciągu trzech lat Kurato- 

rjum potrafiło zlikwidować w Wilnie 

10 szkół, będących parodją szkoły šre- 

dniej, należy poczytywać za jedną z 

największych zasług obecego p. Kura- 

tora. 

Ale odrazu zaznaczyć trzeba, iż 0- 
becna ilość szkół średnich jest również 

nadmierna, co dobitnie wykazuje sta- 

tystyka, dotycząca ilości uczniów szkół 

średnich. 

W 27 gimnazjach i 2 liceach kształ 

ciło się w r. 1930 6651 osób (w tem 

<chłopców 3541 i dziewcząąt — 3110). 

Szkoły państwowe — 6 (w Roczniku 

błąd: 7, gdyż gimn. klasyczne o.o. je- 

zuitów zostało potraktowane jako gi- 

mnazjum państwowe) — szkoły te 

kształcą 2221 osób (1463 chł. i 758 

dz.); w 23 szkołach prywatnych -— 

4430 osób — (2075 chł. i 2352 dz.). 
Jeżeli uwzględnimy to, że gimn. S. 

5. Nazaretanek, mające wszystkie kla- 

sy podwójne, kształci przeszło 600 

dziewcząt, O. O. Jezuici zaś — około 

400 chłopców, wówczas po odrzuce- 

niu tego tysiąca młodzieży, przypada- 

jącego na dwie największe i najpowa- 

żniejsze szkoły prywatne, pozostanie 

na 21 szkół średnich zaledwie 3430 

osób, czyli norma dla dziesięciu szkół.. 

A więc możemy przyjąć za pewnik, 

że w Wilnie istnieje conajmniej 10 nie- 
potrzebnych, bo raczej fikcyjnych 

szkół średnich. 

Wszystkie ogólnokształcące szkoły 

średnie wydają rocznie pięćset kilka- 

dziesiąt świadectw maturalnych. Jest 

to wcale pokaźna ilość, która może 

nasuwać myśl o zbyt łatwem zdobyciu 

matury. 

Statystyka jednak nieoczekiwanie 

stwierdza, że ze stu uczniów kl. VIII 

maturę w r. 1930 — 31 zdobyło 65 i 

że ten stosunek jest prawie normą cd 

szeregu lat. 

Właściwie „ścina się* na egzami- 

nie maturalnym około 10 proc. uczniów, 

natomiast około 20 proc. nie zostaje 

dopuszczonych do egzaminów. 

Trzy grupy szkół wykazują odmień 

ny stosunek do strasznej matury. 

W szkołach męskich ilość chłop- 

<«wó, padających na egzaminach, prze- 

wyższa ilość niedopuszczonych do e 

gzaminów. W szkołach żeńskich od- 

wrotnie: więcej nie dochodzi do egza- 

minu, niż przeżywa katastrofę na egza- 

minie. 

W szkołach koedukacyjnych wogó- 
łe stan jest tragiczny, bo ze 100 ucz- 

ni kl. VIII maturę otrzymało w r. 1931 

— 46, w r. 1930 — 57, w r. 1929 — 
39 i t. d., słowem, szczęśliwców zwy- 
kle jest mniej, niż 50 proc. 

Tłumaczy się to łatwo. Właśnie po- 

śród tych szkół koedukacyjnych  szi:- 

kać trzeba szkół całkiem niepotrzeb- 

nych, a nawet szkodliwych ze względu 

na wyjątkowo nieraz niski poziom. Ale 

i poważnie prowadzone szkoły koedu- 

kacyjne znajdują się w warunkach nie- 

normalnych, gdyż zwykle są przytuł- 

kiem dla uciekinierów z innych szkół. 

W szkołach normalnie postawio- 

nych jest zwykle nadmiar uczniów w 

klasach niższych, im dalej wzwyż, tem 

mniej liczne są klasy; — dokonywa 

się więc normalna segregacja i do kl. 

VII dochodzą ci, którzy prawie na- 

pewno będą mogli złożyć egzaminy 

maturalne. 

W szkołach koedukacyjnych obser- 

wujemy zjawisko odwrote: w klasach 

niższych — pustki, w wyższych — 

przeludnienie. Przeważa element ucz- 

niowski, bogaty w różne doświadcze- 

nia, wyniesione z szeregu poprzednio 

poznanych szkół, lecz nie zanadto 

przejmujący się nauką. 

Wyniki więc pracy szkół koedu- 

kacyjnych, wskutek ich nienormalnej 

struktury i niepoważnego często kie- 
rownictwa, są naogół kompromitujące. 

Uczniowie tych szkół pod wzglę- 

dem szczęścia do matury znajdują się 

w sytuacji podobnej do tej, która jest 

udziałem eksternów. Otóż przy egza- 

minach eksternów, maturę zdobywa 

około 40 proc. — to już jest wcale po- 

ohlebnem świadectwem wysiłku jed- 

nostek, przystępujących do egzaminów 

ze wszystkich przedmiotów i wobec 

całkiem nieznanych egzaminatorów. 

Osobną grupę szkół średnich sta- 

nowią seminarja nauczycielskie — trzy 

państwowe i trzy prywatne (r. 1930— 

31). 

W seminarjach tych w r. 1930 —31 

kształciło się 857 osób) w tem męż- 

czyzn — 366 i kobiet — 491). Ose- 

by te, pod względem języka ojczyste- 

go dzieliły się na następujące grupy. 

Uczniowie z jęz. polskim — 378, z bia- 

łoruskim — 27, z rosyjskim — 11, z 

litewskim — 1, z żydowskim i hebraj- 

skim — 440 (51 proc. ogółu.) 

Oprócz gimnazjów, liceów i semi- 

narjów nauczycielskich, istnieją inne 

szkoły średnie, kursy, szkoły zawodo- 

we i dokształcające, w których w r. 

1930 — 31 kształciło się 4916 osób. A 

mianowicie: Państwowy Wyższy Kurs 

Nauczycielski, Państwowy Kurs Nan- 

czycielski, seminarja ochroniarskie — 

państwowe i prywatne, 3 szkoły tecn- 

niczne, 5 handlowych, i przemysło- 

wych, 6 rzemieślniczych i przemysło- 

wych, 1- ogrodnicza, 4 zawodowe żeń- 

skie, 5 artystycznychi 7 dokształcają- 

cych. 

Spróbujmy teraz zapomocą cyfr za- 

rysować ogólny obraz szkolnictwa šre- 

dniego w Wilnie. 

W r. 1930 — 31 w Wilnie, w 70 

szkołach średnich i zbliżonych do śre- 

dnich kształciło się 12424 osób mio- 

dzieży płci obojga. 

W szkołach średnich ogėlnokszta!- 

cących znajdowało się 6651 osób. 

W seminarjach nauczycielskich 1 о- 

chroniarskich, oraz na kursach nauczy- 

cielskich kształciło się — 1075 osób. 

W szkołach zawodowych i do- 
kształcających — 4698. 

Nadmierny, szkodliwy przerost 

szkolnictwa średniego ogólno-kształ- 

cącego rzuca się w oczy i nie wyma- 

ga specjalnych komentarzy. W. Ch. 
  

OŻYWIENIE RUCHU HANDLOWEGO 
NA DALEKIM WSCHODZIE 

CHARBIN. PAT. — Kantory firm 

importerów. nigdy nie otrzymywały tak 

olbrzymiej korespondencji z zagranicy, 

jak w chwili bieżącej, Szereg firm stara 

się zbadać warumki i możliwości zbytu 

swych towarów na rymkach tutejszych 

w sezonach jesiennym i zimowym. 

  

Opiata pocztowa uiszczora ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamiówionych uje zwraca, Administra- 

cja nje uwzględnia zastrzeżeń do ce rozmieszczenia ogłosześ, 

  

PRZEBSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — 
BIENIAKCNIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Połesje) — Ksjęganja 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — tl, Zamkowa — W, Wiodzimierow | 
GRODNO -— Ksiegaraja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ —- Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwałska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rich“, 

T-wa „Lot“, 

— A, Laszuk, 

K, Maliaowokjego, | 
PIŃSK — 

K. Smarzydski, 

POSTAWY — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa ė 
SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 14, 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewja —Bjuro Gazetowe, uł, 3 Maja 

WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewicza 24, F, juczewska. 

WARSZAWA — Tow, Ksiegarnį Kol, „Ruch“, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiega, 
NOWOGRÓDEK -— Kiosk 84, Michalskiego, 

RE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, i 
OSZA — Kujęgarnia Naucz. 

Księgarnia 
Spółdz, 

Połska — St, Bednarski, 
Polskiej Macjerzy Szkelnej, 

PETA Ы аСАУ UE TEO OFF Fa ZOK A ET ADRESAS TAI TTSCZIAACI ALL ES DESI 
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i tabolaryczne o 50 proc, 

@ 
Herriot odrzuca warunki pelityczne Niemiec. — Losy konfe- 

rencji w rękach von Papena. 
NARADY GRUBEJ SZÓSTKI 

LOZANNA. PAT. — O godzinie 6 
po poł. szeiowie 6 delegacyj zebraii 
się u Mac Donalda w hotelu Beau Ri- 
vage. Narady trwały półtora godziny i 
nie posunęły naprzód rokowań. Wobec 
tego zwołane zostało posiedzenie na 
godzinę 9 i pół wieczorem. 

ŁOZANNA. PAT. — O godzinie 9 
i pół wiecz. w dniu wczorajszym szefo 
wie 6 delegacyj ponownie zebrali się 
u Mac Donalda. Posiedzenie trwaio 
przeszło godzinę. O przebiegu tego po- 
siedzenia, które nie przyniosło jeszcze 
oczekiwanego załatwienia sprawy, do- 
wiadujemy się szczegółów  następują- 
cych: 

Mac Donald przedłożył na poczat- 
ku szereg tekstów projektu załatwienia 
sprawy odszkodowań i innych Spraw 
ubocznych, poczem wywiązała się po- 
nownie dyskusja co do wysokości Siu- 
my globalnej, którą zapłacą Niemcy. 

w pewnym momencie Mac Donałd 
skierował patetyczny apel do delega- 
tów Francji i Niemiec, wzywając ich, 
by podali sobie ręce, czem zasłużą na 
wdzięczność ludów. 

W odpowiedzi Herriot oświadczył, 
że Francja nie oczekuje niczego od 
wdzięczności ludów, ałe uczyni ona 
wszystko, aby doprowadzić obrady do 
rezultatów. Dodał on, że kwestja cy- 
fry ma drugorzędne znaczenie. Propo- 
nowane teksty muszą być przedewszy 
stkiem zbadane przez ekspertów dele- 
gacji francuskiej, co nastąpi jutro. Na 
tem posiedzenie przerwano. 

Stanowisko Francji nie uległo więc 
zmianie. Delegacja francuska uważa 
sprawę wysokości sumy globalnej za 
sprawę drugorzędną, natomiast w kwe 
stjach politycznych, wysuniętych przez 
Niemcy i w kwestji związku między od 
szkodowaniami i długami delegacja 
francuska zdecydowana jest pozostać 
nieugiętą. 

LOZANNA. PAT. — Po dyskusji, 
tóra trwała 5 kwadransów, zebrani, to 
jest delegaci Wielkiej Brytanii, Fran- 
cji, Niemiec, Włoch, Belgji, Japonji od- 
łożyli dalszy ciąg obrad, które nie osią 
gnęły rezultatów. W kółach francuskich 
i niemiecich panuje pesymizm. Nato- 
miast delegacja angielska zachowała 
jeszcze nadzieje pomyślnych wyników 
narad. 

  

Marszałek Piłsudski 
wyjechał do Pikiliszek 

WARSZAWA. PAT. — Paa Matszałek w dniu dzisiejszym wyjechał do 

FERJILETNICH RZĄDU 
Pikiliszek. 

PRZED ROZPOCZĘCIEM 
PROJEKTY DEKRETÓW W DZIEDZINIE OCHRONY ROLNICTWA. 

SPRAWA INTERWENCJI NA RYNKU ZBOŻOWYM 

WARSZAWA. 7.7 (tel. własny ).— 
Dziś rano Marszałek Piłsudski wyje- 
chał do Pikiliszek, gdzie spędzi swój 
urlop wypoczynkowy. Z wyjazdem 
Marszałka Piłsudskiego nie rozpoczęły 
urlopie znajduje się obecnie tylko 
Na urlopie znajduje się obecnie tylko 
jeden minister, a mianowicie minister 
spraw wewnętrznych p. Pieracki. 

Rada Ministrów zbierze się w cią- 
gu najbliższych dni dwukrotnie. Oba 
te posiedzenia poświęcone będą zała- 
twieniu kilku aktualnych spraw gospo- 
Garczych z dziedziny finansowo-rolnej. 
Na podstawie prac specjalnego komite 
tu do spraw finansowo-rolnych istnie- 
jacego przy Ministerstwie Rolnictwa 
Rada Ministrów zaakceptuje teksty 
czterech wielkiego znaczenia dekretów 
Prezydenta Rzeczpospolitej, które 
wkrótce będą ogłoszone.  Dekrety te 
zajmą się przedewszystkiem sprawą 
obdłużenia rolnictwa, a mianowicie se- 
gregacją hipotek ziemskich, rozjem- 
stwem w zatargach pomiędzy wierzy- 
cielami i dłużnikami w rolnictwie, a 
specjalny dekret poświęcony będzie 
przeciwdziałaniu przedwczesnej likwi- 

Konferencja 

dacji gospodarstw rolnych. Ten ostat- 
ni dekret zawierać będzie jak nas in- 
formują ze źródeł miarodajnych, posta- 
nowienia analogiczne do obowiązujące 
go już od kilku lat dekretu o zapobie- 
ganiu upadłościom w przemyśle i han- 
<а 

Oprócz tych spraw z dziedziny fi- 
nansowo-rolnej Rada Ministrów ma je- 
szcze przed rozpoczęciem terji zadecy- 
dować e projekcie przedstawionym 
przez Ministerstwo Rolnictwa, a do- 
tyczącym interwencji rządowej na 
rynku zbożowym. Rząd zdaje sobie 
sprawę z tego, że wyczernanie tinanso 
we rolnictwa spowoduje szyhk”* rziuce- 
nie na rynek ziarna, uzyskarego ze 
zbiorów tegorocznych. Chcąc uniknąć 
niebezpiecznego spadku cen, które 
zwiększona podaż musiałaby niechyb- 
nie wywołać, Rząd ma zamiar wystąpić 
natychmiast po żniwach z interwencją 
na rynku zbożowym wew nętrznybi w 
formie dokonanu.. zakupów na sumę 0- 
koło 10 miljonów złotych. Asygnowa- 
nie tej sumy będzi: również zdecydo- 
wane przed rozpoczęciem ferji letnich 
w rządzie. 

LOZANNA. PAT. — W odbywają- 
cych się tu rozmowach w dniu 7 b. m. 
wziął udział francuski minieter obrony 
narodowej Paul-Boncour. 

Obecność francuskiego ministra 0- 
brony narodowej, który dotychczas w 
pracach Lozanny nie brał udziału, i 
który nie zajmuje się kwestjami repa- 
racyjńemi, świadczy, iż omawiane są 
kwestje polityczne. Jednocześnie eks- 
perci techniczni pracowali nad teksta- 
mi, które zakończą konierencję lozań- 
ską, a więc właściwym traktatem lozań 
skim o odszkodowaniach układem 5 
wierzycieli Niemiec o nieratytikowaniu 
traktatu lozańskiego przed porozumie- 
niem się ze Stanami Zjednoczonemi, co 
de długów, nad listem, notyfikującym 
delegacji niemieckiej, że traktat lozań- 
ski wejdzie w życie dopiero po wymia- 
nie dokumentów ratyfikacyjnych, de- 
klaracją polityczną, w której sygnatar- 
jusze traktatu Tozańskiego obowiązują 
się nic nie czynić, coby mogło zakłócić 
pokój gospodarczy i wreszcie układem 
co do długów państw europejskicn wo 
bec Anglji. 

"Wszystkie te teksty mają raczej w 
tej chwili znaczenie drugorzędne i głó- 
wną trudnością są w dalszym ciągu 
żądania polityczne Niemiec co do rów 
ności praw w dziedzinie zbrojeń, oraz 
uznania za wygasłą części 8 traktatu 
wersalskiego i jej czołowego artykułu 
231. proklamującego odpowiedzialność 
Niemiec za wojnę. 

