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cja mie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SRASLAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot”. 
BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgaruin K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
„AWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „jedność” 
LIDA — wi, Suwalska 13 — S. Mateskį, 

„Ruch“, MOŁODECZNO — Ksiegarnja T-wa 

  

Zagraniczne 50 proc, drożej, 
do miejsca, Terminy druku mogą być 
  

NOWOGRÓDEK 
— dA, Łaszuk, 

Zwjerzyūskį, ST. ŚWIĘCIANY 
WILE 

cyfrowe į tabelaryczne 0 50 proc, 
przėz Administracjo zmieniane 

Wrażenia z Dorpatu FCHA KONFERENCJI LOZAŃSKIEJ 
WRAŻENIA 

Nader miłe, a niespodziewane. Ze- 
wnętrznie, malowniczo rozrzucony po 
obu brzegach Embachu, Dorpat (po 
estońsku Tartu) nie wiele się zmienił; 
rozszerzył się nieco, lecz pozostaje na- 
dal, z wyjątkiem rynku i przyległych 
ulic, miastem przeważnie drewnianem, 
wabiącem zielenią ogrodów. Najwięk- 
szy jego wdzięk stanowią jak dawniej 
— czyli przed pół wiekiem, gdy odby- 
wałem studja, — wzgórza z rozległym, 
na nich, cienistym parkiem miejskim; 
jedno z nich zdobią najwspanialsze, ja 
kie w życiu wilziałem, ruiny starożyt- 
nej katedry, w której odnowionem prez 
biterjum mieści się bibljoteka uniwer- 
sytecka, zawierająca przeszło 500.000 
tomów. 

Natomiast, co się tyczy strony we- 
wnętrznej, spotkałem się ze światem 
zupełnie nowym, który mnie odrazu po 
ciągnął, prawie oczarował. Za moich 

„czasów Dorpat miał wybitnie niemiec- 
ki charakter. Po estońsku, albo jak mó 
wiono wówczas, po czuchańsku, gadali 
tylko chłopi, w mieście dorożkarze, 
sklepikarze, ale i z tymi można było 
jako tako po niemiecku się porozumieć. 
Profesorami byli sami Niemcy, wyją- 
tek stanowił prof. Wiskowatow, wy- 
kładający język i literaturę rosyjską; 
nieco później powołano na katedrę iję- 
zyków słowiańskich profesora Bau- 
dou de Courtenay, O ile wiem, nie było 
w gronie profesorów ani jednego gente 
estonus, W ostatnim roku mego po- 
bytu powstała korporacja łotewska 
(Lettonia), nie doszło jednak do za- 
łożenia korporacji estońskiej. Dlacze- 
go, nie wiem; może z powodu zbyt ma- 
łej ilości studentów Estończyków; 

prawdopodobnie też . sprzeciwiał się 
temu Związek Korporacyj niemieckich, 
który w tych kwestjach rozstrzygał. 

Bywaliśmy wówczas potrochu w 
towarzystwie niemieckiem. Wśród pa- 
nien profesorówien, niektóre były nie- 
pospolicie wykształcone i inteligentne. 
Razu jednego na wieczorze tańcującym 
rozmawiałem w czasie kontredansu z 
moją tancerką, panną Teichmiiller, cóc- 
ką wielkiego filozofa, o dramatach 
Szekspira. Ona coś o Cymbelinie, a 
ja właśnie sztuki tej nie czytałem; nie 
zapomnę jej zgorszenia: „Wie só, sie 
haben noch nicht den gauzen Shakes- 

_ peare gelesen?", Błogosławione czasy! 
Kto dziś wśród podrygów dzikich jaz- 
zbandów, miałby ochotę i czas myśleć 

1 mówić o Szekspirze! Niemki naogół 
nie odznaczały się urodą; zdarzały się 
ładne, ale były sztywne, bez wdzięku, 
koledzy moi na temat ten dowcipko- 
wali; zdaje się, że dziś nie znaleźliby 
«do tego sposobności. 

DORPAT DZISIEJSZY. 

'_ Całkiem inny, jak powiedziałem 
„jest Dorpat dzisiejszy. Zaledwo wysie 
dliśmy z wagonu, przedstawił się nam, 
jako członek komitetu student, miły, 
wesoły Estończyk, przemówił doskona- 
łą trancuzczyzną, zaprowadził do pa- 
wiłonu, gdzie niemniej urocze koleżan 
ki wskazały nam hotel, w Rtórym za- 
rezerwowane były dla nas pokoje. Prze 
brawszy się, wyszedłem na miasto; ję- 
zyka niemieckiego prawie nie słychać: 
nowe twarze, nowe typy i, im wyra- 
źniej w ciągu czterech dni pobytu me- 
go stwierdzałem, że znalazłem się w 
nowem środowisku wśród nowych lu- 
dzi; powstało nowe społeczeństwo, a 
bardzo sympatyczne, estońskie; wszyst 
ko ludzie dobrze wychowani, o ujmu- 
jącym zewnętrznym układzie, nadzwy 
<zaj uprzejmi i, jak się zdawało, szcze 
rze i serdecznie dla gości swoich ży- 
'czliwi. A mówiąc nietylko o panach i 

' paniach z towarzystwa, nietylko o stu 
dentach i studentkach, dotyczy to w 
równej mierze warstw niższych, np. 
służby hotelowej i restauracyjnej. Za- 
szedłem do starej, prawie tak starej, 
jak wskrzeszony w r. 1802 Uniwersy- 
tet, cukierni Liechsingera, w której nie- 
jedną dobrą chwilę spędziło się w а- 
tach młodych. Przeszła w inne ręce, 
zmieniła się raczej na lepsze; po gu- 
stownie umeblowanych salonach uwi- 
jają się, roznosząc napoje, przystojne, 
zgrabne, mile uśmiechnięte  subretki, 
W nawiasach zaś dodać można że i 
«o do wyrobów cukierniczych Dorpat 
Śmiałoby mógł współzawodniczyć z 
najsłynniejszemi firmami stolic еиго- 
Pejskich. — O kulturze społeczeństwa 
Sądzimy na podstawie, co najbardziej 
rzuca się. do oczu, czyli form towarzy- 

skich, otóż młode, młodziutkie społe- 

czeństwo estońskie stoi już pod tyn 
względem na tym samym poziomie, co 
społeczeństwa europejskie o starej, wy 
kwintnej, wiekami urobionej kulturze i 
w tem korzystnie, jak zewsząd słyszę, 
wyróżnia. się od sąsiadów swoich, Ło- 
tyszów. Słowem, wyniosłem wrażenie, 
że jest to rasa w wysokim stopniu kul- 
turiahig i że przeto świetną może mieć 
przed sobą przyszłość, o ile cały nasz 
świat europejski nie runie wkrótce pod 
ciosami grożącej mu katastrofy. 

ŻYCIE UMYSŁOWE. UNIWERSYTET. 