Herriot z absolutną stanowczością 
odrzuca te żądania, czemu dał wyraz. 
w rozmowach z von Papenem. Tak 
więc w dyskusji lozańskiej dominuje 
fakt, że Niemcy nie zadawalniają się 
prawie całkowitem skreśleniem odszko 
dowań (zamiast 34 rat rocznie planu 
Younga po 2 miljardy mają Niemcy 
zapłacić tylko około 3 miljardów w bo 
nach), ale że jeszcze stawiają warunki 
polityczne. Jeśli von Papen nie wycofa 
tych żądań, konferencji lozańskiej tru- 
dno będzie wyjść z obecnego impasu. 

LOZANNA. PAT. — Jednym z tekstów, 
przedłożonych Herriotowi, był projekt paktu 
konstytucyjnego, zaproponowany przez dele- 
gację niemiecką, na podstawie którego Wiel 
ka Brytanja, Francja, Włochy, Niemcy, Bel- 
gja i Japonja zobowiązałyby się nie poruszać 
żadnej sprawy politycznej, dotyczącej inte- 
resów spólnych dla dwóch lub kilku z wy- 
mienionyt.. mocarstw, a wynikających z trak 
tatów lub ukiadów, które podpisały bez u- 
przedniej przyjaznej konsultacji, mającej na 
ceiu porozumienie się co do sposobu, w ja- 
ki sprawa ta miatavy być traktowana. Pro- 
pozycję tę Herriot odrzucił. 

Jak wiadomo, na początku konierencji io- 
zańskiej Mac Donald wysunął ideę rozejmu 
politycznego. Projekt niemiecki paktu konsul 
tatywnego przeciwstawił tendencji stabiliza- 
cyjnej Mac Donałda ideę rewizjonistyczną, 
zmierzając do stworzenia instrumentu, dają- 
cego Niemcom możność otwierania wszelkich 
kwestyj, wynikających z traktatów. Projekt 
paktu  konsultatywnego był niezawodnie 
przez delegację niemiecką pomyślany jako 
przedwstępna procedura do art. 19 paktu Li- 
gi Narodów. Z drugiej strony projekt ten pod 
kopuje zasady, na których opiera się pakt Li 
gi, tworząc pewne grono państw, mających 
decydować o sprawach, należących do sta- 
tutu Ligi Narodów i jej organów. Jest zrozu 
miale, že rząd francuski musiał stanowczo 

- przeciwstawić się podobnemu projektowi, po 

Komsomołu 
w Moskwie 

MOSKWA. PAT. -— Dyskusja na plenum 
obradującej w Moskwie komierencji Związ- 
ku Młodzieży Komunistycznej obiitowała w 
niezwykle charakterystyczne momenty. 

Zasługuje na uwagę mowa delegata Bia- 
łorusi Sowieckiej, który stwierdził, że najpil- 
niejszem zadaniem Komsomołu jest obrona 
granic ZSSR i domagał się utworzenia z każ 
dej fabryki i kołchozu fortecy, przyczem 0- 
świadczył, że mimo iż Komsomoł vsiągnął 
znakomite sukcesy w pracy przysposobienia 

wojskowego, stwarzając rezerwy dla  czer- 
wonej armji, należy jeszcze  uiortyfikorzać 
każdą część granic. Mówca prosił o opiekę 
centrum nad pogranicznemi jaczejkami i 7a- 
proponował, by Związek Młodzieży Korauni: 
stycznej objął szefostwo nad pograr:czne:ni 
oddziałami straży. Ponadto na końcu posie- 
dzenia odczytano depeszę prezesa Rewciu- 
cyjnej Rady Wojennej Woroszyłowa, poświę 
coną sprawie ściślejszej jeszcze współpracy 
młodzieży komunistycznej z czerwoną armją. 

Afera szpiegowska „Fantomasa'"' 
PARYŻ. PAT. — W sprawie o szpiego- 

stwo na rzecz Rosji sowieckiej sędzia śled- 
czy przesłuchał w dn. 7 bm. studenta polskie 
go Stroma, jednego ze wspólników  Beera. 
Strom zeznał, iż wyjechał z Polski do Pale- 
styny jako brukarz. 

W roku 1929 przybył do Paryża, chcąc 
uzyskać dyplom inżyniera - elektrotechnika. 
Oskarżony zaprzecza, jakoby znał Beera, u- 
trzymując, iż przed 6 miesiącami poznał on 
niejakiego Charali, mówiącego po polsku. 
Charali przyszedł raz do niego z prośbą 0 
przechowanie dwóch paczek, twierdząc, iż 
zgłosi się po nie za kilka dni po ich odbiór, 
obecnie bowiem nie ma za co wrócić do do- 
mu. Strom zgodził się na to, o zawartości zaś 
paczek, które, jak wiadomo, zawierały plany 

konstrukcji karabinów maszynowych, dokład 
nie powtórzone, zupełnie nie wiedział. 
TAKSI LKI MAE EST 

STALOWA TRUMNA 
PARYŻ. PAT. — Z przyczym dotych- 

czas nieznanych zatonęła w: dniu 7 lipca 
francuska łódź podwodna „Promethee*, 
o pojemności 1379 tonn. Łódź zatonęła 
ma głębokości 50 metrów. 49 członków 
załogi i 17 innych osób zatonęło wraz z 
łodzią, przyczem uratowano tylko 7 o- 
sób załogi. „Promethee'* spuszczony był 
ma wodę 23 października 1930 r. Prefek- 
tura w Cherbourgu czyni wszelkie wysił- 
ki celem wydobycia łodzi. 

nieważ opiera on swą politykę na zasadach 
zawartych w pakcie Ligi. Także rząd angiel 
ski, o ile wiadomo, zignorował projekt nie- 
miecki. W chwili obecnej propozycja niemie- 
ska jest już nieaktualna. 

DŁUG WOJENNY WŁOCH WOBEC 
ANGLJI 

LOZANNA. PPAT. — Sprawa dłu- 
gu wojennego Italji wobec Anglji, po- 
stawiona w sposób sensacyjny onegdaj 
szem wystąpieniem Grandiego na rzecz 
zupełnego anulowania odszkodowań i 
długów, została wczoraj załatwiona. 
Ponieważ Anglja stoi na stanowisku, 
że konierencja lozańska powinna za- 
łatwić tylko sprawę odszkodowań, a 
sprawę długów winna pozostawić przy 
szłości i ponieważ domagała się, aby 
jej dłużnicy europejscy płacili jej tak 
długo, dopóki będzie musiała płacić 
Ameryce, Italja mogłaby się znaleźć w 
tej sytuacji, że podczas gdy przestała- 
by otrzymywać od Niemiec spłaty re- 
paracyjne, musiałaby spłacać Anglii 
swe długi wojenne. 2 ; 

Obecnie po nocneį rozmowie WCZ0- 
rajszej Grandiego z Mac Donaldem 0- 
raz dzisiejszej konferencji ekspertów 
obu delegacyj, latlja otrzymała od An- 
glji zapewnienie, która ją całkowicie 
zadowolni, tak, iż incydent włosko-an- 
gielski został zlikwidowany. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 29 ge, 

TELEGRAMY 
KARDYNAŁ LAURI W LONDYNIE 

LONDYN, PAT. — Legat papieski 
ma kongres eucharystyczny w Dublinie 
ks. kardynał Lauri, który od poniedział- 
ku bawił nieoficjalnie w Londynie, odje- 
chał 7 bm. przed południem do Rzymu. 

Na dworcu zebrało się około 300 o- 
sób. W chwili gdy kardynał Lauri szedł 
ku swemu wagonowi, tłum na peronie u- 

kląkł, poczem kardynał udzielił blogo- 

sławieństwa, Następnie zgromadzeni od- 
śpiewali hymn kościelny, a w chwili od- 
jazdu pociągu wznosili entuzjastyczne о- 
krzyki na cześć Ojca Świętego ii kardy- 
nała Lauri. Ta spontaniczna demonstra- 
cja katolicka w protestanckim Londynie 
wywołała wielkie wrażenie. | 

GEN GÓRECKI PREZESEM B.G.K. 
WARSZAWA. PAT. — Na wnio- 

sek Rady Ministrów Pan Prezydent 
Kzeczypospolitej dekretem z dnia 30 
czerwca zamianował ponownie p. dr. 
Romana Górecklego prezesem Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

DEPESZA UCZĘSTNIKÓW 
KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO 

W RADOMIU DO PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Prezydent 
Rzeczypospolitej otrzymał depeszę tre- 
ści następującej: 

Zebrani w Radomiu uczestnicy kon- 
gresu eucharystycznego, idąc za naka- 
zem poczucia obywatelskiego i obuwią 
zku, zwracają swój wzrok w st:onę 
Pierwszego Obywatela Polski i składa 
ją hołd Jego Osobie, oświadczając go- 
towość służby dla dobra, szczęścia i 
chwały Najjaśniejszej Rzeczypospoli:ej. 
Zanoszę korne modły do Chrystusa 
Króla, by obdarzać raczył Waszą 
Ekscelencję hojnemi łaskami do kiero- 
wania losami Ojczyzny. (—) Włodzi- 
mierz Jasiński, biskup sandomierski. 

„DOX* W GDAŃSKU 
GDAŃSK. PAT. — Przybył z Kró- 

lewca do Gdańska dwunastomotoruwy 
wodnopłatowiec „Dox*. 

MRS. BARNEY UNIEWINNIONA 
LONDYN. PAT. — Wyrok w pro- 

cesie mrs. Barney, oskarżonej o Za- 
mordowanie swego kochanka, oczeki- 
wany był z najwyższem napięciem. 
Wysłuchano go z naprężoną uwagą. 
Narady sądu trwały dwie godziny. Na 
chwilę przed odczytaniem wyroku, t- 
niewinniającego oskarżoną, obecna na 
sali matka jej lady Muders i pani Bar- 
ney były tak wzruszone, że w pierw- 
szej chwili zdawały się nie rozumieć 
wcale treści wyroku. Mimo wzmożonej 
ochrony policyjnej przed sądem urzą- 
dzono gwałtowną manifestację na cześć 
ułaskawionej, która natychmiast po pro 
cesie wyjechała do rodziny. 

ROZPRAWA DORAŹNA 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 7 
b. m., o godz. 9 min. 30 rano w War- 
szawskim Sądzie Okręgowym  rozpo- 
częła się rozprawa w trybie doraźnym 
przeciwko Stefanowi Sobierajowi i Ja- 
nowi Schmidtowi, pracownikom rzeż- 
ni miejskiej, oskarżonym o zabójstwo 
w dniu 24 czerwca 1932 r. Eugenjusza 
Gattera, prezesa Związku Kupców 
Chrześcijan Przemysłu Mięsnego. Na 
rozprawę, której przewodniczy sędzia 
Duda, powołano kilkudziesięciu świad- 
ków. Wyrok spodziewany jest w dniu 
8 b. m. 

MECZ PIŁKARSKI NA ROWERACH 

WARSZAWA. PAT. — W sobotę 
dnia 9 b. m., o godzinie 8-ej na Dyna-- 
sach po raz pierwszy w Warszawie 
rozegrany zostanie mecz piłkarski na 
rowerach. 

ARESZTOWANIE SPEKULANTÓW 
W MOSKWIE > 

MOSKWA. PAT. — GPU. aresztowa- 
ło w Moskwie i oddało pod sąd 19 kie- 
rowników piekarń i składnie chleba, о- 
skarżonych 0 spekulacyjne sprzedaże, 
które trwały w; 8 składnicach w ciągu 7 
miesięcy, w ilościach, przewyższających 
tonnę chleba dziennie, Proces o kontrre- 
'wolucyjną gospodarkę rozpocznie się w 
najbliższych dniach. 

UCIEKAJĄ Z BOLSZEWIJI 
OZERNIOWOCE. PAT. — Donoszą z 

'Tiginy, że wczoraj przepłynęło Dniestr 
2 oficerów armji sowieckiej, w pełnem 
uzbrojeniu, którzy oddali się w ręce ru- 
muńskiej straży granicznej. Oświadczyli 
oni, że nie mogli wytrzymać dłażej nę- 
dzy, panującej w Sowietach, 
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SILVA RERUM 
Czas (144) porusza zagadnienie 

teatru szkolnego. Podkreślając świet- 
ne tradycje teatru szkolnego w Polsce, 
autor artykułu „O teatr szkolny“ tak 
zarysowuje stan obecny: 

Poranków i wieczorków w szkole mamy 

wiele, może zawiele, przygotowywanych ia 

rozkaz, z pośpiechem, po dyłetancku, bez 
zapału i bez szczerości. Tylko od czasu de 
czasu, dzięki inicjatywie zapałnych jedno- 
stek widzi się jakieś szkolne przedstawienie, 
mniej, lub więcej udatne, które przeciętnie 
jednak nie jest zewnętrznym wyrazem amy- 
słowego dorobku młodzieży: przeważnie 
brzmi w tem wszystkiem jakaś  nieszczera 
nuta pozy, z młodzieży chce Się robić za- 
wodowych, a nawet rutynowanych artystów, 

co równocześnie zabiją w niej zapał, szcze- 
rość i prostotę. 

A jednak wiele możnaby na tem pelu 
zrobić. Nie każda szkoła ma odpowiednie po 
temu warunki, nie w każdej znajdują się od- 
powiednie indywidualne zdolności: stworze- 
nie więcej pewnej organizacji teatralnej mię- 
dzyszkolnej, poddanie jej pod właściwe pe- 
dagogiczne i artystyczne kierownictwo, olia- 
rowanie sceny miejskiej na kilka wieczorów 
w sezonie na wyłączny młodzieży użytek, 
kwestję te rozwiązałoby bez kosztów, a ku 
pożytkowi dobrej niewątpliwie sprawy. 

Ale i to nie wystarcza. Ten „oficjalny“ 
„zawodowy teatr jest dła młodzieży też nie- 
zbędny. 

ЙВ 
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 wywałują konsternację w Waszyngtonie 
LONDYN. PAT. — Zgłoszone dziś 

propozycje Wielkiej Brytanji w zakre- 
sie rozbrojenia idą o wiele dalej, aniże- 
li spodziewano się w otoczeniu Ho0ve= 
Według informacyj, otrzymanych wie- 
czorem w Londynie z Waszyngtonu, 
propozycje Wielkiej Brytanji wywoła- 
ły tam konsternację, bowiem liczono, 
że będa one tylko uzupełnieniem pro- 
pozycyj Hoovera. Tymczasem  stano- 
wią one faktycznie kontrpropozycje. W 
kołach amerykańskich podkreślają. że 
na propozycje. brytyjskie w dziedzinie 
rozbrojenia na morzu Ameryka w ża- 
«den sposób nie może się zgodzić. 

LONDYN. PAT. — Na posiedzeniu 
Izby Gmin Baldwin oświadczył, że de- 
bata w sprawie rozbrojeniowej rozpo- 
cznie się w przyszły wtorek. Rząd an- 
gielski przyjął z całą serdecznością о- 
świadczenie Hoovera, ponieważ załeca 
ono szeroko zakrojone projekty roz- 
brojeniowe i stara się pogodzić ściera- 

Ale jak słusznie zaznacza dalej au- jące się ze sobą poglądy. 
tor, teatr zawodowy musi dawać kon- 
sekwentnie przemyślany repertuar, za- 
stosowany do potrzeb młodzieży; nai- 
czyciele zaś powinni stać się dobrymi 
przewodnikami i przygotowywać mło- 
dzież do przyjęcia i zrozumienia sztuk 
trudniejszych. 

Gazeta Literacka (10) podaje wia- 
domość o wielkim sukcesie, jaki od- 
niosła sztuka A. Waśkowskiego p. t. 
„Makryna'. 

NOWOGRODEK. PAT. — Po ogto 
szenia wyroku sądu doraźnego dnia 6 
b. m., skazującego na śmierć przez po- 
wieszenie czterech członków 'bandy Ba 
ciiara, obrona skazanych złożyła w.dro 

Podnietą bezpośrednią do tego dramatu 
były rewelacje ks. Urbana w sprawie głośnej 
w swoim czasie Makryny  Mieczysławskiej. 
Dramatowi temu, związanemu tak silnie z e- 
poką polskiego mesjanizmu, dai A. Waškow- 
ski oprawę stylową, a więc romantyczną. 
Zawartość akcji roziuźnił świadomie przez 
szereg zamkniętych w sobie, ale związanych 
jednością akcji obrazów. 

Przez ten środek jeszcze piastyczniej od- 
tworzył manierę tej z" skojarzonej tak 
ściśle z malarstwem. Również uniwersalizm 
romantyzmu podniósł akcesorjami ówczesnej 
demonologji (Szatan, Pustelnik, Sumienie). 
Powyższe zalety dramatu spotęgowała insce- 
nizacja p. Karbowskiego, wykazując, że w 
„Makrynie* obok wartości poetyckich kryją 
się pierwszorzędne wartości sceniczne. 

Ponieważ dramat  Waškowskiego 
miał powodzenie i okazał się scenicz- 
ny, byłoby dobrze, gdyby p. dyrektar 
M. Szpakiewicz zwrócił na niego swo- 

'ją uwagę. W Wilnie, z którego wysz- 
ła tajemnicza Makryna, dramat mógtby 
mieć wyjątkowe powodzenie, a przede- 
wszystkiem — zmusiłby szerszy ogół 
do przypomnienia sobie minionych dzie 
jów. Lector. 

dze telegraficznej p. Prezydentowi Rze 
czypospoiltej prośbę o słaskawienie 
skazanych. Takąż prośbę skazani złoży 
li po przybyciu do więzienia po ogło- 

  

Warszawski A! Capone przed Sądem 
WIELKI PROCES BANDY TERRORYSTÓW RYNKOWYCH. — TRZECI 

Trzeci dzień procesu bandy Tasiemki roz 
począi się od zeznań straganiarza Perelma- 
na. jest to mężczyzna w średnim wieku, u- 
brany w garniturek nie z placu Kercelego. 
Na sali sądowej publiczności mniej, niż do- 
tychczas. Zapewne zaduch, panujący na sali 
rozpraw zniechęcił sporo osób. 

Świadek zaczyna opowiadanie swe od 
tego, że członek bandy nieżyjący obecnie 
„Czesiek* przyszedł do niego i kazał zapła- 
cić 100 zi. Kupiec jeszcze nie targował te- 
go dnia zupełnie. 

— A składki też pan płacił? 

KET ATSKIRAME NPI 

Nieprawdopodabne zdarzenia prawdziwe 
W pewnem bardzo poważnem sprawo- 

zdaniu z podróży, czytamy opis wypadku, 
który zdarzył się autorowi w czasie wyprawy 
samochodem z Damaszku do odległej o 250 
klm. Palmiry. W czasie tej jazdy, w szczerej 
pustyni syryjskiej, wśród bezbrzeżnego mo- 
rza piasczystego, sto kilometrów od najbliż- 
szej osady ludzkiej, ucieka naraz ze świstem 
powietrze z jednego koła samochodu. | cóż 
okazuje się. Przyczyną była... igła gramofo- 
nowa, zagubiona w piasku bezkresnej pu- 
Styni i na pół już przez rdzę zjedzona. 

+ * 

Ziemia jest wielka a meteoryty, iecące z 
próżni wszechświata, są zazwyczaj drobnymi 
okruchami. Według rachunku prawdopodo- 
bieństwa, istnieje możliwość, że co 15.500 łat 
trafiony zostanie człowiek przez spadający 
meteoryt. Pomimo to kroniki ostatnich stule- 
ci opisują liczne wypadki śmierci od uderze- 
nia meteorytu. Ostatnim znanym wypadkiem 
tego rodzaju jest śmierć generała Pabio Ca- 
stiliano w roku 1906. Castiliano wzniecił re- 
wolucję w Nicaragui, stanął na czełe armji 
powstańczej i przygotowywał się do zajęcia 
stolicy. Pewnej pogodnej nocy spadający 
meteoryt uderzył w namiot generała, przebił 
płótno i trafiając w posłanie, zabił na miej- 
scu śpiącego przywódcę powstańców. Żoł- 
nierze, którzy widzieli spadający z nieba 
„Ogien“, zaałarmowali cały obóz. Lotem bły- 
skawicy rozeszła się wśród wojska zabitego 
generała opowieść, że Castiliano był wcielo- 
nym djabłem, i że za niesubordynację wobec 
belzebuba został przez niego zgładzony. Pod 
wpływem tej opowieści, armja powstańcza 

rozbiegła się na cztery wiatry w panicznym 
przestrachu. Rewolucja była skończona. 

* 

Pewien lotnik amerykański pokąsany z0- 
stał przez grzechotnika podczas lotu nad mia 
stem Kansas na wysokości 1500 metrów. Sa- 
molot jego stał przez noc w polu pod namio- 
tem i jadowity wąż dostał się doń. Gdy io- 
tnik znalazł się na wysokości 1500 metrów, 
wąż zapewne pod wpływem zimna, wyszedł 
ze swej kryjówki i wściekły, rzucił się ra 
piłota. Na szzcęście, pilotowi udało się szyb 
ko wylądować i dzięki również szybkiej po- 
mocy lekarskiej, uratowany został przed skut 
kami ukąszenia. 

* о* * 

Zdarzyło się już, że sztuczne oko wy- 
skoczyło już komuś z jamy ocznej. Takie 
„eksplozje* tłumaczą się napięciami, powsta 
jącemi w szkle, skutkiem szybkiej zmiawy 
temperatury. W Los Angelos zdarzyła się 
niedawno o wiele tragiczniejsza eksplozja, je- 
dyna w swoim rodzaju i niedająca się obja- 
śnić. W jednej z tamtejszych klinik, ekspio- 
dował w płucach pacjenta, leżącego na stole 
operacyjnym, gaz odurzający, którym go u- 
śpiono, rozrywając mu na strzępy  klat 
kę piersiową. Skąd wzięła się iskra, która 
zapaliła gazy? Podczas operacji nie używa- 
no żadnych aparatów elektrycznych i wogo 
le w pobliżu stołu operacyjnego nie było żad 
nego przewodnika elektrycznego. Zagadka 
tej tragicznej eksplozji dotychczas nie jest 
wyjaśniona. Przypuszczają, że zaszedł tu wy 
padek tak silnego napięcia elektryczności 
statycznej w rękach operatora, że aż powsta 
ła iskra. ° 

Przed procesem Gorgułowa 
Trybunał kasacyjny odrzucił skargę sarzy kombatantów, gdzie otrzymał kar Jania admirała przez bolszewików), na 

Gorgułowa, zabójcy prezydenta Dou- tę wstępu na wystawę na imię „Pawła drugiej zaś stronie fotograiji 6-ty ma- 
mera na postępowanie sędziego śled- 
czego. Proces, który początkowo miał 
być przesunięty na jesień, odbędzie się 
za parę tygodni, a mianowicie 25-go 
lipca i potrwa prawdopodobnie około 
3 dni. [o sprawy zostaną zawezwani 
świadkowie tragicznego zajścia na Wy 
stawie Książki, a między nimi znakomi- 
ty pisarz Claude Farere, który już po- 
wrócił do zdrowia po otrzymaniu ran 
w krytycznym dniu 6-g0 maja. 

Według doniesień prasy, akt oskar 
żenia ma być nie długi. Będzie on krót 
ko opisywał przebieg zamachu, następ 
nie zaś oświetli sylwetkę oskarżonego. 

Jak wynika z toku śledztwa Paweł 
Gorgułow dokonał ohydnej zbrodni z 
premedytacją.  Zawczasu - obmyśli 
szczegóły zamachu i w tym celu gdy 
się dowiedział, że Prezydent Doumer 
będzie obecny w dniu 6-go0 maja w pa 
łacyku Rotszylda na otwarciu wystawy 
książek związku pisarzy kombatańtów 
postanowił przyjechać do Paryża, aby 
wykonać zamach. Do Paryża przybył 

Bieda“. Po otrzymaniu karty wstępu 
Gorgułow wyszedł na miasto, gdzie 
znajdował się do godziny 2-giej. Co 
robił w ciągu tych, kilku godzin śledz- 
two nie mogło stwierdzić. Według 0- 
skarżonego był on w kilku kawiar- 
niach, spacerował po mieście i wszel- 
kiemi siłami starał się odpędzać od 
siebie myśl zabicia prezydenta. 

O drugiej jakby pod hypnozą 
"wszedł Gorgułow ponownie do pała- 
cyku Rotszyłda. W kieszeni miał dwa 
naładowane rewolwery i kilka  zapa- 
sowych magazynków. W ciągu godzi- 
ny oglądał książki, wyczekując na 
przyjazd prezydenta. 

Oskarżony kilkakrotnie w śledztwie 
potwierdził, iż do zamachu przygoto- 
wywał się oddawna. Rewizja przepro- 
wadzona w jego mieszkaniu potwier- 
dziła to jego zeznanie. Znaleziono mia 
nowicie testament, sporządzony na 
imię żony, list do wydawcy w Berli- 
nie, w którym Gorgułow oświadcza, 
że przelewa na swoją małżonkę pra- 

Rząd angielski potępia wojnę che- 
miczną i bakterjołogiczną i występował 
już z propozycją zniesienia dział ru- 
chomych kalibru ponad 155 mm. Wieł- 
ka Brytanga zmniejszyła już swe siły 
zbrojne lądowe w sposób, przekracza- 
jacydezyderaty Hoovera. W kwestji ma 
rynatki odpowiedzialność, która ciąży 
na Wielkiej Brytanii, nie pozwala na re 
dukeję jednestek morskich pewnego ty 
pu. Pomimo to dokonano w tej dzie- 
dzinie znacznych redukcyj. 

* * & 

rozbrożenmiowa  Anglji 
Wielka Bry- 

Propozycja 
brzmi jak. następuje: 

tamja proponuje: 4) miesienie 
calej ciężkiej artylerji polowej 

największego kalibru, 2) zniesienie 

wszystkich aeroplanów bombowych, 3) 

zredukowanie pancerników do 10 tysię- 
cy ton pojemności, £) całkowite zniesie. 
nie łodzi podwodnych lub conajmniej o- 

graniczenie ich pojemności do 150 ton 

maksimum, 5) używamie gazów trują- 

  

Stratenie 4-ch członków bandy Bachara 
W NOWOGRODKU 

szeniu wyroku za pośrednictwem pro- 
kuratora, odwołując się do łaski p. Pre 
zydenta, pan Prezydent z prawa łaski 
nie skorzystał, wobec czego wyrok zo- 

stał wykonany. Stracenie skazanych na 
stąpiło w godzinach południowych w 
dniu 7 b.m. w obrębie więzienia karno- 
śledczego w Nowogródku. 

DZIEŃ PROCESU 
— Po składki przychodził stale mały Gi- 

dełe-Sztajnwori. 
— | dawał pan chętnie? 
— Bałem się, to dawałem. Bo mi gro- 

zii, że jak nie dam 5 to będzie kosztowało 
25 złotych. ` 

Nuchim brumiewicz miał zajście z Dusz- 
nickim, kuzynem oskarżonego 0 tem samem 
nazwisku. Poszło im o kiijenta. 

— Młody Dusznicki uderzył mnie z ku- 
łakiem na twarz, — mówi świadek tatalną 
polszczyzną — a oskarżony położył mnie 
laskę na głowę, tak, że myślałem, że już pę- 
kniła mnie na osiem kawałków. Poszedłem 
wtedy do Tasiemkiego i pytam, dlaczego 
pańscy ludzie mnie biją. To mnie powiedział 
on, że odbędzie się „dintojra* „Dintojra* by- 
ła w restauracji. Kazali mi za to wszystko 
zapłącić 300 złotych. To za to, że dostałem 
przez głowę, musiałem jeszcze zapłacić ra- 
chunek za libację. 

Jeden z obrońców zapytuje, czy Sztajr- 
wori, Dusznicki i karpiński nałeżeli do par- 
tji. To samo pytanie zadaje również Tasiem 
ce, a z jego odpowiedzi wynika, że był prze 
wodniczącym dzielnicy od roku1904. Zezna- 
je dalej świadek Frejtag Szmul. 

— Mieliśmy budkę na pl. Kercelego. Ca- 
ły nasz majątek. stanowił właśnie ten sklep. 
Wydawaliśmy siostrę zamąż, w posagu 
chciano jej dać gotówkę otrzymaną za sklep. 
Zgłosit się kupujący, który dawał za sklep 
500 dolarów. Wzięliśmy od niego nawet 100 
dolarów zaliczki. Później jednak nabywca 
oświadczył, że sklep jest dla niego za drogi. 
Ostatecznie musieliśmy sprzedać sklep za 
400 dolarów. 

Po pewnym czasie zgłosił się do naszej 
budki jeden z bandy i zapytał: Czy pan 
sprzedał ten sklep? Nie. Po godzinie ów py- 
tający przyszedł z całą bandą i z nabywcą. 
Zaczęli wołać do mojego ojca: „Czekaj, ty 
stary psie, to cię będzie drogo kosztować!*. 
„| uderzył ojca rewolwerem w głowę. 

— Kto bił? — zapytuje przewodniczący. 
Janiak, Karpiński, Cieśliński. Czwarty 

umari. Piątego tutaj niema, było ich razem 
pięciu. Naturalnie, zrobiłem krzyk.  Posze- 
dłem do policjanta i powiedziałem: Panie 
władza, ojca biją. Policjant przyszedł i po- 
wiedział: „Czego pan chce, przecie ojciec 
żyje, poco mnie pan wzywał?* Wobec te- 
go pobiegłem do przodownika, który właśnie 
przechodził i poprosiłem, ażeby mi pomógł 
odprowadzić ojca do domu. Przodownik nie 
zgodził się, oświadczając, że nie ma na to 
czasu. bo idzie do sądu. 

gułow nie tylko postanowił zabić Dou- 
mera, ale już z góry nakreślił dzień, 
kiedy to miało nastąpić. 

ja 1932 r. (data zamachu na prezy- 
denta Doumera). W ten sposób Gor- 

  
Paweł Gorgułow w godzinę po zamordowa- 

niu prezydenta Doumera. 
Podczas rewizji osobistej znalezio- 

oskarżony rano w dniu 5-go maja i ca- wa autorskie i totografję admirała Koł- no u Gorgułowa notes, w którym znaj- 
ły dzień wałęsał się po mieście, a na- czaka z nadpisem „Admirał Kołczak, dowała się notatka następującej tre- 
zajutrz o 9-ej zjawił się w Związku Pi- 7go listopada 1920 r. (data rozstrze- ści: „Pamiętniki dr Pawła Gorguło- 

cych bezwzględnie wzbronione, 6) wszyst 

kie ciężkie tanki mają być zniesione i 
pozostawione tylko tanki mniejsze o po- 
jemności maksimum .20 ton, Propozycje 
brytyjskie zawierają także pewne plany 
eo do ograniczenia wojsk innych krajów 
z zastrzeżeniem, iż W. „Brytanja wojsk 
swych już bardziej ograniczyć nie może. 
W Londynie obliczają oszczędności świa 

ta w razie zrealizowania propozycyj bry 
tyjskich na 2 miljardy £. st. W samej W. 
Brytanji oszczędności wymosiłyby 30 mil 
jonów f, .szt.. rocznie. 

WOJNA CELNĄ 
ANGIELSKO -IRLANDZKA 

LONDYN. PAT. — lzbą Gmia po- 
twierdziła 284 głosami przeciwko 39 
rezolucję finansową, przyjęta ubiegłej 
nocy, upoważniającą do wprowadze- 
nia opłat celnych na wwożone do An-. 
glji produkty irlandzkie. Zgłoszony w 
tym przedmiocie przez ministra Tho- 

29011 znakomitego pisarza 
Józef 'Weyssenhoff nie żyje... skiego; mie żyje ona osobno dla siebie 
W rokiu, gdy cała Polska przygoto- em. bujnem, wytężonem, dramatycz- 

wywala się do złożenia daru narodowego nem, jak u Reymonta; nie wypowiada 
wielkiemu pisarzowi, który od 40 lat pewnych prawd altruistycznych, jak u 
wiernie służył Ojczyźnie swem piórem, Sirki... 
w. roku jubileuszowym, 'odszedł jeden z 
czołowych przedstawicieli starszej gene- 
racji literatów polskich, dwukrotny lau- 

reat magród literackich,,. 
Urodzony w r. 1860, Józef Weyssen- 

hoff, jako literat, wyszedł ze szkoły Sien- 
kiewicza. W pierwszych latach działal- 
mości pisarskiej znajdował się pod zde- 
cydowanym wpływem genjalnego autora 
Trylogji, później zaś uległ wpływom p.- 
sarzy francuskich, szczególnie zaś Ana- 
tola France'a, aż wreszcie wyszedł na 
własną drogę, jalko pisarz rozmiłowany 
w przyrodzie polskiej (Ściśle: litewskiej 
— w znaczeniu historycznem), subtelny, 
w stylu francuskim, mistrz słowa i Po- 
lak, pragnący, nieraz ze szkodą dla ar- 
tyzmau, być pisarzem - wychowawcą. 