Przywiozłem ze sobą, kiłka książek 
o przedmiocie tym, z pomocą których 
zamierzam obszerniejszy o tem napisać 
artykuł. Tymczasem zaznaczę, że dzi- 
siejszy Tartuański Uniwersytet z języ- 
kiem wykładowym estońskim, istnieje 
od jesieni 191j roku i z nadzwyczajną 
szybkością rozrasta się i . organizuje. 
Oto cyfr kilka: 'w r. 1920 wśród 40-:u 
profesorów było tylko 12-tu Estończy 
ków, natomiast z pośród 16-tu zastęp- 
ców, czyli suplentów, nie posiadają- 
cych wymaganego stopnia naukowego, 
13-tu należało do narodowości estoń- 
skiej. — W roku 1925, protesorów zwy 
czajnych i nadzwyczajnych było 66-u, 
Estończycy stanowili już połowę tej licz 
by. W r. 1920 tylko połowa wykładów 
odbywała się w języku estońskim, in- 
ne, przeważnie po niemiecku, albo po 
rosyjsku, w 1925 r. liczba wykładów 
estońskich doszła do 60 proc. Niedale- 
ką jest chwila, w której uniwersytet 
będzie wyłącznie estońskim, profesoro- 
м1е №етссу i Rosjanie są dziś zniko- 
mą mniejszością. Co do młodzieży, to 
było jej w pierwszym roku istnienia 
tylko 347, liczba ta podniosła się w r. 
1926 do 4651. Stanowczo za dużo na 
państwo, liczące-załedwo -1.100,000.1u 
dności, odtąd'też liczba ta powoli, a 
stale się zmniejsza, co, zdaniem mojem 
dobrze świadczy o zmyśle praktycz- 
nym u Estończyków; w r. z. zapisa- 
nych było 3292. Ciało nauczające w 
całości swojej (profesorowie, zastępcy, 
docenci, adjunkci) składało się w 1931 

r. ze 185 osób. й . 

Uniwersytet wydaje swoje Roz- 
prawy (Acta et Commentationes Uni- 
versitatis Tartuensis). Ich językiem 
oficjalnym jest jezyk estoński, ale do- 
puszczone są języki łaciński, grecki, 
niemiecki, francuski, angielski, rosyj- 
ski. Przeważają rozprawy niemieckie 
77 proc. na oddziale matematyczno- 
przyrodniczym, 60 proc. na humani- 
stycznym, poza uniwersytetem działa 
jeszcze cały szereg towarzystw nauko- 
wych, z których najstarsze, założone 
w r. 1838 p.n. „Gelehzte  Estnische 
Gesellschaft" liczy 162 członków i wy- 
daje swój Rocznik. 

300-LECIE UNIWERSYTETU. 
Ci, co przed 30 laty. w. Dorpacie 

studjowali, pamiętają uroczystości, któ 
re tam się odbywały w r. 1902 z powo- 
du stulecia istnienia tegoż uniwersy- 
tetu. 

Uniwersytet w Dorpacie, p.n. Aca- 
demia Gustaviana, założył król Gustaw 
Adolf w r. 1632. Czasy były burzliwe; 
uniwersytet wegetował raczej niż, żył; 
pc śmierci króla wykłady były w cią- 
gu lat kilku zawieszone z powodu bra- 
ku środków; w r. 1656 wskutek najaz- 
du moskiewskiego profesorowie ucie- 
kli do Rewla i tam wykładali aż do 
końca wojny, t.j. do roku1665. Była to 
instytucja chromiejąca na obie nogi 
wobec małych środków i niedostatecz 

nej ilości tak proiesorów jak uczniów. 
Dopiero w r. 1690 uniwersytet odno- 
wiony został, jako Academia Gusta- 
viana Carolina i niedługo się cieszył 
z nowego życia, przyszła wielka woj- 
na północna. Potworny protoplasta 
dzisiejszego bolszewictwa, car Piotr, 
którego Rosjanie dotychczas nazywa- 
ją wielkim, zdobył Dorpat, część lud- 
ności wyciął w pień, część  uprowa- 
dził wgłąb Rosji, uniwersytet zni- 
szczył,z miasta nie pozostał kamień na 
kamieniu. Odtąd synowie baronów i 
zamożniejszych mieszczan, nie mając, 
wyższej uczelni we własnym kraju, jeź- 
dzili na studja zagranicę. Car Paweł, 
obawiając się idei liberalnych, które- 
by stamtąd przynieść mogli, nosił się 
z myślą wskrzeszenia uniwersytetu; 
myśl tę wykonał Aleksander I w r. 
1802. Wiek XIX (1502 — 1889) był 
epoką rozkwitu Dorpackiej wszechni- 
cy; świeciła gwiazdami pierwszorzęd- 
nej Wielkości. W latąch mego pobytu 
(1850 — 1883) z uczonych o sławie 
europejskiej na wydziale humanistycz- 

MINISTER AUGUST ZALESKI 
O UCHWAŁACH LOZAŃSKICH 

Minister Zaleski udzielił dziś w Ge- 
newie wywiadu kilku Korespondentom 
dzieników polskich na temat stosunku 
Polski do uchwał lozańskich. 

Minister Załeski uważa, że w Lo- 
zannie osiągnięto szczęśliwy  kompro- 
mis. Układy lozańskie, mówiące o re- 
paracjach,, dotyczą Polski w minimal- 
nym stopniu, ale wypływająca z nich 
konieczność porozumienia się z Ame- 
ryką na temat długów wojennych, ob- 
chodzi Polskę w stopniu znacznie więk 
szym, gdyż ną budżecie polskim spła- 
ty długów wojennych ciążą szczegól- 
nie. 

W zakończeniu wywiadu Minister 
zaleski wyraża przekonanie, że osiąg- 
nięcie zgody w. dziedzinie reparacji i 
długów wojennych odbije się korzyst- 
nie na tak dla Polski niezbędnem uru- 
chomieniu kredytów. 

Wreszcie zapowiada minister Za- 
leski ponowienie w najbliższym czasie 
polskiej inicjatywy utworzenia bloku ' 

W obronie Pomorza i Śląska państw rolniczych, ażeby na przyszłej 
ogólno - światowej konierencji gospo- 
darczej państwa te mogły stworzyć ;e- 
dnolity front. 

SPRZECZNE GŁOSY W ANGLJI 

LONDYN PAT. — 11 bm. na posiedze 
nui Izby Gmin Saiford Cripps w imieniun opo 
zycji Labour Party oświadczył, że każdy 0- 
bywatel, którego obchodzą przyszłe losy Cy- * 
wilizacji sehli czoła przed mądrością — Кап- 

cuskich i niemieckich mężów stanu, która 
doprowadzła do kompromisu w sprawie od- 
szkodowań. Wszystkie tronnictwa  angiel- 
skie wdzięczne będą W. Brytanji za to, że 
dopomogli w osiągnięciu tego celu. 