Korzeniami tkwiący głęboko w ziemi 
rodzimej i sięgający komarami talentu 
wyżyn prawdziwej europejskiej kultury, 

   

„JW Żeromskim przeważa zachwyce- 
nie bezinteresowne, w Dygasińskim pow 
staje się wiszechobejmująca, w Weys- 
senhoffie — hedonizm''.., U 

'Weyssenhoff jest odkrywcą nieprze- 
branych źródeł (radości, tkwiących w. 
przyrodzie. W! tem obcowaniu z przyro- 
dą — naszą, „kresową'”, niemal pierwot- 
ną, znajdował, jako artysta, siły do naj- 
wyższych lotów, porywających ezytelni- 
ków. Kochał przyrodę i uczył inmych, 
jak należy ją kochać. 

Wobec przyrody porzucał. swój u- 
śmiech wytwornej ironji lub dydaktycz- 
ny gest publicysty, stawał się wielkiem, 
mądrem dzieckiem, cieszącem się z ja- 
snych promieni słońca, z wesołego po- 
szumu wiatru, z bujnego, miezbadanego 
we wszystkich swych przejawach życia 
zwierząt i ptaków, 

Józef Weyssenhoff zdobył w literaturze 
masa projekt ustawy przyjęty został na 
stępnie w pierwszem czytaniu. 

KONTYNGENT DRZEWA 
BO FRANCJI 

PARYŻ. PAT, — Rozporządzeniem z 
dnia 21 czerwca wyznaczone zostały kon 

tyngenty importowe na przywóz drzewa 

do Francji w 3-cim i4-tym kwartale br. 
W myśl rozporządzenia Polska otrzyma 

dla drzewa kontymgent na drugie półro- 
cze w wysokości 39.991 tom, faktycznie 
jednak, z uwagi na przekroczenie kon- 

tyngentu w pierwszym i drugim kwar- 

tale, wwieźć tylko może 15.682 tonny, 

w tem 7,841 tonn w trzecim kwartale i 
7.841 tonn w czwartym kiwartale. 

polskiej trwałe i zaszczytne miejsce 
przedewszystkiem jako autor „Żywotu i 
myśli Zygmunta Podfilipskiego“, „So- 
bola i panny* oraz „Puszczy*. 

W utworach tych szczególnie wyra- 
ziście zarysowała się indywidualność au 
tora, szukającego dookoła ii wymagają- 
cego od społeczeństwa wysokiego pozio- 
mu kulturalnego i wskazującego na 
przyrodę jako na źródło siły i radości, 

Świetnie określa W. Feldman stosu- 
nek Weyssenhoffa do przyrody: 

I tak się zlożyło, że On — wielki mi- 
łośnik przyrody, odchodzi od nas w mo- 
mencie, gdy przyroda jest u szczytu swe- 
go rozkwitu... 

Niechże gorące promienie lipcowego 
słońca. ucałują świeżą mogiłę, niech nad 
mią zaszumią zielone drzewa, coraz da- 
lej i dalej głosząc smutną wieść o 
śmierci wielkiego artysty. 

I niech ziemia, którą On tak ukochał, 
przytuli Go i zapewni mu spokojny sen 
po długim. pracowitym żywocie!... 

W. Ch. 
WE „— Z rozkoszą rzuca się (Weyssen- 

hoff) 'w! objęcia, pól, lasów. moczarów 
swojskich — odkrywa drugą strunę swo- 
jej duszy: obok intellektu satyrycznego 

WARSZAWA. PAT. — Z powodu 
śmierci Józeła Weyssenhoffa, który 

  

występuje serce epika pejzażu polskiego. 
Czar przyrody działa nań, jak muzyka: 
pochłania, rozmarza, pobudza. Wszystko 
go tu upaja: i ptak boży na gałęzi, ii po- 
szum wiatru rzeźwy, i woń ziemi tęga, 
i kształt dziewcząt! hożych, świeżych, 

jak te przemykające się wśród drzew, 
łanie. Nie jest przyroda Weyssenhoffa 
Skarbem pieśni, wiążących wszechświat 
w jeden hymm panteistyczny, jak u Dy- 
gasińskiego; nie bierze go ona w posia- — W kilka dni potem przyszedł nabyw- S 
danie wytączne, ekstatyczne, jak Žerom- ca i kazał usunąć się ze sklepu. „Jak nam 

zapłacicie, to się usunę. Ale ci ludzie co tu 
ze mną byli, też muszą dostać. „A za co?* 
Musicie im dąć sto dolarów. W czasie tych 
targów Leon (Karpiński) siedział na ławce 
1 groził mi rewolwerem. Od tego pobicia 
ojciec umar. Chorował ciężko przez siedem 
miesięcy. 

Następnie zeznaje świadek Franciszek 

zmarł wczoraj o godzinie 21-ćj wieczo 
1em w Warszawie, minister oświaty 
przesłał na ręce syna prof. Jana Weys- 
senhofia depeszę treści następującej: 

Na ręce Szanownego Pana Profeso 
ra przesyłam dla całej rodziny wyrazy 
najgłębszego współczucia i najszczer- 
szego żalu z powodu zgonu ojca jego 
Józefa Weyssenhoffa, znakomitego pi- 
sarza, mistrza prozy polskiej, niezrów- 
ranego wyraziciela czaru naszej ziemi. 

(—) Jędrzejewicz. 

OZ ETA TIE IS PDT 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PŁK. 
w WARSZAWIE 

HOUSE'A _ 

  Świder, który mówi: 

— W roku 1927, a może 1928 — do- 
kładnie nie pamiętam, bo nie robiłem sobie 
notatek — wezwany zostałem na dintojrę 
przez Karpińskiego na ul. Okopową. Jedni 
chcieli mnie bić, drudzy żądali fundy. A cho- 
ciaż zapłaciłem za tę fundę 100 złotych, do- 
tkliwie mnie poturbowali, gdy sobie podpili. 

W rok później miała miejsce taka sama 
funda. Pojechaliśmy na Marszałkowską do 
baru Spółki Kelnerów, stamtąd do Gastro- 
nomji, skąd wyruszyliśmy na przejażdżkę 
samochodem. Zawadziliśmy nawet o dom pu 
bliczny, aż wreszcie zatrzymaliśmy się w ba- 
rze na ul. Przejazd. Tam wydałem ostatnie 
trzy dychy. 

— (Czy świadka «do dawania tych pie- 
niędzy i fundowania zmuszano? 

— Bałem się, pieniądze dla mnie, to nie 
wszystko. Grunt, to życie. Bałem się, więc 
płaciłem. Dawałem nawet składki. Różnie 
bywało, to na orkiestry, to na pogrzeby, to 
na obchód pierwszomajowy. 

Następny świadek Fuks Hiliel zeznaje: 
Pod koniec 1931 roku zastępowałem bra 

ta w budce na Kercelaku. W pewnej chwili 
usłyszałem krzyk. Pobiegłem więc w tym 
kierunku, ale mi powiedziano: „Lepiej ucie- 
kaj, bo i ciebie pobiją*. W jakiś czas potem 
Karpiński przyprowadził do nas całą grandę 
i zaczęli bić naszego wspólnika. Żona głoś- 
no wołała na ratunek, ale i ją pobito. jede- 
nastego stycznia przyprowadził Karpiński 
bandę i pokazał na mnie. Schowałem się z 
wielkim tylko trudem. Następnego dnia zno- 
wu przyszli, a było ich ze dwudziestu. Od- 
skoczyłem i chciałem uciekać. Chwycono 
mnie jednak za kołnierz, a w chwilę później 
uderzono łomem żelaznym. Opanował mnie 
wielki ięk i uciekłem. Po drodze jednak b. 
policjant, taki gruby, co handluje teraz na 

Kercelaku, podstawił mi nogę i upadłem. / W dniu wczorajszym, jako w 156-a rocz- 
Wtedy złapano mnie i pobito jeszcze do- nicę proklamowania niepodległości Stanów 

Zjednoczonych odbyło się w Parku Paderew - 
Edwarda 

tkliwiej. 

Rozprawa. trwa. skiego odsłonięcie pomnika M. 

   
gdzie zaczął uprawiać praktykę iekau- 
ską potajemnie. 

W roku'1931 ożenił się znowu i 0- 
trzymał posag w wysokości 40.000 fran 
ków. Rząd francuski odmówił mu pra- 
wa azylu i wobec tego zmuszony Z0- 
stał przenieść się do Monaco. 

Prócz praktyki lekarskiej Gorgu- 
łcw wiele czasu poświęcał literaturze. 
Wydał kilka książek - powieści, któ:e 
dopiero nabrały rozgłosu po zbrodni 
popełnionej w pałacu Rotszylda. Te 
dzieła pod sensacyjnemi tytułami, jak 
„Syn mniszki”, „Tajemnica Scytów * 
lub „Romans Kozaka', wydane zresztą 

wa, zabójcy prezydenta Republiki Fran 
cuskiej“. 

Przeszłość Gorgułowa w świetle 
bardzo skrupulatnego śledztwa można 
zreasumować jak następuje: 

Gorgułow, syn zamożnego chłopa, 
urodził się 29 lipca 1895 roku w stani- 
cy kozackiej Łabinskaja. Szkołę śred- 
nią ukończył w Jekaterinodarze, następ 
nie zaś służył jako ochotnik w kozac- 
kim pułku. Były to już czasy wojny 
światowej. W roku 1918 powrócił do 
domu, a następnie wstąpił w Rosto- 
wie nad Donem na wydział medycyny 
tamtejszego uniwersytetu.W roku 1921 
ożenił się po raz pierwszy i latem te- 

     

Е z „22 pod pseudonimem „Paweł Bred*, 
łował 1 a A Bo Raga pak jednakowoż og. moga BYĆ pieruszorzędnym mata 

ОНЕ „I „| łem dla lekarza-psychjatry. 
mówił mu wizy. Wówczas Gorgułów 

jeżeli przypuścić, że Gorgułow jest 

symulantem i dla ułatwienia sobie о- 

brony zawczasu starał się stworzyć 

przesłanki, iż jest umysłowo «u rym 

pozostawiając notatki o zamierzouym 

zamachu, to treść jego dzieł „literac- 

kich przypuszczenie symulacji obali i 
odwrotnie potwierdzi, „że niż możra 

Gorgułowa uważać za zupelnie zrówno 

ważonego, normalnego osobnika. 

przekroczył granicę nielegalnie, pozo- 
stawiając całą rodzinę w Rosji. Następ 
ne lata spędził w Pradze w Czechach, 
gdzie ożenił się po raz drugi. Na jesie- 
ni roku 1926 otrzymał dyplom doktora 
medycyny i ożenił się po raz trzeci z 
córką burmistrza Prerowa, gdzie osie- 
dlił się i rozpoczął praktykę lekarską. 

, Z praktyką lekarską nie bardzo wio 
dłosię Gorgułowowi. Zrobił jakiejś pa- ; : AS 
cjentce zakazaną operację tak niefor- Prócz swej działalnosci literac- 
tunnie, że nieszczęśliwa w parę dni kiej Gorgułow utrzymywai kontakt z 
zmarła. Za to odebrano mu prawo prak rozmaitemi podejszanemi typami z e- 

tyki. Przeniósł się więc do Francji, nigracji rosyjskiej. Nosił się z myślą 

  
  

  

ficuse'a, dłuta artysty rzeźbiarza polskieg 
Franciszka Blacka, ofiarowanego miastu 
przez Ignacego Paderewskiego. 

< WORSE RCT OOROO PETERS 

Stworzenia wielkicgo ruchu chłopskie 
go, imponował mu faszyzie. pragitął 
zwalczać bolszewizm, ale jego pogla- 
dy polityczne podobnie, jak i „dzieła 
lirerackie“ są taksamo wvtworem cho- 
robliwej psychiki. Lekarze psychiatrzy, 
którzy badali Gorzułowa, stwierdzili, 
i: jest on za swój czyn całkowicie 0d- 
powiedzialny, ponieważ popełnił go w 
pełni świadomości. Czy iednak taka 0- 
pinja jest wystarczająca, „! у uznać 

Gorgułowa za typ zupełnie normalny, 

tc jeszcze wielka kaestja do dyskusji. 

  

Gorgułow м $^ tych danych, 
jakie udało się zebrać śledztwu, naie- 
żyniewątpliwie do typów  awanturni- 
czych, wpadający h z je iv:j ostatecz- 
ności w drugą i nigdy nie zaznaj.jcych 
spokoju. Te jego cechy psychiczne 
stwarzały wyjątkowo» podatny grunt 
dla wykorzystaria go jako narzędzia 
dia prowokacyjrej akcii. Sledztwu bez 
pośrednio nie ud:ło się ujawnic, tto 
personalnie kiec wv i jego 1ęką, pod 
tym względem zar ach na p.ezydenta 

Loumera będzie nie rozstrzygniętą za- 

gadką, która dor.er> później, gdy spra 

wa zatraci swą aktualność polityczną 

i przejdzie do archiwum historji, może 

przypadkowo ż0:*aniz wyjaśniona. 

Esquire



  

Na odcinku 
GOSPODARCZYM 
Kryzys a bankructwa. — Najniższa cyfra 

upadłości przypada w Polsce na lata 1927 i 
1928. W roku 1928 liczono 288 upadłości, 
wówczas gdy w r. 1929 — 516 (wzrost o 
79 proc), w r. 1930 — 830 (wzrost o 70 
proc. w porównaniu do roku 1929) i wrc- 
szcie w roku 1931 — 754 upadłości, co sta- 

nowi 9 proc. zmniejszenia się w porównaniu 
do r. 1930. 

Z liczby 754 upadłości w roku ubiegłym 

246 przypada na przemysł i.503 na handel — 

reszta na inne gałęzie gospodarstwa narodo- 

wego. Najczęstsze wypadki upadłości w 

przemyśle notowane były w branży włókien 

niczej (43), spożywczej (39) i budowlanej 

(23). Najczęstsze wypadki upadłości w han 
dlu przypadają na dział manufakturowy (95) 
spożywczo-kolonjalny (73) artykułów budo- 
wlanych (25) i koniekcyjno-galanteryjnych 
(43). W tych cyfrach odzwierciadla się po- 
niekąd istota zaniku konsumcji, jako przy- 
czyny kryzysu: ludność mniej spożywa, 
mniej buduje, robi oszczędności na ubraniu. 

‚ Porównanie z innemi państwami nie 
świadczy na korzyść naszych stosunków. W 
Austrji liczba bankructw w roku 1930. w 
zestawieniu do roku 1928 wzrosła tylko o 
18 proc., we Francji — o 10.5 proc. w Niein 
czech — o 42,1 proc:, Anglji — 1 proc. Sta- 
nach Zjednoczenych — 18.8 proc., we Wło- 
szech — 27.9 proc., Czechosłowacji — 94.6, 
w Szwajcarji pozostała bez zmiany, wów- 
czas, gdyw Polsce za rozważany okres licz 
ba bankructw wzrosła o 188,2 proc. 

Izby przemysłowo-handlowe wobec poli- 
tyki P.Z.P.Z. — Związek Izb przemysłdwo- 
handlowych przedłożył ministrowi przemysłu 
1 handlu memorjał, w którym stwierdza że: 

Państwowe Zakłady Przemysłowo-zbożo 
we wkrączają na rynek, wbrew zasadom ich 
organizacji, w charakterze przedsiębiorstwa 
handlowego, uprawiającego interesy zbożo- 
we, nie związane ściśle z istotą akcji inter- 
wencyjnej, do której są powołane. 

Zakłady podejmują się między  innemi, 
przemiału mąki i sprzedaży jej na ryrku 
wewnętrznym, skupu i eksportu ziemniaków 
1 t.p. Tego rodzaju polityka Zakładów ni- 
szczy prywatny przemysł młynarski, przy 
Pomocy bowiem kapitałów państwowych, 
przeznaczonych na interwencję, moga one 
przeprowadzać dumping ceny mąki na ryn- 

u wewnętrznym poniżej ceny opartej na 
> prywatnego przemyslu miynarskie 

о. 

1 8 . Związek Izb domaga się: ograniczenia 
/_ działalności Zakładów wyłącznie do akcji 

interwencyjnej, zaprzestania prowadzenia 
Przez nie wszelkich tranzakcyj handlowych, 
wykraczających poza granice tejże akcji. 

W szczególności Związek domaga się, 
by Zakłady zaprzestały sprzedaży mąki na 
rynku krajowym, oraz dokonywania przemia 
łu mąki w młynach prywatnych, pracujących 
na rachunek Zakładów i w młynach, pań- 
stwowych w Lublinie i Bydgoszczy, w któ- 
rych praca mogłaby być dopuszczalna  je- 
dynie w pewnych wypadkach wyjątkowyci:. 