Na temże posiedzeniu izby Churchill po- 
wiedział, że nie może przyiaczyć się do entu- 
zjazmu z jakim witane są te rezultaty. Cho- 
ciaż wszystko co przyczynia się do usunię- 
cia tarć między Niemcami a Francją jest rze 
czą korzystną — oświadczył mówca — zda- 
je mi się jednak, że powinszowania należy 
przedewszystkiem kierować w stronę Nie- 
mec. W niecałe 15 lat po zakończeniu wojny 
Niemcy są całkowicie zwołniorie od ciężarów, 
które nałożone zostały na nie, celem wynagro 
dzenia okropnych szkód wyrządzonych Fran 
cji. 

RZĄD NIEMIECKI „ADO .. OLONY, 
HI'YLER — NIE! 

BERLIN. rAT. — W poniedziałek rano 
odbyło tię posiedzenie gabinetu Rzeszy, na 
którem kancierz von Papen złożył sprawozda 
rie z przebiegu konierencji lozańskiej i z za 
wartej umowy. W imieniu pozostałej w Ber- 
linie części gabinetu Rzeszy minister spraw 
wwenętrznych von Gayl złożył podziękowanie 

konclerzow Papenowi i innym członkom de- 

legacji za dokonaną w Lozannie pracę. Spra- 

WARSZAWA, 11.7 (tel. wł.). 
Wieczorem odbyła się w Warszawie 
przy udziale 20 tys. ludzi wielka de- 
monstracja pod znakiem obrony Po- 

morza i Śląska. 

Na placu Marszałka Piłsudskiego 

  

Potworne awantury O. W.P. w Gdyni 
JEDEN ZABITY, KILKA OSÓB POTŁUCZONYCH 

- GDYNIA. PAT, — Podczas złotu 
sokolstwa. pomorskiego, jaki odbywał 
się w dniu 11 bm. w Gdyni, doszło 
do przykrego incydentu, wywołanego 
przez zorganizowaną grupę Obozu Wiel 
kiej Polski, który zmobilizował w tym 
celu członków z Tczewa, Wejherowa i 
innych powiatów pomorskich. Przebieg 
zajścia był następujący: 

G'upa członków O.W.P. w ilości 
około 250 osób, z odznakami O.W.P. 
usiłr «ała przedostać się na stadjon, 
wŁrew życzeniom prezydjum zlotu s0- 
kolstwa, który uroczystości odbywał 
bez urziału jakichkolwiek innych od- 
działów. Grupa 0O.W.P. podeszła do 
bramy stadjonu, uformowała się w 
czwóski *' na komendę jednego z przy- 
wódców: „Brać siłą* usiłowała wtar- 
gnąć na stadjon. Paru policjantów, sto- 
jacych przy bramie, nie mogło po- 
wstrzymać nacierających i brama w 
jednej chwili została zdemolowana, a 
betonowy słup bramy przygniósł kilku 
nacierających, między innemi 19-letnie 

go Kosznika Norberta-z Kartuz, Ktory 
po 2 godzinach zmarł w szpitalu. We- 
-4wana policja przywróciła porządek, 
jednak po pewnym czasie członkowie 
O0.W.P. uformowali pochód i ruszyli „е 
śpiewem, spotykając się z rezerwą poli 
cji. Na wezwanie policji do rozeišcia 
się jeden z członków O.W.P. trzyk*ot- 
nie strzelił do policjanta, lecz chybił, 
poczem zniki w tłumie. 

Po tym wypadku władze sokolstwa 
złożyły na ręce komisarza rządu wyra- 
zy ubolewania, zaznaczając, że odpo- 
wiedzialności za ten wypadek nie po- 
noszą oraz, że nie solidaryzują się z 
O.W.P., który nie będąc zaproszony, 
usiłował zakłócić spokój i porządek. 

W związku z zajściami przybył do 
Gdyni wojewoda pomorski  Kirtik'is. 
Policja aresztowała 9 osób i sprawę 
przekazano włądzom sądowym. 

Dowiadujemy się, że ojciec tragi- 
cznie marłego Norberta Kosznika zamie 
rzą wytoczyć powództwo cywilne aresz 
towanym członkom O.W.P. 

wozdanie kancierza Papena spotkało się z 
jednogłośnem uznaniem. 

BERLIN. PAT. — Niezwykle charaktery- 
styczne przemówienie wygłosił na jednem ze 
zgromadzeń w Bawarji Hitler, oświadczając 
wtęcz, że umowa lozańska, obciążająca na- 
ród niemiecki trzema miljardami mk, w cią- 
gu 6 miesięcy nie będzie warta 6 marek. 

WE FRANCJI DUŻO SIĘ NIE Mówl 
PARYŻ. PAT. — Rada gabinetowa zło- 

żyła premjerowi Herriotowi powinszowania 
w związku z uzyskanemi w Lozannie wynika 
mi, a następnie rozpatrywała projekt uzdro- 
wienia budżetu, nad którym dzisiaj po połu- 
dniu rozpoczynają się debaty w Izbie Depu- 
towanych. 

BOLSZEWICY NARZEKAJĄ 
MOSKWA. PAT. — Korespondent lozań 

ski „Izwiestij“, omawiając bilans konieren- 
cji lozańskiej, pisze między innemi: Raz je- 
szcę rozwiały się mrzonki pewnej części nie- 
mieckieį buržuazji o równouprawnieniu Nie- 
miec z innymi imperjalistami, kosztem orjen- 
tacj zachodniej. Zwycięzcy wojny światowej 
osiagnęli porozumienie raz jeszcze kosztem 
Nierniec. „Izwiestja* polemizują z optymisty 
cznem oświadczeniem von Papena, zawar- 
tem w jego końcowem przemówieniu lozań- 
skiem i przedstawiają wynik konierencji ja- 
ko klęskę Niemiec. 

  

wygłoszono kilka przemówień. M. in. 
przemawiali: b. minister Janta-Połczyń 
ski, generał Roman Górecki i in. Po 
przemówieniach, w których stwierdzo 
no wolę pokoju i gotowość obrony gra 
nic, stormulowano pochód, który usi- 
łował przedostać się przed gmach po- 
selstwa niemieckiego. 

Silne kordony policji nie dopuściły 
demonstrantów na ul. Piękną, gdzie się 
mieści poselstwo niemieckie Przed gma 
chem poselstwa do późnego wieczoru 
dyżurowały oddziały policji pieszej i 
konnej oraz dwa policyjne samochody 
pancerne. 