_ Zasiłki z Funduszu Bezrobocia — Prze- 
ciętna liczba pobierających zasiłki wzrosła w 
r. 1931 do 113613 wobec 106425 w roka 

, 1930, pomimo spadku liczby zabezpieczo- 
nych. W styczniu i lutym licżba  pobierają- 
cych zasiłki była stosunkowo mała z powo- 
du tak zwanego sezonu martwego, w cza- 

„Sie którego robotnicy sezonowi nie mieli pra- 
/ Wa do zasiłku, «w :róku zaś poprzednim, se- 
, Z0n martwy był uchylony. Natomiast w mie- 

Siącu marcu liczba pobierających zasiłki wy- 
niosła ponad 200 tysięcy, co jest dowodem, 
ze zarządzenia, dotyczące sezonu martwego 
nie dają większych wyników, lecz tylko prze 
Suwają termin pobierania zasiłków, gdyż ze 

| względu na niepomyślną konjunkturę, brak 
‚ Jest sposobności do pracy. W maju i czerw- 

cu następuje znaczny spadek liczby pobiera- 
jących zasiłki z powodu «wyczerpania okresu 
zasiłkowego, natomiast dalszy spadek 'w :lip- 
<u jest wynikiem nieprzedlužeria okresu za- 
Siłkowego do 17 tygodni. Zwiększenie sio 
liczby pobierających zasiłki w listopadzie, 
nastąpiło skutkiem ograniczenia robót seze- 
nowych, zaś w miesiącu grudniu — ponadto 
Jeszcze zniesieniem t.zw. sezonu martwego, 
to znaczy, że robotnicy sezonowi pobierali 
zasiłki w drugiej połowie grudnia. 

Największy liczbowy wzrost pobierają- 
cych zasiłki w r. 1931 mastąpił w w-wie ślę- 
Skiemi i łódzkiem, natomiast największy 
Wzrost procentowo miał miejsce w w-wie 
białostockiem, wileńskiem, nowogródzkiem, 
Poleskiem, wołyńskiem i lubelskiem, czyli w 
województwacu czysto rolniczych. | 

Wysokość wypłaconych zasiłków zmniej- 
Szyłą się do 101,272.008 zł. wobec 104.454 
tys. zł. w r. 1930. 

„. W wojew. wileńskiem i nowogródzkiem 
liczbą robotników, uprawnionych do pobie- 
Tania zasiłków wynosiła 7291. 

Saldo handlu zagranicznego a sytuacja 
$ospodarcza.— Z pośród 21 najważniejszych 
Państw świata, 8 państw wykazuje w roku 
1931 dodatnie saldo handlu zagranicznego, 
Pozostałe 13 — saldo ujemne. Wśród państw 
o dodatniem saldzie handlu zagranicznego 
Pierwsze miejsce zajmują Niemcy (6031 milj. 
zł.), następnie idą Stany Zjednoczone, Au- 
stralja, Indje Brytyjskie, Argentyna, Brazy- 
lia, Polska i Czechosłowacja. Ujemne saldo 
Wykazują na czele z Wielką Brytanją (16.300 
milj.) — Francja (4.000 mitj. zł.), Holandia, 
Szwajcarja, Norwegja, Włochy, Japonia, Da- 
nja, Kanada, Szwecja, Belgja i Rosja. Słu- 
Sznie zaznacza jedno z fachowych wydaw- 
nictw, że sprawa czynnego, względnie bier- 

_ mego bilansu handlowego nie przesądza za- 
1 Sadniczo sprawy sytuacji gospodarczej, a 

zwłaszcza walutowej danego kraju. — В. 

  

   

      

  

   

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

m. HERBATA LYGNS'A 
% | jest do nabycia we wszystkich pierwszorz. 

handiach kolonialnych. 
Żółte opakowanie ła godna 

, Czerwone | cierpka 
Państwowy Zakład badania żywności 

7a Nr. 3813/28 stwierdził w mieszance 
Lyonsta obecność naturalnych, sziachet- 

nych gatunków herbaty, 
Przedstawiciel na Polskę: Teofil Marzec, 

Warszawa, Mazowiecka 5. 

CHRONI 
ATI | Lo 

„06 PLAGI ietniej, 
sias jądykalnie: muchy. komary, 
Borzęgąi us! i wszelkie robactwo. 
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aż w składach apt. i antekach. 
Przedst. H. Wojtkiewicz, 
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WILNO. — Zuchwały mord, doko- dzący drogą okoliczny chłop 
nańy onegdaj na osobie posterunkowe 
go Wilhelma: Andrzejewskiego z Pa- 
ratjanowa postawił na nogi całą poli- 
cję powiatu dziśnieńskiego, która 
wraz z przybyłemi z Wilna organami 
urzędu śledczego przy udziale psa 
ścigają ohydnych morderców. 
Zwłoki zabitego skrytobójczo funkcjo- 
narjusza policji po dokonaniu sekcji i 
wszystkich czynności w takich wypad- 
kach przewidzianych, przewieziono do 
Parafjanowa. 

Pogrzeb odbędzie się na koszt pań 
stwa przy udziale przedstawicieli 
władz i urzędów. : 

W tragicznym dniu, t. į. 6 b.m. po- 
sierunkowy Andrzejewski został skie- 
rowany przez komendanta posterunku 
w Parafjanowie do niedalekiej wsi 
Krypiele. Chodziło o przeprowadzenie 
rewizji i ewentualne aresztowanie tan 
zamieszkałego handlarza Wulia Kope- 
lowicza, poszłakowanego o nielegalny 
handel wódką. 

'Trupa policjanta znalazł przecho- 

SŁOWA 

Pościg za mordercami policjanta 
Pierścień obławy otoczył lasy dołhinowskie: 

Włady- 
siaw Czerniawski. 

Ciało teżało niedaleko drogi w le- 
sie na szłaku Dokszyce — Dołhinów. 

Przebiegu mordu trudno naturalnie 
ustalić, lecz wszystkie dane wskazują, 
że nie mógi tego dokonać jeden czło- 
wiek. 

Andrzejewski otrzymał silny cios w 
giowę xajprawdopodobniej żelazną 
sztabą, a gdy jeszcze żył mordercy 
podcięii mu gardło jakiemś ostrem na- 
rzędziem. 

Broni przy zabitym nie znaleziotio, 
co świadczy, że sprawcy porzucając 

swą oliarę, nie zapomnieli zabrać ze 
sobą karabin, z którego Andrzejewski 
z uwagi na błyskawiczność napadu nie 
tnógł zrobić użytku. Pewnym dowo- 
dem, że sprawcami byli złodzieje, wra 
cający z jakiejś wyprawy, staje się po 
rzucony worek z rzeczami, będący bez 
względnie własnością zbiegłych za- 
bójców. 

Zarządzona obława, w której bie- 
rze udział cała policja powiatowa, jest 
obecnie w pełni i łańcuch policyjny co- 
raz bardziej zacieśnia wokół lasów doł 
hinowskich, w których jak wskazują 
ślady zbóje zdołali ukryć się. 

Ślady starożytnego zamku Kranickich 
WILNO. — We wsi Turowszczy- 

zna, gm. przewłockiej, mieszkaniec tej 
wsi Adam Narkun podczas rozkopy- 
wania ziemi natrafił na jakieś podzie- 
mia i kurytarz wiodący do rzeki Kańki. 
Jak się okazało w miejscu tem przed 

    

    

  

PIĄTEK 

Des 7 Wscnód słońca į. 3.46 

Etėniet) Zachód tłonea £ 2. 8 

Weroniki 
€ BREWER 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego w Wilnie. 
Z dnia 7 lipca 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 760. 

Temperatura średnia: -+26. 

Temperatura najwyższa: +3 

Temperatura najniższa: +12. 

Opad: — 

Wiatr: rozmienny. 

Tendencja: wzrost, spadek, wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

— 0d Redakcji. — P. Bronisława Jocza 
prosimy o wstąpienie do sekretarjatu redak- 
cji we własnym interesie. 

WOJSKOWA 
— Baczność podoiicerowie rezerwy. W 

niedzielę dnia 10 lipca b.r. odbędzie się nad- 
zwyczajne walne zebranie o godz. 16.30 w 
pierwszym terminie i o godz. 17.30 w dru- 
gim terminie bez względu na iłość obecnych 
członków z następującym porządkiem dzien 
nym: 1) zagajenie i wybór przewodniczące- 
go, 2) odczytanie preliminarza budżetowe- 
go i dyskusja nad budżetem, 3) referat or- 
ganizacyjny kol. Przegalińskiego, 4) dysku- 
sja nad referatem, 5) wolne wnioski. 

MIEJSKA 

— Sprawa Ławnika Łokuciewskie- 
go. — Wobec umorzenia przez 5$- 
dziów Sądu Apelacyjnego sprawy kar 
nej Łokuciewskiego, magistrat zastaiia 
wia się nad możliwością postawienia 
wiiosku Radzie Miejskiej wystąpienia 
do Sądu z powództwem cywilnem © 
zwrot strat. Obecnie chodzi o ustałenie 
wysokości tych strat, co nie jest rzeczą 
łatwą, jeśli uwzględnić, że rabunkowa 
gospodarka w kinematografie miejskim 
trwała dobrych kilka lat. 

— Zbilansowanie budżetu miejskiego. — 

Do godziny 3 w nocy pracowała przedwczo 

raj komisja budżetowa, głowiąc się nad u- 

zgodnieniem preliminarza budżetowego. Osta 

tecznie budżet zrównoważono zamykając go 

sumą około 9 miljonów złotych. 

Projekt budżetu wpłynie już niezadługo 
na posiedzenie Rady Miejskiej dla uzyskania 

akcepcji. 

— Spłata. pożyczki angielskiej. — 
Jak dotychczas, niewiadomo jak wła- 
dze skarbowe ustosunkują się do sta- 
rań magistratu przyjęcia przez skarb 
państwa spłaty pierwszej, tegorocznej 
raty pożyczki angieslkiej. Miasto nie- 
ma pieniędzy, zaś wojsko i urzędy pań 
stwowe winne magistatowi przeszło 
300 tys., które można byłoby zużyć na 
spłatę Anglików, jak dotychczas nie 
odpowiadają na liczne wezwania władz 
miejskich. 
— Odsprzedaż terenów w Porubanku. — 

Władze wojskowe zwróciły się do magistra- 
tu z propozycją odsprzedaży terenów w Po- 
rubanku, dotychczas jedynie dzierżawionych 
dla potrzeb lotnictwa. Po ustaleniu sumy, ja- 
ką miasto ma pobrać za tereny, wojsko otrzy 
ma około 40 ha gruntu na własność. 

— Obniżka opłat za elektryczność. 

W wyniku długich starań abonentów 
elektrowni miejskiej, komisja iinansc- 
wa na ostatniem swem posiedzeniu wy 
powiedziała się za zniżką obowiązuja- 
cej obecnie taryfy elektrycznej. Cana 
prądu będzie zniżona o 10 groszy, t. į. 
do 85 groszy za kilowat. 

Zniżkę przeprowadzi się w ten spo 
sób, że do rachunków nie będą wpis;- 
wane należności za piony. 

— Redukcja dni pracy w magistra- 
cie. — Prez. Maleszewski zarządził 
zmniejszenie dni pracy w biurach niiej- 
skich. 

Od najbliższej soboty dwie trzecie 
personelu nie będzie piacowało i w 
ten sposób uzyska dwa dni adpoczyn- 

ku. Prez. Maleszew:ki doszedł do prze 
konania, że w soboty ruch intcseran- 

tów jest znacznie muiejszy i jedna trze 
cia ogólnej liczby urzędników zdoła ih 
załatwić. 

POCZTOWA 
— Pośrednictwo pocztowe. — Dnia 5-g0 

lipca b. r. uruchomiono pośrednictwo poczto 
we o zwykłym zakresie Świteż — Schroni- 
sko województwo nowogródzkie. Pośrednic- 
two przydzielono do agencji pocztowej Wa- 
lówka. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Ze Zw. drobnych nieruchomości. — W 

niedzielę, 10,7 r. b., o godzinie 12,30, w sali 
Domu Ludowego, przy ul. Sokolej, odbędzie 
się zebranie członków Związku  Właścicieli 
Średn. i Drobn. Nier. m. Wilna — Dzielnicy 
Zwierzyniec, na które to zebranie zapraszają 
się wszyscy członkowie Związku. Zarząd. 

SPORTOWA 
— NOWA WYCIECZKA KAJAKA- 

MI DO GDYNI, W dniu 5-go bm. o godz. 
20,45 przedstawiciele Zarządu Central- 
nego Zrzeszenia Młodzieży Rękodzielni- 

czej ii Przemysłowej woj. wileńskiego na 
Dworcu Wileńskim serdecznie żegnali 
członków Zrzeszenia, kolegów Sierko 

Władysława, Pietrowskiego Władysława 
i Pietrowskiego Stefana, udających się 
kajakami do morza Polskiego. 

Kajaki zostały załadowane do wago- 

nu, celem przewiezienia do Grodna, skąd 

wycieczkowicze rzeką Niemen — wyru- 
szyli do Gdyni i Gdańska, 

RÓŻNE 
— Termin polowania na kaczki. — Towa 

12ystwo Łowieckie Ziem Wschodnich przy- 
pomina, że w sezonie bieżącym w myśl do- 
datkowego rozp. Min. Rolnictwa z r. ub. po- 
lowanie na kaczki rozpoczyna się w dniu 16 
lipca (sobota). Mylne są pogłoski i informa- 
cje, że polować na kaczki można już 15.7, 
bowiem wszystkie terminy ochronne prawa 
łowieckiego muszą być rozumiane włącznie 
ostatni dzień ochrony. Nie ma też wpływu 
okoliczność, że w kartach łowieckich wydru- 
kowano inny termin polowania na kaczki 
(10.7) termin ten jest nieaktualny i myśli- 
wych obowiązuje wyłącznie nowoustanowio- 
ny termin, tj. 16 lipca. Przyśpieszenie tego 
terminu pociągnęłoby za sobą konsekwencje 
karne, jak za polowania w czasie ochron- 
nym. 

— Głośniki w Ostrej Bramie. — Dalszyin 
etapem robót w Ostrej Bramie było wstawie 
nie głośników na galerji kaplicy. Ulepszy to 
znacznie warunki akustyczne i pozwoli wier- 
nym na dokładne słuchanie nabożeństw. 

— wyjechali do Kowna. — Onegdaj u- 
Gali się do Kowna honorowy dyrektor litew- 

skiego seminarjum nauczycielskiego p. Józef 

Kajruksztis z Wilna i kierownik wileńskiego 
litewskiego Towarzystwa Naukowego p. A. 

Wałajtis. 

— Przerwa w komunikacji telefonicznej.-— 

2 powodu robót kablowych nastąpi przerwa 

w ruchu telefonicznym w dzielnicy Zarzecze, 

Poczynając od godz. 18 dnia 8 b.m. do 
godziny 6 rano dnia 9 bm. nie będą czyne 

teiefony na całej przestrzeni ul. Zarzecznej, 

Połockiej, Popowskiej i Popławskiej. 
— Rażąca antysanitarja. Na odcinku uli- 

cy Szeptyckiego położonym między ulicarri 
Piłsudskiegog i Słowackiego, wobec potrze- 
by znacznego obniżenia poziomu jezdni, wła 
dze miejskie zezwoliły ludności na wywoże- 
nie stąd ziemi dla celów gospodarczych. 

Nieby nie można było temu zarzucić, gdy 
by nie ta okoliczność, że do dołów wyko- 
panych przez jednych w trakcie brania zie- 
mi, inni zsypują następnie gruzy i śmiecie. 
Ostatnio zaś ktoś wyrzucił tu resztki, zwie- 
rzęcia: głowy i kości z mięsem i resztka- 
mi skóry! Resztki te, rozkładając się w lip- 
cowem słońcu, szerzą wokół zabójczy fetor. 

Obsiadają je roje much, roznosząc następ 
nie po okolicy pierwiastki chorobotwórcze. 
Podobna antysanitarja, tolerowana w šrėd- 
mieściu, jest skandalicznym obrazem  nie- 
dbalstwa i niechlujstwa władz dotyczących 
musi być natychmiast usunięta! | . 
— Likwidacja zatargu w piekaritic- 

twie. — W Starostwie Grodzkiem na 
wspólnem posiedzeniu doszło do po- 
rozumienia między pracodawcami a ro 
boinikami piekarskimi w sprawie wa- 
runków, na jakich ma być podpisana 
umowa zbiorowa. W ten sposób:trwa-- 
jący od szeregu tygodni zatarg u piska 
rzy, zdaje się będzie zlikwidowany. 