KATASTROFA SAMOCHODOWA 
LWÓW .PAT. — Wczoraj po północy 

wydarzyła się w Truskawcu niedaleko 
gmachu zdrojowego katastrofa samo- 
chodowa, której ofiarą padły dwie ar- 
tystki, oraz 7 artystów: oraz sufler scen 
lwowskich, w chwili gdy opuszczali 
gmach zdrojowy, w którym grali. na goś 
cinnych występach. Po przedstawieniu 
antyści wsiedli: w 'talksówikę, pragnąc po- 
wrócić do Lwowa. Opodal deptaku na- 
jechał na taksówkę kierowany pnzez szo 
fera samochód, wiozący kierownika fir- 
my Standard - Nobel w Polsce, Samu- 
eli'ego. Wskutek gwałtowinego zderzenia 
auto, wiozące artystów, zostało całkowi- 
cie zddruzgotane, przyczem 4 pasażerów 
odniosło bamdzo ciężkie rany, inni zaś 
lżejsze. Anmtystki Czajkowską i Kopa- 
czównę oraz artystę Raszkego odwiezio- 
no w stanie groźnym do szpitala w Dro- 
hobyczu. 

nym wymienię: Teichmiillera (filozo- NAWRÓT DO DAWNYCH TRADYCYJ 
fia) Leo Meyera (językoznawstwo po- 
równawcze), A. Briicknera (historja 
Rosji) G. Loeschke'go  (archeologja 
klasyczna), L. v. Schródera (sanskryt). 
Z przyrodników i medyków  Aleksan- 
der Schmidt prowadził stanowiące w 
fizjologii epokę badania krwi,  prze- 
zwany z tego powodu Blutchmidtem; 
Karol Schmidt wykładał chemję, ucz- 
niem jego był głośny Oswald; Wysoko 
ceniono prace farmakologa Dragen- 
dorffa i fizyka Artura v. Oettingen. Na 
wydziale teologicznym brat jego Alek- 
sander v. Oettingen zdobywał rozgłos 
badaniami statystyki moralnej (,„Ma- 
ralstatistik“); potężny tak ogromem 
wiedzy, jak i talentem autor, ,„Dogmen 
geschichte* Adolf Harnack rozpoczął 
w Dorpacie swoją karjerę naukową, 
podobnież niemniej znakomity teolog 
Seeberg. Słowem; Dorpat dzielnie do- 
trzymywał kroku Heidelbergowi, Ge- 
tyndze, Jenie i t.d. 

Trwało to do r. 1889. Aleksander 
III zapragnął wstąpić w ślady Piotra 
W.; nazwę Dorpat zamieniono na Ju- 
rjew, uniwersytet zrusyfikowano. Pa- 
miętam, jak głęboko wzburzony był 
tem wielki i szlachetny myśliciel ro- 
syjski, Borys Cziczerin. A oburzał się 
nietylko ze stanowiska sprawiedliwo- 
ści; Dorpat, miał swoją kartę w dzie- 
jach umysłowości rosyjskiej, należało 
więc, zdaniem jego, dla dobra państwa 
i społeczeństwa rosyjskiego troskli- 
wie pielęgnować owo piękne ognisko 
kultury zachodniej. Słowem,  historja 
Uniwersytetu Dorpackiego miała trzy 
ckresy; szwedzki, czyli pierwszych 
ptób, niemiecki — rozkwitu, rosyjski — 
upadku, teraz wszedł w okres czwarty, 
estoński. 

Myślę, że tem odrębnem  znamie- 
niem będzie powrót do tradycyj szwe- 
dzkich, Charakterystycznym jest pie- 
tyzm, z jakim wspominają tam czasy 
szwedzkiego panowania. Na placu 
przed uniwersytetem wzniesiono pom- 
nik Gustawa Adolfa, przyległa ulica 
nosi jego imię. Szwedzi dobrze się za- 
pisali w pamięci ludu estońskiego; lud 
ten otaczali dobroczynną opieką. Ste- 
fan Batory, miał także daleko w tym 
względzie sięgające plany; przedwcze- 
sna jego śmierć przeszkodziła ich urze 
czywistnieniu i Estonja zapomniała o 
nim; zbadanie epoki rządów polskich w 
Estonji i na Inflantach, byłyby wdzięcz 
nem zadaniem dla historyków naszych. 

— Dziś, o ile sądzić mogę, z senty- 
mentem dla Szwecji połączyła się tam 
także polityka. Na uroczystość przybył 
następca tronu szwedzki z liczną šwi- 
tą profesorów; otrzymał doktorat ho- 
norowy. W obszernej mowie swojej 
zapewniał gorącemi słowami, że szcze 
gólnie bliską sercu Szwecji jest Esto- 
nja: „wiem, że w tej chwili myśl ojca 
mojego, króla Gustawa, jest z wami”. 
Przypomniał, jak przed 300 laty kan- 
clerz Jan  Skytte w  inauguracyjnem 
przemówieniu przy otwarciu uniwersy- 
tetu piętnował, wyrażając myśl Gusta- 
wa Adolfa „trzymanie ludu w niewoli 
i ciemnocie* i jak życzył „ażeby drzwi 
nowego ogniska wiedzy stanęły na roz 
cież otworem przed synami upośledzo- 
nych dotychćzas chłopów". Cała uro- 
czystość miała wybitnie szwedzką ten- 
dencję, była jakby apoteozą Szwecji, 
ktoś nieznający dziejów uniwersytetu 
mógłby pomyśleć, że pomiędzy epoką 
szwedzką, a dzisiejszą rozciąga się ja- 

kaś tąbula rasa: zapomniano o pełnym 
chwały okresie niemieckim. Z ust kilku 
osób słyszałem, że w interesie Esto- 
nji, szczególnie dotkniętej światowym 
kryzysem ekonomicznym, leży zacie- 
śnienie węzłów, łączących ją ze Szwe- 
cją, jaką zaś formę łączność ta ma 
przybrać, wykaże to niedaleka już przy 
szłość. 

Rozumiemy uczucia estończyków, 
niechętne dla Niemców, którzy zasad- 
niczo ich ignorowali, pominięcie jed- 
nak świetnej epoki niemieckiej dżiwiło 
nas, mnie zaś, jako byłego Dorpacza- 
nina, nawet raziło. Pozbawieni włas- 
nych szkół wyższych w zaborze rosyj- 
skim, tam, w Dorpacie szukaliśmy wie 
dzy, spędziliśmy tam nasze najlepsze 
lata i wszyscy zachowaliśmy we wdzię 
cznej pamięci naszą alma mater Dor- 
patiensis, która rzeczywiście była dla 
nas dobrą i troskliwą matką. Życie zaś 
koleżeńskie też dobroczynnie działażo 
na nas; zasadą, dogmatu  korporacyj 
niemieckich był honor — i w obcem 
środowisku musieliśmy czujnie stać na 
straży honoru naszego, honoru polskie 
go, a to przyczyniało się znacznie do 
wyrobienia charakteru. Przytoczę drob 
ny, a znamienny szczegół. Przybyw- 
szy niedługo po wojnie do Wilna, spo 
tykam na ulicy, kolegę z Dorpatu, zna- 
nego w Wilnie okulistę, ś.p. dr. Ber- 
narda Hłasko. Obaj pod wrażeniem 
pewnej brzydkiej afery, zaczęliśmy o 
niej rozprawiać, „Mój drogi — koń- 
czył wywody swoje Hłasko — życie 
mnie nauczyło bezwzględnie wierzyć w 
uczciwość tych tylko, którzy przez 
Dorpat przeszli”. — Jakże to było prze 
sadne, ale jak charakterystyczne w 
swej przesadzie! 

Marjan Zdziechowski. 
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„„TELEGRAMY 
SOWIETY, JAPONJA, CHINY 

MOSKWA. PAT. — „Prawida“ pca 
tyt.: „Prowokatorzy zaczęli mówić о- 
uwarcie”, zamieszcza głosy pism japoń- 
skich „Nichon* i „Bussiu Simpo“, wzy- 
wające do wojny z Sowietami i ostrze- 
gające Chiny przed wznowieniem stosun 
ków z Rosją Sowiecką. 

KOMUNIŚCI W BELGII 
2 BRUKSELA, PAT. — Partja socja- 
listyczna w Charleroi ogłosiła strajx ge- 
neralny. Minister spraw wojskowych 
Crokaer zagroził ogłoszeniem stanu wy- 
jątkowego. Dla wzmocnienia garnizo- 
nów w okolicach, objętych strajkiem, wy 
słamo kilka oddziałów wojskowych, Do- 
konano kilkunastu aresztowań wśród 

WYPADEK PODCZAS ĆWICZEŃ 
FLOTY GRECKIEJ 

ATENY. PAT -— Podczas ćwiczeń 
floty greckiej w ostrem strzelaniu do ru- 
chomych celów: na otwartem morzu, na 

1 jedowicu „Panthere* ekspl. 
wał przedwcześnie pocisk w we. 
zakładania go do działa. Dwu maryna- 
s zginęli na miejscu, czterej odnieśli 
ciężkie rany. 

POWSTANIE W BRAZYLJI 
BUENOS AIRES. PAT. — Wycho - 

dzący w Montevideo dziennik „El Idea!“ 
donosi, že w stanie Sao Paulo (Brazy- 
Ija), wybuch! ruch powstańczy, kiero- 
wamy przez płk. Figeredo i popierany 
przez kilka innych stanów, Rząd ogia- 

Sza, że powstańcy nie mogą liczyć na 
żadne posiłki. 

W. WARSZAWIE STANIAŁ CHLEB 
WARSZAWA, PAT. — w wyniku 

akcji komisarjatu rządu, od dnia dzisiej- 
szego staniał chleb w Warszawie. Gd 
dziś kilo chleba pytlowego kosziuje w 
[Warszawie 43 gr,, razowy i sitkowy 34 
gr. za kilo. W ciągu ostatnich dmi chi>h 
w Warszawie staniał o 7 gr. nia kilo 

TRAICZNA ŚMIERĆ DWU 
DZIEWCZĄT 

WARSZAWA, PAT. — Dochodzenie 
policyjne wyjaśniło fakt Śmierci dwu 
młodych dziewicząt, których ciała znale- 
ziomo w Wiśle. Jak się okazuje, dziew- 
częta te — niejaka Helena Szczeblewska 
i Roma Jakubczykówna, nie zdały egza- 
minu i wobec tego popełniły samobój- 
stwo. Charakterystyczne jest, że samo- 
bójczynie przed śmiercią ubrały się w 
jednsikowe suknie i widocznie, żeby u- 
trudnić ratowanie, związały sobie ręce, 

ODCZYT PROF. HALECKIEGO 
W PARYŻU 

PARYŻ. PAT. — W salach międ::y- 
narodowej akademji dyplomatycznej w 
Paryżu na zebraniu pod przewodnictwem 
francuskiego ambasadora de Fontenay, 
prof. Oskar Halecki wygłosił odczyt o 
stosunkach polsko - litewskich, Odczyt 
tem stemowił uzupelnienie, a raczej wy- 
jaśnienie problemu stosunków: polsko- 
litewskich, poruszonych na terenie te;że 
akademji przed niedawnym czasem 
przez urzędowego przedstawiciela Litwy 
w Paryżu Klimasa, Prof. Hallecki ogra- 
niezył Się do ściśle maulktowej analizy fak 
tów i przeprowadził patalelę pomiędzy 
cierpliwą polityką Polski wobec Litwy, 
w okresie jej wozwoju historycznego, a 

polityką obecnego rządu Rzeczy; ospoli- 
tej, Po odczycie ambasador de Fontenay 
wyraził najwyższe uznanie dla prof. Ha- 
leckiego i podziękował w gorących sło- 
wach za znakomity syntetyczny wykład 
uczonego polskiego. 

ROZRUCHY W AUSTRII 
WIEDEŃ. PAT. Na dworcu w 

Goess koło Lieoben doszło wczoraj w po- 
łudnie do bójki między członkami Heim- 
'wehry a socjał - demokratami. Trzech 
członków Heimwehry i dwóch socjal-ć 
mokratów zostało ramiionych i odstawi- 
mych do szpitala. Pozatem trzej człon- 
kowie oddziałów Heimwehry zostali po- 
kaleczeni. 

WRZENIA POLITYCZNE 
W SAKSONII 

LIPSK. PAT. — Miimo ostatnich za- 
rządzeń policji, wrzenia polityczne w 
Saksonji mie ustają. Prasa, notuje coraz 
poważniejsze zajścia i krwawe bójki, 
które zaszynają teraz przybierać charak 
ter regularnych potyczek. W! szeregu 
miejscowości) w. czasie starć 4 osoby zo- 

stały zabite, 20 ciężko i 40 lekko ran- 
mych. Przeszło 100 osób, w: tem starcy, 
kobiety i dzieci, zostało Silmie poturbo- 
wanych, Za udział w rozruchach i pro- 
wokacje aresztowano ogółem 250 osób. 

LIPSK. PAT. — Wiielu Żydów w Sak 
somji, jak donosi prasa prawicowa, о- 

trzymało wi ostałinich dniach listy z po- 
gróżkami, do których dołączono znaczki 
metalowe, przedstawiające wiszącego 
žyda.
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Polskie wybrzeže morskie 

  

Polskie wybrzeże morskie, aczkolwiek 
bardzo mało posiada szereg pięknych okolic. 

Na zdjęciu naszem widzimy piękny kawa- 

  

  
łek wybrzeża polskiego w Osłaninie, od stro- 
ny Rzucowa. 

m ją 

  

SILVA RERUM 
13 b. m. rozpocznie się w Velehra- 

dzie kolejny zjazd unijny, zapowiada- 
jacy się, jeżeli wierzyć Il. Kur. Codz. 
(189) w sposób nieco odmienny, niż 
zjazdy poprzednie. 