TEATR I MUZYKA 
— ' „Chata za wsią* ostatnie dni. Dziś, 

w piątek 8 lipca o godz. 8.15 barwna i me- 
lodyjna sztuka „Chata za wsią”, która poza - 
wrażeniami słuchowemi i wzrokowemi, obfi-- 
tuje w szereg ciekawych momentów psycho- 
iogicznych, dających zaobserwować różnice 
usposobień i tęsknot dwóch ras. „Chata za 
wsią“ przez lata interesowała społeczeństwo 
i dziś ciekawy jej konflikt nie stracił nic ze 
swojej aktualności. Wkrótce „Chata za 
wsią' schodzi z afisza. 

Jutro w sobotę 9 b.m. o godz. 8.15 „Cha 
ta za wsią* przedostatni raz. 

wiekami znajdował się obronny zame- 
czek, zbudowany przez kasztelana Kra 
nickiego. Zameczek noszący nazwę Kra 
nice, został zburzony przez nawałę mo 
skiewską w 17-m stuleciu. 

  

W jakim celu? 
Stanisław Duszewski, mieszkaniec 

wsi Buda, gminy połoczańskiej, zameldo 
wał policji, że nieznani sprawcy powy- 

bijali w, domu jego szyby i dostawszy 

się tym sposobem do wnętrza, wykradli 

pewną sumę w gotówce, oraz weksle i pa 

piery wartościowe, 

Policja dokonała, rzecz prosta, oglę- 
dzin i ze zdumieniem stwierdziła, że pa- 

piery wartościowe ukryte są głęboko w 

szafie. 

— Jakże tak, panie Duszewiski ? Któ- 
reż to papiery zrabowano ? 

Pan Duszewiski nie znalazł odpo- 

wiedzi. Pan Duszewski zmieszał się tyl- 

ko. Może w duszy uczynił sobie wyrzut, 
diaczego głębiej papierów nie schował? 

A policja zdumiona zastanawia się: 
— W jakim celu właściwie pan Du- 

szewski symulował majście nieznanych 

sprawców? 

FREE ELP 

— „Od kanapy... do iotela“ w Lutni. Dziš 
w piątek 8 lipca o godz. 8 m. 15 pełna hu- 
moru komedja francuska p.t. „Od kanapy... 
do fotela". Komedja ta dzięki swej wesoiej 

  

  

treści, wprowadza na widownię beztroski i 
pogodny nastrój. Publiczność bawi się wy- 
śmienicie oklaskując doskonałą grę arty- 
stów. 

Jutro w sobotę 9 b.m. i codziennie © 
godz. 8 15 „Od kanapy.. do fotela". 

—W niedzielę po południu „Awantura 
w raju* w ogrodzie po-Bernardyńskim. W 
niedzielę 10 lipca o godz. 4zej po poł. nieod- 
wołalnie ostatni raz w sezonie niezrównana 
farsa Arnolda i Bacha „Awantura w raju*, 
która obfituje w szereg przezabawnych qui 
pro quo, wywołujących niemilknący śmiech 
na widowni. Ceny miejsc popołudniowe. 

— Najbliższa premjera w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. W niedalekiej przyszłości te- 
atr Letni w ogrodzie po-Bernardyńskim wy- 
stąpi z premjerą tryskającej humorem ko- 
medji p.t. „Florette i Patapon“. й 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— OFIARA KĄPIELI. — W dniu 6 
b.m. podczas wąpieli w rzece Wilji, u- 
tonąi Tytus Kazimierz lat 19 (Jasna 
mi 3). Zwłoki nie wydobyto. Wypadek 
zdarzył się koło mostu Zwierzynieckie 

go. 
— Okradzione mieszkania. — Niez 

sprawcy wkradli się do mieszkania Ciuski в 
go Andrzeja (Ponarska 63), skad  skradii 
garderobę męską, oraz naczynia stałowe 
swrebne, łącznej wartości ?.000 zł. 

* 

   

Między godz. 22 a 23, nieznani sprawcy 
dostali się przez otwarte okno do mieszkamia 
Krasnodębskiej Lidji (Witoldowa 25), skąd 
skradli zegarek złoty firmy „Longines* wart. 
ЭТОН 

* 

- Niežnani sparwcy, za pomocą wytrycha 
dostali się do cukierni Cepi-Ogty lozefa (Ko- 
lejowa 7), skąd skradli płaszcz, worek. ct- 
kru, oraz różnego rodzaju pieczywo, łącznej 
wartości 500 zł. 

— Kradł piwo i syfony. —: W dniu 6 bin. 
Licht Szowel (Kalwaryjska 5) zameldować, 
że od pół roku z jego tabryki wód gazo- 
wych oraz rozlewni piwa, mieszczących się 
przy ul. Kalwaryjskiej 6, systematycznie do- 
konywano kradzieży piwa, Graz różnych 
syfonów, wartość których wynosi 2000 zł. 
Ustalono, iż kradzieży tej dokonywał Munic 
Icek (Lidzka 11), który zbiegł. Poszukiwa- 
nia zarządzono. 

— Fałszywe 'banknoty 20-złotowe. — W 
ostatnich dniach zauważono fałszywe baax- 

noty 20-złotowe z datą 20 czerwca 1931 r. 

Falsyfikat jest wykonany na papierze od- 

miennego składu, gatunku i wygłądu aniżeli 
papier banknotu autentycznego. 

„Zamiast znaku wodnego z podobizną kró 
la Kazimierza Wielkiego, widocznego na mar 
ginesie banknotów prawdziwych, znajduje się 

na falsyfikacie nieforemna plama tłuszczowa. 
Portret Emilji Plater w medaljonie nie wy 

kazuje wyrazistości z powodu złego cienio- 

wania twarzy. 

    

  

  

— Niepokoje w ogrodzie Bernar- 
dyńskim. — Weszło już w tradycję, że 
okres letni w ogrodzie Bernardyńskim 
obfituje w liczne zajścia, wywoływane 
przez szumowiny podmiejskie, grupu- 
jące się na terenie ogrodu w znacznej 
liczbie. 

Bandy łobuzów włóczących się po 
ogrodzie i zaczepiające w  ordynarny 
sposób przechodniów, a szczególnie 
kobiety, mogą liczyć na całkowitą bez 
karność z uwagi na zbyt małe zainte- 

     
  

„T, 
WILHELĄ ROJCEWICZ 

Po długich i ciężsich cierpieniach opatrzony św. Sakromentami zmarł 
w dniu 2 lipka r. b. w wieku lat 26, w maj. Misiuczany 

Pogrzeb odbył się 5 lipca na cmentarzu Turgielskim. 

O czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

  

Ofiary Kąpieli 
WILNO. — Wczoraj znowu zanoto 

wane 4 wypadki utonięć na prowincji. 
jest to już 21 wypadek podczas kąpie- 
li, zanotowany w roku bież. na terenie 
woj. wileńskiego. 

W rzece Miadziołce pow. postaw- 
skiego utonął torowy Wincenty Żukow 
ski. W Mereczance pow. wileńsko-tro- 
ckiego utonął Marcinkiewicz Edward. 
W rzece Wilence w N.-Wilejce utonąt 
Józef Bartnowski. W rzece Džwiniz ti- 
tonął nieznany mężczyzna, którego 
zwłoki wydobyto wczoraj w pobiiżu 
wsi Horawy gm. mikołajewskiej. 

z SĄDÓW. 
SIAWCIŁŁO CONTRA BARAŃSKI 
W PROCESIE O ZNIESŁAWIENIE 

Sąd Najwyższy rozpatrywał głośną w 
swoim czasie sprawę adw. Siawciłły przeciw 
ko sędziemu z Nowogródka Barańskiemu o 
obrazę w prasie. 

Jak wiadomo, Sąd Apelacyjny w Wilnie 
skazał sędziego Barańskiego za obrażający 
artykuł na 8 miesięcy więzienia. Od wyroku 
tego obrońca skazanego adw. Szyszkowski 
odwołał się do Sądu Najwyższego. 

W imieniu adw. Siawciłły występował na 
tej rozprawie dziekan Rady Adwokackiej w 
Warszawie Nowodworski. ? 

Po rozpatrzeniu caloksztaltu sprawy Sad 
Najwyższy wyrok skazujący uchylił i prze- 
kazał całą sprawę do ponow'iego rozpafrze - 
nia Sądowi Apelacyjnem i. p. w. 
EEE ONE, 

resowanie policji ogrodem i bezpie- 
czeństwem tamże. Należy ponadto za- 
znaczyć, że miały już miejsce napady 
na specerowiczów - żydów i przeciw- 
ko tolerowaniu tych zjawisk należy 
jaknajkategoryczniej zastrzec się. 

— Włosiennica w wodzie miejskiej. 
Przodownik policji Kolatowicz (Żeli- 
gowskiego 4) wróciwszy do domu i 
chcąc napić się wody, znalazł pływają 
cą włosiennicę, jak wiadomo niebezpie 
czną dla organizmu ludzkiego. Tyiko 
dzięki uwadze Kolatowicz uniknął przv 
krych konsekwencji. Najprawdopodob 
niej uszkodzone są gdzieś filtry i wio- 
siennica przedostała się dzięki temu do 
przewodów. Stacja pomp powiadomio- 
na o wypadku przyjęła odpowiednie 
środki zaradcze. 

— OBRABOWANA W DRODZE DO 
KAROLINKI. Wczoraj wieczorem na i- 
dącą do Karolinki Zofję Gejnową (Ży- 

dowska 11), na ulicy Sołtamiskiej napadł 

jakiś osobnik i po Steroryzowaniu, zra- 
bował jej torebkę z pieniędzmi i paku- 
nek, w którym była garderoba. 

Ze słów poszkodowanej wynika, że 
rabuś był w towarzystwie kobiety, któ- 
ra jakgdyby stała na czatach, bacząc pil 
nie, czy nikt mie nadchodzi. 

Gejnowa była tak przerażona mapa- 
: dem, że dopiero po dobrej chwili odzy- 

skała względną równowagę i zdołała u- 

dać się do policji z powiadomieniem, co 

ją spotkało. 
MICHALISZKI 

— NAPAD. — Wcz rano w pobliżu 
Michaliszek na przejeżd ego pzez wieś 
Szułkinie handłarza Hirsza Bepsztejna na- 
padł niejaki Jan Szostak, ktory dotkiiwie po- 
bił go, a następnie zrabował 10 z'. Rabusia 
aresztowano. Bepsztejna odwieziono do szpi 
tasa. ; 

DUNILOWICZE 
— DZIECI SPRAWCAMI POŻARU. 

We wsż Kality, gm. duniłowickiej, w 
zabudowaniach Józefa Kulickieęgo dwo 
je jego dzieci, bawiąc się z ogniem, 

spowodowały pożar. Ogień strawił Kił- 

ka gospodarstw rodziny Kulickich, a 
następnie przerzucił się na sąsiednie za 
budowania. Pastwą płomieni padło 17 
gospodarstw. Straty znaczne. 

" Z POGRANICZA 
— POŻAR LASÓW. — W rejonie Pio- 

trowszczyzny, w miejscowości sowieckiej 
Twerecze, w lasach państwowych wybuchł 
groźny pożar. W lesie tym znajdował się re- 
zerwuar z sarnami, które 10zbiegty się po 
ekof'cy. 9 sarn wczoraj przedostało sie na 
teren polski, niedaleko Piotrowszcz;zny. 

— UCIECZKI Z SOWIETÓW 
WZMAGAJĄ SIĘ. — W rejonie Miko- 
łajewszcżyzny przedostało się łodzia- 
mi przez Niemen kilkunastu włościan z 
terenu Rosji sowieckiej. W czasie prze 
prawy dwie łodzie z uciekinierami by- 
ły ostrzeliwane z karabinu maszynowe 

go, przyczem do jednej z łodzi wpadł 
granat wyrzucony z garłacza. Łódź z 

7 uciekinierami poszła na dno. Drugą 

łódź z kilku uciekinierami patrol so- 

wiecki zmusił do zatrzymania się na 

środku rzeki. 5 
— Вохтому z bolszewikami. — 

Onegdaj rano odbyła się polsko-sowie 
cka konierencja graniczna, poświęcona 
sprawie unormowania spławu drzewa 
na rzece Dźwinie. W wyniku konie- 
rencji rozszerzono normy spławu drze- 
wa i nawigacji na rzecze. 

  

Józef Weyssenhoff 
Fiłister Konwentu Polonia 

Zmarł w Warszawie dnia 6 lipca 1982 rcku. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w żałobie 
Konweni Polonia i Filistrzy. 

  

ECHA KRWĄWYCH STRZAŁÓW 
PRZY UL. SNIEGOWEJ 

Dziś na wokandzie sądowej w Sądzie 
Apelacyjnym znajdzie się ciekawa spra- 
wa 23-letniego mieszkańca Wilna Włady 
sława Ronczewskiego, której krwawy 

prolog rozegrał się w: swoim czasie obok 
toru kolejowego przy ul, Śniegowej. 

Mianowicie w dniu 24 czerwca póź- 
nym wieczorem Wydział Śledczy zostal 
zaalarmowany wiadomością, že ma ul. 
Majowej w pobližu domu Nr. 65 jakiš 
żołnierz oddał strzały do przechodzące- 

go mężczyzny i kobiety, a następnie w 

zamiarze samobójczym strzelił do siebie. 
Żolnierzem owym okazał się Wł. Ron- 

czewski, ułan z 13 p. uł. w Nowo-Wilejce, 
postnzelonymi zaś przez niego przechod- 
niami, jego narzeczona Wiktorja Adama 
wiczówna (Majowa 85) oraz odprowa- 

dzający ją do domu Jan Komar (zaułek 

Śniegowy 2.) 
Rany ich okazały się poważne, wo- 

bec czego wszy h troje przewieziono 
do szpitala, w całej zaś sprawie wszczę- 
to dochodzenie, 2 

Podczas śledztwa wyjaśniło się, że 

„pomiędzy Adamowiczówną a Ronczew- 

skim powstało nieporozumienie na tle 

częstego przebywania. dziewczyny w to- 
warzystwie Komara. W umyśle žolnierza 

poczęła nurtować coraz uporczywiej za%- 
drość, która wreszcie przeistoczyła sie 
w chęć zemsty, 

Chęć ta zamieniła się w czyn, gdy 
krytycznego wieczora Ronczewski spot- 

kał swą narzeczoną wracającą z Koma- 
rem z kina. Po krótkiej przeto sprzeczce 
wydobył rewolwei i strzelił najuierw do 

wywala, a następnie do Adamowiczówny. 
Zdając sobie jednak sprawę z konsek- 
wencji swego czynu, przy pomocy tegoż 

rewolweru strzelił również do siebie. 
Na mozprawie w Sądzie Okręgowym 

jako główny Świadek oskarżenia: zezna- 
wała przeciwko oskarżonemu Adamowi- 
czówna, nadmieniając, že zamach doko- 
nany przez Ronczewskiego nie miał naj- 
mniejszego uzasadnienia, gdyż z Koma- 

rem łączyła ją tylko przelotna zmajo- - 
miošė. : 

W. wyniku rozpatrzenia ealokształtu 
sprawy sąd wymierzył wówczas Ron- 
czewskiemu 6 lat więzienia. 

| Na skutek odwołania się od wyroku 
tego do wyższej instancji obrońcy skaza- 
nego adw. Smilga, całą sprawę zre- 
widuje w dniu dzisiejszym Sąd Apela- 
cyjny. p. w. 

  

  

Rodzice, Siostry i Bracia. 
  

   

  

wkłady oszczędnościowe 
w PKO w m-cu czerwcu 1932r. 

W ciągu miesiąca czerwca b.r. P.K.G. 
wykazuje dalszy wzrost wkładów oszczęd- 
nościowych i liczby oszczędzających w tej 
instytucji. Wkłady oszczędnościowe wzrosły 
w ciągu miesiąca sprawozdawczego o dal- 
szych 3,447.775 zł. i osiągnęły na dzień 30 
czerwcą 1932 r. sumę: zł. 356,093.799. — 1а- 
cznie zaś z wkładami pochodzącemi z wa- 
loryzacjj dawnych wkładów markowych 
ogólna suma wkładów  oszczędnościowych 
wynosi zł. 386.140.455. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów o- 
szczędnościowych miesiąc czerwiec wykazu- 
je dalszy: przyrost liczby osób oszczędzają- 
cych w P.K.O. A więc w m-cu sprawozdaw- 
czym P.K.O. wydała 19.898 nowych ksią- 
żeczek oszczędnościowych. Ogólna liczba 
czynnych książeczek oszczędnościowych * P. 
K. O. na dzień 30.-VI 32 r. wynosiła 811.775 
książeczek, łącznie zaś z książeczkami po-. 
chodzącemi z wolaryzacji dawnych wkładów 
markowych — 849.743 książeczek. e 

   

  

      

     Į 

ONEKSIIZKI., | 
Ks. dr. Antoni Roszkowski. Korporacjo- 

nizm katolicki. „Poznańskie prace ekonomicz 
ne“ — Nr. 18. Poznań, 1932, str. 305. 