Mianowicie, scpodziewany jest licz 
ny przyjazd Rosjan - katolików, tak 
duchownych, jak i świeckich, z czego 
właściwie tylko należałoby się  cie- 
szyć, gdyby nie pewne „ale“: 

Na kongres przybędzie liczne grono kato 

      

   

  

    
     

likėw rosyjskich oraz wybitni księża rosyjscy 
obrząd iańskiego, a mianowicie: Abry 
kosow, iew, żę Woikoń: oraz 

szereg Rosjan świeckich, jak br. Wrangiel 
in. 
Natomiast udział duchowieństwa grecko- 

katolickiego Małopolski wschodniej jest bar- 
dzo nieliczny. Biskup stanisławowski Cho- 
myszyn, oraz metropolita Szeptycki nie we- 
zmą udziału w tegorocznym kongresie unij- 
nym, jedynie biskup przemyski Kocyłowski 
zapowiedział swój udział w obradach kongre 
su. 

Tegoroczny więc kongres unijny w Veleli- 
gradzie odbędzie się pod przeważającym 
wpływem Rosjan obrządku słowiańskiego, co 
zresztą, jak wiadomo, odpowiada intencjom 
komisji „Pro Russia“. Charakterystycznem 
jest również, że do komitetu honorowego 
kongresu unijnego w Velehradzie w tym ro- 
ku nie zaproszono przedstawiciela episkopatu 
polskiego, co zawsze miało miejsce w la- 
tach ubiegłych. 

Podając wię wiadomość, dziennik 
uzupełnia ją takim komentarzem od re- 
dakcji: 

Pominięcie w zaproszeniu episkopatu pol- 
skiego — co posiada znaczenie demonstra- 
cyjne — dalej przeważający wpływ Rosjan 
świadczą o tem, że działalność komisji „Pro 
Russia“ krystalizuje się coraz bardziej w kie 
runku, wyrażonym już w nazwie samej ko- 
misji, a mianowcie, że komisja ta dąży „lo 
stworzenia obrządku rosyjsko - katolickiego, 
a ce za tem idzie, w swej pracy misyjne 
dzie się jawnie, czy niejawnie posługiwać r: 
syfikacją. 

Olbrzymie niebezpieczeństwo, jakie po- 
wstaje stąd dla państwowości polskiej że 
względu na to, że komisja „Pro Russia“, mi 
mo swej nazwy, niestety, ną terenie Rosji wo 
góle nie działa — (a tam powinna działać!) 
— lecz działa na kresach poskich (i), jest 
całkiem oczywiste. 3 

Zaznaczyč naležy, iž dotychczaso- 
we zjawy w Velehradzie odznaczały 
się powagą ibrakiem jakichś niestosow 
nych tendencyj. Gdyby więc napraw- 
dę na kongresach zapańowały niezdro 
we stosunki, należałoby temu przeciw- 
stawić się energicznie nietylko w inte 
resie państwa polskiego... Lector. 

JP. NIESTRAWNOŚC, 
r OBSTRUKCJĘ, 

ZGAGĘ 

    

   

   
И 5 GL USUWA 
A OWOCOWA 

Alpes! 
KARPINSKIEGO 

  

„SLOWO“ 

o „PROÓMETEUSZ" NA DNIE MORZA 
ŻAŁOBA W CHERBOURGU 

Wielki smutek ciąży nad miastem  Cher- 
bourg i portem wojskowym. Potęguje się on 
zwłaszcza w dzielnicy stoczni, w których zbu 
dowano większą część morskich jednostek 
bojowych Francj. Wszystkie rozmowy krą- 
żą dookoła tragedji „Prometeusza. 

Przed preiekturą morską stale znajduje 
się tłumi wyczekujący wiadomości, ale jak 
juz wiadomo, nie ma prawie nadziei na wy- 
dobycie zatopionej łodzi. 

Jeden z nurków opuścił się w morze па 
głębokość 40 metrów, nie zdołał jednak nic 
dojrzeć. Próby porozumiewania się z załogą 
„Pronieteusza* przy pomocy kabla teleio- 
nicznego nie dały wyniku. Przez całą noc 
nad zatopioną łodzią pływały statki strażni- 
cze, ostrzegając przy pomocy sygnałów sy- 
ren, przepływające okręty i barki rybackie, 
by nie przerwały kabla telefonicznego, pro- 
wadzącego do zatopionej łodzi. Torpedowce 
powróciły do Cherbourga dziś po południu. 
Na miejscu pozostały dwa holowniki, zarzu- 
cające na miejsce katastrofy cztery dalsze 
pływaki dia dokładniejszego oznaczenia miej 
sca. Popychane przez prądy, czułe na każ- 
de poruszenie wody pływaki, robią wrażenie 
nikłych piłek, rzucanych z jednej fali na dru- 

Są: 
Zdaniem techników zewnętrzna stalowa 

powierzchni kadłuba powinna wytrzymać ci 
śnienie wody na tej głębokości. jeśli jednak 
wbrew przewidywaniom choć w paru miej- 

scach uległa olbrzymiemu ciśnieniu, wewnę 
trzne Ściany musiały niewątpliwie pęknąć, a 
w takim wypadku o ile pozostająca we wnę- 
trzu załoga nie poniosła już wcześniej śmier- 
ci wskutek uduszenia, musiałaby zginąć 
przez zatopienie. 3 

W ministerstwie marynarki wojenneį pa- 
nuje sceptycyzm co do wyników akcji ra- 
tunkowej. Rzeczoznawcy ministerstwa  kon- 
statują na podstawie danych, iż już zę wzylę 
du na głębokość, przypływ i odpływ morza, 
oraz na prądy, których szybkość w najdo- 
godniejszych warunkach wynosi 7 węzłów, 
owocne prace prowadzone być mogą zaled- 
wie dwie, lub trzy godziny dziennie. 

Do Cherbourga przybyły dziś z Tulonu 
specjalne aparaty do opuszczania się w mo- 
'.e na wielkie głębokości, które skierowano 
bezzwłocznie na pokładzie dwu... holowni- 
ków na miejsce katastroiy. Statek „Artiglio* 
sprowadził z Hawru specjalny łańcuch, któ- 
rym zamierza oroczyć kadłub „Prometeusza. 
sziś przybyła re.. „- łódź podwodna „Eu- 

rydyka“, która ze swej strony przy pomocy 
mikrofonu *..wyta każdy szmer, dotychczas 
jednak nie otrzymała żadnego sygnału z 
„Prometeusza . 

Wobec ustalenia położenia łodzi, dwa li0- 
lowniki biorące dotychczas udział w poszu- 
kiwaniach, otrzymały inne zadanie. Jeden 
pełni rolę stałej pikiety, drugi zaś przezna- 
czony jest dla dziennikarzy, którzy zechcą a- 
Systować w akcji ratowniczej. 

CUDEM OCALENI LOTNICY 
Przez 46 dni i nocy, bez żywności, broni I wody, błądziii w dżungli 
australijskiej. — Dwaj dzicy ludzie, nawpół małpy, uratowali ich 

Bertram i Klassman — dwaj lotnicy 
niemieccy — wystartowoli z Kolonji w 

pierwszych dniach kwietnia do lotu nad 
kontynentem australijskim. W wielkim 
tym majdzie, prócz zakładów Junkersa 
zainteresowane były pewne  towarzy- 

stwo filmowe. 

Po licznych postojach koniecznych 

ze względu na prace filmowe, w dniu 

17 maja Bertram i Klassmann wzbili 
się na swym hydroplanie z Batavji, by 

przebyć nieznaną część wybrzeża au- 
stralijskiego, Od tego czasu do wczo- 

raj nikt o mich nie słyszał. 

. Ekspedycje ratunkowe już dawno 
przestały poszukiwań, aeroplany  au- 
stralijskie i holenderskie dawno już wró 
ciły do hangarów. 

Bertram, 27 letni as lotnictwa nie- 
mieckiego, i Klassmann, znakomity 

monter i mechanik, uważani byli za od- 
dawna już zmarłych w: niezbadanych 

dżunglach Australji. 

Wczoraj madeszła do Niemiec wiado- 
domość o ich cudownem ocaleniu. 

Powtórzyła się historja z Hausnerem 
tylko, że podczas gdy Hausner leciał na 

swym aparacie 8 dni, ci dwaj lotnicy 

przebyli 46 strasznych dni, i 46 okrop- 
nych mocy, błądząc pod  tropikalnem 
słońcem i pod jasnemi gwiazdami Au- 
stralji 

Powszechnie uważano, że obaj zosta- 
№ zamordowani przez dzikich. Przypa- 

dek jednak chciał, że właśnie dzicy byli 
ich zbawcami. 

Zupełnie nieoczekiwanie dwaj busz- 
meni australijscy, pół ludzie pół małpy 
— natrafili na obu lotników leżących * * 
pod wielkim kamieniem i nie oczekują- 
cych już miczego — nawet śmierci. Ci 

dzicy dali im co mieli pod ręką tu je- 
dzenia: jeden kilka ryb, drugi trochę 
owoców, donieśli o swem odkryciu mi- 
sjonarzom w: klasztorze „Panu Bogu 
Dzięki**: wreszcie constable Marshall po 
dwuch dniach od chwili, gdy dzicy spo- 
strzegli lotników był pierwszym bialym 
jakiego ujrzeli, od 46 dni... 

Bertram, znacznie młodszy, był już 
bliski pomieszania zmysłów. Nie mógł 
zupełnie mówić i nie był zdolny do wy- 
ikonania majlżejszego ruchu. 

Obaj byli zupełnie madzy. Podczas 
rozpaczłiwego błądzenia w  gęstwinie 
krzaków rozdzierały się na mich ubrania 
powoli, lecz nieustannie: po kilku dniach 
pozostali zupełnie nadzy o ciałach spie- 
czonych przez upał i poranionych od u- 
kłuć ciermi i żądeł much i owadów, 

  

Józei Weyssenhofi 
"Lipiec. W ciemną zieleń spowity 

drzemie w: różowem świtaniu dwór w 
Jużyntach. W jedmem oknie tylko za- 
błysło śfiiatło. To p. Michał Rajecki wy- 
rusza ia łowy... Z cicha klmie dziewczy- 
mę, która mu zapomniała wyschnięte 
„przez martwy sezon łapcie skórzane na 
moc wymoczyć — uporać się nie może z 
twardem jak (kość sznurowadłem... Na- 
reszcie... Ogląda pod światło lśniące ży- 
wem srebrem lufy dubeltówki — do dzie 
dzicmej torby borsuczej zgarnia pełną 
garścią patromy — głaszcze po atlaso- 
wym łbie nerwową Hetkę, co usiedzieć 
spokojnie nie może, dygocąc i skomląc, 
czy ito z chłodu przedponannego, czy to 
z przewidywanych mozkoszy łowieckich... 

A tam, za leśnym pagórkiem i za 
sznurami chłopskimi ciągną się zasnute 
mgłą ramną łąki. Tam czeka na Rajec- 
kiego i milecierpliwii się towarzysz łowów 
i sąsiad najbliższy. — Pucewiiez. A wy- 
żeł jego — groźny konkurent: Hetki -— 
gładkowiłosy miemiec, przysiadł ostroż- 
mie na zadnich łapach i ogonie — by 
delikatnych pośladków w: zimnej rosie 
niie zamoczyć, i drży całem ciałem, nie- 

cierpliwiąc się, jak jego pam... 
(A. za Wąkami, až hem ku zorzy more- 

Towiej czeka zarośniięta szuwarami i si- 
towiiem rzeczka — czekają bajorka za- 
rosłe łozą ii grążelami... I ostnożna: star- 
ka - krzyżówka, jakby przewiidując se- 

x 

zon ikifwawego pogromu, zawczasu wy- 
prowadza stadko młodych z dymiących 
oparami wód otwartych ku bezpiecznej, 
mieprzebytej dżungli trzcin i łóz... 

Za pół godziny ciszę poranną przer- 
wiie zdradzieckii plusk wiosła — zerwą 
Się ciężko nad chybkie trzciny niezgrab- 
me kalcze podloty, zagrzmią strzały 

i cierpka woń dymu prochowego zmiesza 
się z wonią topieli i mięty... 

* + * 

  

Jeżeli prawdą jest, że w godzinę 
śmierci dusza iczłowieka dąży wstecznym 
biegiem poprzez całe życie aż ku szczęś- 
liwym dniiom majpienwszej miłodości, to 
tam — ku dworowi južynekiemu, ku 
dniom łowów młodzieńczych wybiegła 
przed skonem dusza Wielkiego Myśliwe- 
go i Wielkiego Piisanza. 

* * * 

Wielki Pisairz nie objawil się odrazu, 
jako Wielki. Myśliwy, Debiutem artys- 
tycznym Weyssenhoffa była satyra о- 
byczajjowa. Słaltyra jego podbiła wstęp- 
nym bojem literaturę i odtąd szedł przez 
Titeraltturę spokojny. opanowany, zwy- 
cięski. Satyrę jego zdobiła cecha, którą 
określiłbym jednym wyrazem: pańskość, 
Na tę pańskość jego satyry składały się: 
i wilelki umiar artystyczny, i dowcip u- 
jęty w klamry dobrego wychowania — 
dowcip, 'co mógł śmieszyć do łez i kąsać 
śmiertelnie... I pewma dobroduszna iro- 

ed niechybnej śmierci. 
Klassmann, silniejszy i bardziej wy- 

trzymały, rozpoczął swe opowiadanie, 
jakając się i zacinając z osłabienia, w 
ten sposób: 

Przelatywaliśmy mad jeziórem Ti- 
mor, gdy okazało się, że musimy wo- 

dować. Nasz zapas benzyny był wyczer- 

pany do ostatniej kropelki, Zdawiało nam 
się, że jesteśmy na wyspie. Ruszyliśmy 

"w drogę wposzukiwamiu osiedla ludz- 
kiego. Błąkaliśmy się najmniej ze trzy 
dni. Głód i pragnienie dokuczały nam 
okmopnie. Gdy czwartego wieczoru nie 
zaaleźliśmy ani! śladu ludzi, ogarnęła nas 
rozpacz, 

Ubranie i bielizna spadły z nas jak 
łachmany. Nogi piekły jak ogień i bo- 
lały miemiłosiernie. Po kilku godzinach 
albo minutach błąkania dotarliśmy do 
jakiejś wody, Popłynęliśmy na drugi 
brzeg. Do nas orzeźwiło. Napiliśmy się 

wody. Zmów zaczęło się brodzenie. Po 
pewnym czasie znaleźliśnay się koło na- 

szego aparatu, Byliśmy nieszczęśliwi i 
szczęśliwi jednocześnie: w maszynie mie 
liśmy jeszcze trochę pożywienia. Zjed- 

liśmy kilka: śledzi 'wędzonych i popiliś- 
my wiodą. 