Praca ks. dr. A. Roszkowskiego ma wszel 
kie cechy aktualności, gdyż zagadnienie 
przebudowy ustroju społeczno- gospodarcze- 
go istosunku do tego Kościoła katolickiego — 
jest obecnie na czasie. Książka, dzieli się na 
13 rozdziałów, których tytuły, poza wstępem 

1 zakończeniem są następujące: Ruch nau- 
kowy społeczno-katolicki. Założenia ideolo- 
giczne katolicyzmu społecznego. Geneza za- 
łożeń metodologicznych katolików  spolecz- 
nych w dziedzinie ekonomiki. Założenia me- 
todologiczne katolików społecznych w śŚwie- 
tle społecznej teorji ekonomiki. Metodologia. 
katolików społecznych a zagadnienie korpo- 
racjonizmu. Krytyka współczesnego ustroju 
społeczno-gospodarczego. Rozwój idei kor- 
poracjonizmu w katolicyzmie społecznymi 
Istota korporacjonizmu katolickiego. Korpo- 
racjonizm katolicki w świetle ogólnej ideolą 
gji korporacjonalizmu. Ekonomika ustroju 
korporacyjnego. Korporacjonalizm w konkre' 
tnych ustrojach społeczno-gospodarczych. 

Praca ks. dr. Roszkowskiego, jak widać 
już z wykazu treści, wszechstronnie omawia 
zagadnienie korporacjonizmu katolickiego, 
to też powinna zainteresować szerokie koła 
poważnych czytelników. Omówienie pracy 
zamieścimy później. 

  

 



  

  

HELIOS: Dziewczę z baru (Miłostki wie 

  

4 оОМО 

NA FILMOWEJ T AŚMEI Giełda warszawska Ceny znižoue od 36 i 40 gr. — — Piękna melodyjna operetka. ceny Cs Dźwiękowe 6 
Z dnia 7 lipca 1932 roku. Kino RU ( 0030 

deńskie). W rolach głównych: Roland 
Toutain, Lina Clarese, Jane Marese. 

Film francuskiej produkcji i w wer- 
sji francuskiej jest lekką operetką, któ- 
rej tłem muzycznem są melodje Lehara, 

a tłem akcji — wesoły Wiedeń, W jego 
ito Praterze, w. jego barach i na jego rin 
gach rozgrywa się mały, operetkowy dra 

macik, którego głównym 'bohaterem jest 

mixer cocktailowy Georges (Roland Tou 
tain). Śliczna kelnerka Greta kocha go 
<ałą siłą swej młodości i urody, ale Ge- 
©rges poznaje pewnego wieczorna damę. 
z innych sfer — Dolly — i traci dla niej 

głowę. Ten wesoły dramacik oczywiście 
zakończy się pomyślnie: Georges wróci 
do kochającej go prawdziwie Grety. 

Szablonowy wątek miłosno - operet- 
kowy znalazł w tym filmie efektowną o- 
prawę dekoracyjną i muzyczną, lekkość 
i wdzięk w stylu paryska - wiedeńskim 
— to też stwierdzić trzeba, że Dziewczę 
2 baru jako film operetkowy, jest cał- 
kiem poprawne i udane. w. 

SPORT 

PODWÓJNY MECZ NA ANTOKOLU 

Jutro o godz. 17.30 na boisku 6 p.p. leg. 
na Antokolu odbędą się zawody piłki nożnej 
o mistrzostwo kl. „A% Wil. O.Z.P.N. pomię- 
dzy Makabi Ii 6 p.p. leg. I 

Mecz ten poprzedzi o godz. 16 spotkanie 
również o mistrzostwo kl. „A* pomiędzy 1 
p.p. leg. a Laudą. Zawody odbędą się bez 
względu na pogodę. 

   

KURS PŁYWANIA NA JEZIORZE 
W TROKACH 

Przed paru dniami na jeziorze Trockiem 
otwarty został kurs pływania Ośrodka W. F. 

Kierownictwo kursu spoczywa w rękach 
p. kpt. Ostrowskiego. zas. 

Żaksiści wileńscy w świetle 
najnowszych imprez spor- 

towych 

Dzięki inicjatywie ŻAKRS, w Wilnie, 
jutro o godz. 17,30 na stadjonie Ośrodka 
Wychowania Fizycznego odbędą się za- | 
wody lekkoatletyczne pomiędzy zawiodni 

'kami wymienionego klubu a sekcją lek- 

koatletyczną „Sokoła. 

W programie przewidziane są biegi 
100 m., 200 m. 1500 m, sztafeta 4X 
100, skoki wzwyż i wdal, oraz rzuty ku- 
łą, dyskiem i oszczepem, 

Jednocześnie drużyna piłkarska tego 

klubu rozegra spotkanie towarzyskie w 

dniach 9 i 10 bm. z Policyjnym Klubem 
Sportowym z Lidy, drużyna zaś teniso- 
wa Trozegna w Lidzie mecz z graczami 
T9 pp. z Lidy. Spotkania tenisowe odbę- 
dą się również w dniu 9 i 10bm. 

Jak widać z powyższego, Żaksiści wi 
ieńscy przejawiają ostatniemi czasy spo- 

ro inicjatywy, jeżeli chodzi o organizo- 
„wanie rozmaitych imprez sportowych i 
diatego mie jest wykluczone, że niezadłu- 
go już zajmą pod tym względem jedno 
z pierwszych miejsc wśród innych klu- 
bów wileńskich. zas. 

VASAAŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Zdrojowisko Druskieniki : 

Nowe źródło solankowe. 
KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, 
Tlenowe i Piankowe. Gabinety ginekolo 
giczne, wziewalnie, oddziały elektro i 

hydro-terapji, pijalnia wód. Zakład leczni- 

czego stosowania słońca, powietrza i ru- 

chu z basenami pływackiemi. Kaskadówki 

i płaża, 

Sezon od 1 maja do 30 września. 

Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie. 
Prospekty wysyła i udziela informacyj w 

Druskienikach — Komisja Zdrojowa, w 
Warszawie — Związek Uzdrowisk Polskich, 

Ś to Krzyska 17, tel. 434-38, 

  

  
„Śpiewak katowicki a Wiino. Ostatni lipco 

wy, Nr. 6-ty miesięcznika katolickiego „Śpie 
wak* świeżo otrzymany został w Wilnie i 
poświęcony jest jubileuszowym  uroczysto- 
ściom Moniuszkowskin, w całej Polsce ob- 
chodzonym, a których niezwykle pięknem 
zakończeniem jest właśnie odbywająca się 
obecnie w Wilnie wystawa pamiątek moniu- 
szkowskich. Krótkie, a treściwe wzmianki o 
wileńskim festynie muzyczno-wokalnym i 
o interesującej wystawie naszej podał w 
„Śpiewaku* Ł. Uziębło. 

Nr. 6 tego miesięcznika redagowanego 
bardzo starannie przez p. profesora Stoiń- 
skiego, posiada miaterjał naukowy. zarówno 
jak informacyjny nader urozmaicony i! uzu- 
pełniony licznemi ilustracjami. 

Pismo, jak wiemy rozchodzi się w tysia- 
cach egzemplarzy, szkoda, że za mało zna- 
sympatycznego „Śpiewaka nasze Wilenko.. 

O N-rze 5-ym, nader wartościowym „Śpie 
waka”, jako pierwszym z jubileuszem Mo- 
niuszki związanym, należaloby dać wzmian- 
kę obszerniejszą. Jest w tem pismie (Nr. 5) 
praca prof. Józefowicza. 

Radje wiieńskie 
PIĄTEK, DNIA 8 LIPCA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program 
dzienny. 15.15: Pieśni ludowe różnych naro 
dów (płyty). 15.35: Komun. met. 15.40: Mu- 
zyka z płyt. 

16.30: Komun. Wil. Tow. Org. Kół. 16.40: 
Rozkosze jazdy kajakiem — odczyt. 17.00: 
Koncert z Warszawy. 18.00: „Walka dwóch 
pokoleń w Atenach" — odczyt wygł. St. 
Srebrny. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Z za- 
gadnień litewskich. 19.30: Program na sobo- 
tę. 19.35: Prasowy dziennik radjowy. 19.45: 
Przegląd prasy roln. krajowej i zagranicz- 
nej. 20.00: Koncert symf. 21.50. Komunikaty. 
22.00 Muzyka taneczna. 22.40: Wiadomości 
sportowe. 22.50: Muzyka taneczna. 

— Wystawa Moniuszkowska, na której 
zgromadzono mnóstwo pamiątek, związa- 
nych z życiem i twórczością wielkiego pie- 
Śniarza trwa. Oglądać można od 11-ej do 8 
wieczór w głównym pawilonie wystawowym 
w ogrodzie Bernardyńskim. 

J) JJ 

ŽĄBAICIS ; 
we wszystkich aptekach i 

:kiadach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
GINNY At: e MA 

  

  

  

    

WALUTY I DEWIZY: 
Belgja 124,15—124,46—123,84. 
Holandja 360,35—361,25—359,45. 
Londyn 31,95—31,85—32,05—31,75. 
Nowy York 8,92—8,94—8,90. 
Nowy York kabel 8,925—8,945—8,905. 
Paryż 35,05—35,14—34,96. 
Stokholm 164,00—164,41—163,59. 
Szwajcarja 174,15—174,58—173,72. 
Berlin 212. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 90,25—90,70. Ta 

suma seryjna 96,50. 5 proc. kolejowa 27. 4 
proc. dolarowa 47—47,15. Stabilizacyjna 47 
—47,50—46,50. 8 proc. L. Z. BGK i BR, obi. 
BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 proc. L.Z. 
ziemskie 29. 4,5 proc. ziemskie 35. 5 proc. 
warszawskie 46,50. 8 proc. warszawskie 
56,50—56. 10 proc. Lublina 54,50. 8 proc. 
Piotrkowa 50. Tendencja dla pożyczek nie 
jednolita, dla listów przeważnie mocniejsza 

AKCJE. 
Bank Polski 71. Cukier 18,25—18. 

dencja utrzymana. 

POŻYCZKI POLSKE W NOWYM YORKU: 
Dolarowa 50. Dilisinowska 51. Stahii: 

cyjna 46,50. \Магзхам ка Gf. Šląska 30. 

BOCH wywvvvEj 

Maison de famille i 
avec lecons de irangais 

14, place Carnot-Aix Les-bains 
au centre de la ville 

a proximitć de Ićtablissement thermal 

et des casinos en face les scurces 
—5— 

tuisine bourgecise 

— tonfort moderne 
ouvert demai a octobre telephone: 7-74 

Ten- 
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GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

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. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

Wsi Z: P> 
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Podaje się do wiadomości, 

położone w miejscowości 

publiczności z plażą 

  

  

sprzedają się 

działki letniskowe 
terenowo urozmaiconej 

siacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

piaszczystym 

: brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

Lamdwarów 
i 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna 

WILNO, MICKIEWICZA 4. 

—-- — m Ž da = ———— 

że w majątku Landwarowie 

pomiędzy 

dogodnym dla kąpieli 

  

„HELIOS“ „DZIEWCZĘ z BA 
Konflikt 2-4h pięknych kcbirt Muzyka Franc. Lehara. W rolach główn Liwa Clarese, Jane Marese 

i Relanu Toutajn. Dodatki dźwiękowe. Na : szy s. cery zniżone. Sesnse 4, 6, Bi 10.15. 

Miłestki Wiedeńskie) 
i 40 
groszy. 

  

Dźwiękowe kino 

KOLLYWOOD 
Mickiewicza 

Dzis słynna gwiazda 
całego Świata Marietta Dydrych w prze 

boju dźwiękowym pod tytułem 

ekranu, ulubienica 

Całuję twoją dłań Madame 
Ceny: balkon 30 gr., parter 60 gr. na wszystkie seanse. 
  

DZWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Wielka 47. Tel. 15-41, 

0 KROK OD HANBY 
Listowa, Józet Roweński i Werner Featterer. Piętno nieślubnego pochodzenia. W szponach handlarzy 

Ceny od 25 gr., parter dz. 60_gr Dziś! Wielki film czeski w jęz. czeskim dla wszystk. zrozumiał 
Potężny dramat eroiyczno obyczsjowy w 10 akt. 
największe siły 

W rol. gł 
artystyczne Czech S. Svobodowa, Zdenka 

żywym towarem. Ned program: dodatki dźwiękowe „Foxa*. 
Na scenie występ fenomenalnego jasno-widzz-ielepsty WŁADZIA ZWIRLICZA w programie odga- 

dywanie myślie, trafne odpowiedzi na pytsnia. 

  

Ceny na wszystkie seansy od 30 gr. Parter od 60 gr. 
Dźwiękowe kino Dziś ostatni dzień największego pizebojn sezonu 

„PAN”| Wyrok morza 
ny tragik Wałter Huston, piękna Hełana Chandler oraz s 

gry! W 

Pctężny dramat życiowy Nowy temst. z którego re- 
żyser i artyści stworzyli film, stojący na najwyższym 
poziomie artystycznym. To film pełen napięcia dra- 
matycznego. To film, w którym aktorzy dają koncert 

rolach głównych nowe sławy ekranu: genjal- 
ubtelny Kent Dougias. 

TEN FILM MUSZĄ WSZYSCY OBEJRZEĆ!! 
Nad pregram: 2 nader ciekawe komecje dzwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w duie Świąt. o godz 2, 
Jutro długo oczekiwana premjers! Bożyszcze kobiet Rod la Rok jsko „złoty młodzieniec* w wielkim awanturniczym 

srcywesołym przeboju „„DiABEL“ ko. ha, tańczy, uwodzi i czaruje! 
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STATKI 
Kursują w 
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"Nowość y 
” BŁONA I PŁYTA 
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Niebywale tanio 

ROWERY 
„osa Ugiwersal 

Wilno, Wielka 21, te!. 12.83 
Duży wybór płyt i patefonów. 
Wszelkie reperacje wykouuie się 

we własnych warsztatach. 
TVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYVYTYYTYT 

OGLOSZENIE. R 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 7-go 

rewiru, urzędujący w Wilnie, przy ul. Poło- 
ckiej Nr. f4, zgodnie z art. 1030 U.P. C., ob- 
wieszcza, iż w dniu 14 lipca 1932 r. od go- 
dziny 10 rano, w Wilnie, przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 11, odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cji publicznej majątku ruchomego, naležą- 
cego do Izaaka Puńskiego, składającego się 
z dorożki na kołach gumowych, oszacowa- 
nych na zł. 900.—, na zaspokojenie pretensji 
firmy „Centroopał'. 

Komornik A. Uszyński. 

LICYTACJA 
Kurator Masy Upadłościowej 

T-w2 Haadl. Zastawowego (Lom- 
bard) Biskupia 4 powiadamia, że 

| w dn. 20, 21 i 22 lipca b. r. o 

  

godz. 5 ppoł. odbędzie się zwyk- 
ła miesięczna licytacja zastawów 
ой № 69089 —106184 wł. opła- 
conych do mies. kwietnia r. b. 

włącznie.   

z 13, 
"Z Werek 7, 8, 9.30, 10.30, 11.50, 1230, 13.30, 14 30, 15.30, 16.30, 17.30, 1830, 20. 
w soboty, niedziele i dnie świąteczne statki kursują co pół. godziny. 
WYYYYYYYYYYVYYVYYYYYVYYYYYYYVYYYYYYVWYVYYYYYYYVYYYYYYYFVYYYYYYYYYYYVYYYVYVYYVYVYVYVYVYYW 

Z NAJCZULSZYCH 

Ż.U00 UD 
Z BARWOCZUE A PRZECIWODBLASKOWA 
LTA 3 

LUMICHROME! 
BLONY 6x9i 64x!I SĄ OBECNIEDOSTARCZANE PO 

BZDJEC ZAMAT 6 '"tej same CENIE 

  

AAAAMAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAALAAADAAAASAAAAAAKAALLAAAAAASAAAAAAAAAAAAA AA AA 

NA RZECE WILII 
godzinach: 

14, 15, 16, 17, 18, 1930 i 20. 

"Letniska 

Tanie letnisko 
na wsi — komuaikacja 
autcbusowa lub ko- 
Ljowa. S :czegóły: 
Gimnazjalna 6 2!, od 
4—6. 2 
—— 

Letnisko 5 
pens|onst 

1zeka, las S'snowy, — 
poczta i majątek. Da- 
nivszew stacja Smor- 
gonie, Kiersnowska. 

  

    

   
   

tudenika poszuku'e 
berphstaej prakty- 

ki farmaceutycznej, 
slbo kondycji do fzie- 
ci za utrzymanie. Zgło” 
szenia ul, Zamkowa 
24—3.       
    

| -AAAADAAABAŁARAAŃ | EtNISKO- 

pensjonat 
Lokale w lesie, rzeka, radį“, 
EO dancing, tenis, krokiel, 
= 4 24. lub 350 dzisunie 

od stacji 1 i pół kim. 
Do wynajęcia Dow. Zarrecze 16—17 

umeblowany pokój, Dą od g. 9—3. 30 
browskiego 12 m. 3. Ni 

Sklep 
spożywczy z mieszka- 
niem odstąpię, lokal 
nadaje się na  iacy 
handel. Nowoświecka 

PosZUKUJĄ 
PRACY 

8 "шс:усіеіія gimnaz- 

——— 1 11] 
mieckiego i francuskie- 

Potrzebne go že ydė lekcje w 
mieszkanie 2—3 poko: szkole Średniej pry- 
je z kachnią niedrogo watnej, Wiadomości 
Administr. sub „5 —K*. Dąbrowskiego 12 m. 3, 
oz E ой 1700 00-08); 

» 

Do wynajęcia Młoda nauczy- 
3 i 4 pokojowe miesz cielka 

kania z wygodami. wyjedzie na lato zab. 
Wiełkomierska 5 a. skromnem wynagrodze= 
——————niem do cZziecka ой 

7 4 к i ARE AZ? 
okoje . dobre, Wielka 27—3, 

z ida wyłącznie 9d 11—1 gedz 
lub pojedyńcze z u-__, 
działem kuchni —wygo- 
dami, przystępne. Zam- 
kowa 18—19, cena z 
ustępstwem 

Ty domów buduje 
się w Wilnie, czyż 

przy żadnym z nich 

"L... dla wykwaliłikowanego 
Cm cieśli, solidnego czło- 

Do wynajęcia wieka pozostającego 
mieazkania 3 i 4 po-bez pracy? — Łaskawe 
koi z wygodami przy zaofiarowania proszę 
ul. Jakóba Jasińskiego kiero: ać mi. Św. Igna- 
18. Dow. się na miejs- cego 12 — 27, Baliński 
cu oraz Trocka 4 m. 1. Michał. 

7 Može 

m": KkżAŻAŁACAŁAŻAŁŁAŁAŁ ŁA — 

  

nie znajdzie się prace - 

Polecana Kera z dobremi 
przez Tow. aw. Win- rekomendacjami, 
centego rodzina, skła. CZySta. Nowogródzka 8, 
dzjąca się z matki su- Kopciuch Darja, 

chotnicy, ojcs bezro- = 

botnego i trojga wąt Giužąca spokojna,— 
łych i głodnych dzieci =” lubiąca dzieci po- 
prosi o potmoc w odzie: SZukuje pracy, Może 
ży lub groszach Ofa- wyjechać па wieś, — 
ry dia rodziny B,, — Awsiukiewicz  Emilja 

przyjmuje Administra. Zanłek Betlejemski 8. 
cja „Sł.wa”. * - 

ucharka, uczciwa 
okarz, gruntownie 3% pracowita przyjmie 
obeznany ze swym posadę, — wymagania 

zawodem, zdolny ta: skromne. Pietkiewicz 
chowiec, — psszntuje Michalina. Sotjaniki 7, 
pracy, Korowski Jan, —— оо że, 
Bystrzycka 11. Poszukuję 

-— — posady siužącej z do- 
proca i poszuku- brem gotowaniem mam 

je pracy, Wielka 28 dobre świadectwa. Mi- 
m. 6. Zubaczyk Wło-ckiewicza 29—9. 
dzimierz, =     

  

maa zewce dobry robot 
KS dobry robot- nik, bardzo poirze 

nik, pracowity, su: bujący pracy, zgadza 
mienny, — w ciężkich jący się na każde wa 
warunkach znajdują y runki wynsgrcdzenia 

y + 

się, szuka pracy od poszvkuje zajęcia. Cze 
zaraz. Zgadza się na botarunas Wiktor Wo 
każde warunki  Żóra- dociąowa 14. y 
wia 9 m. 1. Żyźniew- 
ski Jan. 

  

indais szewcki, 
—— dobry fachowiec, 

Szewc poszukuje pra- ze skromnemi 
cy przy warsztacie ganiemi szuka 

czy też 

wyma- 
zajęcia 

samodzielnie, od zaraz, solidny, nie 
wyjechać napije, Żórswia 6 m. 3— 

prowincję. Sokola 16. Aleksandrowicz Kazi 
Hurczyn Stanisław. mierz.   

  

  

ukiernik.  Znsjący Kosa zusjący swój 
dobrze swój „fach tach — poszukuje 

przcowity.  Przyjmie pracy najchętniej do 
posadę — za skromne majątku, spokojny, pra- 
wyłagrodzenie. Tum-cowity, Nowogródzka 
mel Ernest. Pańska 7. tę Marciriak Konstan- 

= 
stolarz, dobry tacho- - 3 

wiec ze Świade- $'usarz - mechanik 
ctwami przyjmie pracę =» pozostający bez pra” 
na skromnych warun cy przyjmie posadę n 
kach. — Narvniec Kle skromnych warunkach 
mens — Zaułek Lidz — Pracowity, sol dny, 

ki 13. uczciwy. Dobry robot- 
nik, Tokarska 6 m. 6. 

Kucharka Zaulewicz Władysław, 

czyli służąca do wszyst: m ak 
kiego z dobrem goto+ 
waniem poszokuje po- 
sady, zgadza się na 
wyjazd, posiada Świa- 
dectwa Adres Tat:r- 
ska 16—7. 

      

tołarz meblowy— 
znający dobrze swój 

fach prosi o udzielenie 
mu pracy. Przyjmie 
również zamówienia. 
Wykonanie solidne. — 
Babkin Antoni, Smo- 

". leńskz, 13. 
Właścicieli kamienic 
prosi o posadę dozor: £zofer z dobremi 
cy były nauczyciel (z =B świadectwami, trze- 
rodz'ną, żonaty)—Skraj źwy, uczciwy, poszu- 
nia nędza Chętnie, su- kuje pracy. Wymaga- 
miennie i gorliwie speł nia skromne. Wasilew 
ni swe czynności Adres ski Antoni =— Ostro- 
w redakcji lub Zarze- bramska 25, 
cze 15-12. 40 Ек‹›пом. zdoliy, — 

== pracowity poleca 
пна Się. Bakszta 14. Jann 
tolarz. = Sumieny szkiewicz Witold. 
pracowity prosi = — 

udzielenie  iakiejkol Ogrodnik kwelifiko- 
wiek pracy. Może wy- wany, z przktyką, 
jechać na prowincję.-— Legjonowa 43, Chle- 
Czywilis Michał. Po- bowski Antoni, 
narska 45. 

    

  

  

    

B. FARDJOHN 

Tajemnica Keithpoci-Square 
— Przeciwnie, on mnie bardzo in- 

teresuje! 
— No, zrobione! Już krew nie bę- 

dzie płynęła. Mam nadzieję, że nie 
zmienisz swych uczuć dla mnie, po 
tem, co ci opowiedziałam? 

— Moje uczucia do ciebie pozosta- 
ną zawsze nie zmienione, Betty! 

— Czy myślisz, że rodzice mi prze- 
baczą? 

— Jestem tego pewien. Ale pozwól 
mi odejść. Śpieszę do nich z dobrą 
nowiną. 

Tak, Dicku, idź prędzej. 
Ucałowali się serdecznie i rozstali. 

ROZDZIAŁ XVI' 

DR. VENSIN INTERESUJE SIĘ 
DICKIEM 

Słowa Betty o tem, że Reginaid 
„miał jakiś plan polepszenia bytu i że 
chciał za wszelką cenę wykonać go, 

nie przyznanie się żonie do wizyty u 

ojca, ciągłe wzywanie ojca w malignie, 
wszystko to poważnie zaniepokoiło 
Dicka. 

Nie było wątpliwości, że Samuela 
Boyde'a mógł zamordować tylko je- 
go syn albo Abel Death. Ale gdzie 
mógł się podziać ten ostatni? Może i 
on został zabity? W takim razie sytua 

Zamkowa 2. Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

cja Reginalda byłaby wręcz beznadziej 
na. 

„Dziś w nocy przeszukam cały 
dom, ale mam nadzieję, że nie znajdę 
trupa. W przeciwnym razie sam Lucy- 
per nie wydobędzie Reginalda z ma- 
tni!* 

Drzwi mieszkania Robsonów otwo 
rzyły się szeroko, zanim jeszcze zapu- 
kał. 

— Przynoszę dobre wiadomości! 
— oznajmił wesoło. 

— Znalazłeś ją? — krzyknęła ra- 
dośnie ciotka Rob. 

— Znalazłem. 
— Chwała Bogu! Boże.. co za szczę 

ście! 
Inspektor Robson schwycił Dicka 

za rękę, był blady, jak płótno. 
— Czy zdrowa? 
— Żyje, zdrowa i czeka na” was. 
Ciotka Rob schwyciła palto i kape 

lusz. 
Idziemy Dicku, prowadź nas. 
— Chwileczkę ciociu, — zatrzymał 

ją siostrzeniec. Muszę wpierw powie- 
dzieć kilka słów. 

Dick w krótkich słowach  powtó- 
rzył wszystko, co słyszał od Betty. Ale 
Starzy rodzice byli tak szczęśliwi, że 
się córka znalazła, że nie znaleźli ani 
słowa wymówki, lub gniewu. 

— Dziś jeszcze przejadą tutaj, — 

zdecydowała ciotka Rob. U nas chory 
prędko wyzdrowieje i oboje będą mie- 
li więcej wygód. 

Wszyscy troje pośpieszyli więc na 
Park-street do mieszkania Reginalda. - 
Dick skorzystał z pierwszej sposobno- 
ści, by wymknąć się z rodzinnego gro- 
na. Zaabsorbowany był całkowicie noc 
ną eskapadą, która go oczekiwała. Zda 
wał sobie sprawę, że po raz ostatni mo 
że sobie pozwolić na tego rodzaju ry- 
zykowne przedsięwzięcie, od jutra zaj- 
mie się tem policja. 

„Muszę tam być nie później jak o 
dziesiątej, — rozmyślał, — ale teraz 
muszę uporządkować cały materjał, 
który już zdobyłem”. Zatrzymał się na 
rogu ułicy i wyjął notes. 

Nagle doznał wrażenia, że ktoś mu 
się przygląda. Podniósł głowę i zoba- 
czył w odległości kilku kroków dokto- 
ra Vensina, śpiesznie schował notes. 

— Kochany panie, — zaczął do- 
któr z dobrodusznym uśmiechem, -— 
patrzę na pana i myślę sobie: co mo- 
gło tak zainteresować tego młodzień- 
ca, że przestał poznawać znajomych? 
Wiersze, poemat, natchnienie? Tak, 
tak, proszę się nie zapierać. Uwiel- 
biam literaturę! Ona jest temi skrzydła 
mi, które podnoszą nas ku górze, w 
dziedzinę marzeń i illuzyj! Kto wie, 
może w pańskiej kieszeni, — dotknął 
go żartobliwie palcem, — spoczywa 
najwybitniejsze arcydzieło doby obee- 
nej? Kto wie? Co?.. Kto wie? 

— ]а wiem, — odparł Dick zimna. 

Drukarnia „Słowa 
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— Ješli rachunek praczki i szewca mo 
że okazać się tem arcydziełem, gotów 
jestem oddać go panu do opublikowa- 
nia. 

— Rachunek praczki i szewca! —- 
roześmiał się doktór, — ach Boże mój 
Boże mój, jak okropnie piękne illuzje 
plączą się z brudną rzeczywistością. 
Spójrz pan dokoła siebie! Na te kobie- 
ty i tych mężczyzn, idących koło nas. 
Jaką tajemnicę ukrywa każde z nich? 
Jaką tajemnicę ja sam w swem sercu 
noszę? Prawdę mówiąc, ja sam nie 
wiem, czy zagadki stwarzają zagadko- 
we romansy, czy literatura stwarza za- 
gadki życia? 

— Niech pan wybiera, co się panu 
podoba, a ja nie mam czasu! —.odpo- 
wiedział Dick, chcąc czemprędzej po- 
zbyć się swego towarzysza. 

— Pan myśli, że można wybierać? 
— powątpiewał doktór, śpiesząc obok 
Dicka i nie zwracając uwagi na jego 
niechętne odpowiedzi. Odkąd to pozo- 
stawiono nam prawo wyboru? Ale, 
ale, czy nie wie pan coś o zaginionym 
ze znajomej rodziny? 

—.Nie wiem. Ale myślę, że chyba 
nie wróci. 

— Aha! Więc ma pan już jakieś 
własne przypusźczenia, dotyczące tej 

historji? ; 
Dick zmarszczył się i wzruszył ra- 

mionami. 
— Nie? Na pana miejscu nie łamał 

bym sobie głowy napróżno nad taką 
sprawą. Ale widzę, że pan nie jest u- 

— i 

sposobiony dzisiaj do przyjacielskiej 
pogawędki. Odchodzę więc, młody mój 
przyjacielu. Gdybym mógł się w czem 
panu przysłużyć, będę na pana usługi. 

Doktór Vensin podniósł cylinder, 
obnażając na chwilę łysinę i odszedł 
powoli. 

ROZDZIAŁ XVII. 

LADY WORTON 

Cudna, gwiazdzista noc otuliła sie- 
dzibę lorda i lady Worton, podczas do 
rocznego balu. Zadowolenie malowalo 
się na twarzach gości, ale najbardziej 
radosną wydawała się sama gospodyni. 
Nikt nie potrafiłby wyczytać z jej twa- 
rzy męczącego ją niepokoju. A prze- 
cież jedna dokuczliwa myśl nie opu- 
szczała jej ani na chwilę: 

— Dlaczego on nie przyjeżdża? ©- 
biecał być dziś napewno, a już pierw- 
sza po północy... Boże, już pierwsza! 

Lady Worton potrzebowała pienię- 
dzy i dziś oczekiwała na obiecane jej 
przed paru dniami tysiąc funtów. Po- 
łowa tych pieniędzy miała leżeć naza- 
jutrz w kieszeni krawcowej. W żad- 
nym razie lady Worton nie może nosić 
łachmanów!  Zniecierpliwiona czekała 
przy fontannie, tupiąc nóżką o cemen-- 
towy brzeg. Z ciemności wychyliła się 
sylwetka lokaja, niósł na tacy bilet wi 
zytowy. Lady Worton spojrzała na na- 
zwisko i westchnęła z ulgą. 

— Nareszcie! Gdzież on jest? 
— Czeka przy bramie mylady. 

"gająca, by ratował Reginalda! 

Wślad za lokajem wytworna da- | 
ma zniknęła w ciemnościach parku. 

Jaki wspólny węzeł może istnieć 
pomiędzy wesołą siedzibą lady Wor- 
ton, a ponurym domem zbrodni, przy 2 
Keithpool-square, gdzie Dick poszuki- 
wał właśnie trupa Abla Deatha? Nie- 
widzialne ogniwa połączyły te dwa 
punkty. Ale jak je odkryć i odgadnąć 
zagadkę? Е i 

Poszukiwania, które Dick rozpo- 
Cczął na własną rękę, trwały dwie go- - 
dziny. Ale nie szukał śladów Abla De- 
atha, chodziło mu o ślady, któreby 
przemawiały przeciw Reginaldowi. Ce- 
lem jego było zniszczyć wszystko, co 
mogłoby zaszkodzić mężowi Betty. Za 
myślony stanął wkońcu w środku ga- 
binetu Boyde'a i mimowoli .zaczął li- 
czyć butelki: „Portwein — łapie sie- 
bie na myśli, nieoczekiwanie, — do- 
brzeby było wypić'* — 73... 73... cytra 
ta wbija mu się w mózg, 73 butelki 
wina... 

O trzeciej nad ranem skończył 
Dick swoje poszukiwania. Nie miał już 
potrzeby pozostawać dłużej w domu 
Boyde'a. Żadnych śladów Deatha nie 
było! ; 

— Trzeba zachowač tajemnicę! — 
mruczat do siebie. — Gdyby Abel De- 
ath wrócił, byłoby zupełnie źle. Dopó 
ki go niema, możemy jeszcze walczyć. 

Przed oczyma jego staje Betty, bła 

(D C. N.) { 
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