Wyrpoczęliśmy w kabinie gruntownie. 
Znów postanowiliśmy szukać ludzi. 
Zdjęliśmy jedne z płozów naszego hy- 
droplalnu i użyliśmy go jako łódź, Wy- 
płynęliśmy na to samo jezioro, na któ- 
rem znialeźliśmy 51е przed szeregiem dni. 
Byliśmy już zupełnie bez nadziei. Pięć 
dni byliśmy: na tem jeziorze, ale nie 
nie było widać tylko woda, woda, i wo- 
da. 

Wreszcie — ciągnie lotnik, — 
było to według mej oceny chyba 29 ma- 

ja, a więc podwuch blisko tygodniach 

już mie zmagania się ze śmiercią, lecz 
poddamia się jej całkowitego ujrzeliśmy 
bardzo blisko statek. 

Zapomnieiiśmy o glodzie i straszli- 
wych miedostatkach, Krzyczeliśmy ze 

szystkich sił, dawaliśmy sygnały ra- 
mionami, robiliśmy wszystko, co nam 
dyktowała rozpacz, by mas ze statku 
spostrzeżono. (Wszystko na mie. Statek 
przejechał tuż obok nas — w odległo- 

ści mie większej niż kilometr. To roz- 
czarowianie było: już ciosem ostatecznym 
'Padliśmy ma maszą łódź, by z niej -— 
jak sądziliśmy — więcej mie powstać. 
w ciągu tego błąkania się po jeziorze, 
Wreszcie jakaś silniejsza fala wyrzuci- 
ła nas na brzeg. Było już mam wszyst- 

   

mja, dostępna tylko ludziom o bardzo 
wysokiiej, europejskiej, przekazywanej 
przez pokolenia w! pokolenia kulturze... 

  

Т wiielka rycerskość w stosunku do pnze- 
szytego śmiertelnie szpadą satyry prze- 

ciwnika... I to. „coś”, co tkwi w sp2- 
kojnej stali oczu, patrzących ze starego 

portretu ii wpółdrwiącym. półsmutnym 
uśmiechu tego, 20 widział dużo ń jesz- 

cze wiięcej zrozumiał...” * : 
Nielatwe pole satyny obrał sobie 

Weyssenhoff, Arystokracja, sfera ludzi 
dobrze urodzonych (i bardzo dobrze wy- 

ko jedno, czy pływać czy włóczyć się 
bez celu nagimi po gorącym piasku. Me- 
chanicznie szliśmy naprzód. Nie mieliš- 
my ani iskierki nadziei. Przez dwa dni 
wleklišmy się mimo to przed siebie, 
Czem żyliśmy ?... Niczem prawie. Jakieś 
li grubsze, trawia.... Nagle 

śmy jasne płomienie ognia, Zerwa 
liśmy się jak wskrzeszeni, pobiegliśmy 
ku ogniowi. Zmów rozczarowanie. To 

był tylko pożar dżungli. 

Z placzem, bezsilni, bez myśli .pra- 
wie padliśmy ha gorącą ziemię. Zasni 
liśmy snem już bliskim zupełnie śmier 
Gdyśmy się przebudzili, poczęliśmy na- 
wzajem sobie dodawiać otuchy, by jed- 
nak iść naprzód. Jednak dnoga, jaką prze 
bywaliśmy w ciągu dmia, była codzień 
krótsza. Wreszcie padliśmy jpod wielkim 
'kamieniem, Nie widzieliśmy już nic wo- 

kół siebie i nie czuliśmy nie zupełnie. 
Nawet powonienie odmawiało posłuszeń 

stwa. Tylko przed oczami przesuwały się 
widziadła i fantasmagorje. 

Bertram i Klaussmanm uściskali po 
tych słowach swych zbawców i podając 

sobie ręce, mzekli: * 
„Widać jest jeszcze Bóg na niebie. 

Przecież tylko Jemu zawdzięczamy na- 
sze ocalenie''.... 

Marshall ustalił tymczasem z tubyl- 
cami, że dwaj lotnicy przez cały ten czas 

błąkali się w promieniu 18 kilometrów 
od swego aparatu. 
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Sam constable Marshall opowiada, że 
łzy mu się do oczu cisnęły, gdy ujrzał 
dwuch lotników zupełnie magich, chu- 
dych jak szkielety i bliższych śmierci 
niż życia. 

Co najciekawsza, to fakt, że Bertram 

już raz uniknął cudem prawie śmiercj. 
Było to w Chinach, gdzie lotnik pra- 
cował jako instruktor wyszkolenia woj- 
skowego, Aparat wodowiał podczas sil 
nej burzy i tylko w ostatecznej ch 
udało się przejezdżającemu statkowi 

wyratować Bertrama. 

Mnisi hiszpańscy z klasztoru i po- 
sterunku misyjnego „Panu Bogu Dzię- 
ki“ znaleźli około połowy czerwca, a 
więc w miesiąc po zaginięciu lotników 
papierośnicę jednego i chusteczkę z mo- 
nogramem drugiego. Uważano ich za 
straconych, za zamordowanych przez 
buszmenów. 

Obaj cudem ocaleni nadesłali już de- 
pesze do swych rodzin, Uważają ich 
za zmartwychwstałych. Tak jest istot- 
nie. 

  

   

chowanych), była często i u nas i u ob- 

cych mile widzianem polem wypadowem 
dla hanców pisarzy i pismaków. Jakże 
łatwo było potkinąć się ma tem polu o 
szarże, lub paszkwil — o tendencję, lub 

karykaturę. Weyssenhoff iwrócił z tego 
pola: zwycięsko, co przyszło mu tem łat- 
wiej, że sam się w: tej sferze obracał, 
sam się z typami swych powiieści saty- 
mycznych stykał, sam te typy bezpośred- 
mio obserwował, sam wreszcie — uro- 
dzeniem i koligacjami — ze sferami te- 
mi integralnie był zwliązany. Nie było 
więc w nim nie z pismaka, socjalizują- 
cego pozytyjwisty lub miledomytego try- 
buma, pieniącego się nad ćwiartką pa- 
pieru, by „odmialowač“ rzeczy, o któ- 
mych pojęcia! nie miał. Weyssenhoff ;wi- 
dział ma własne oczy i słyszał na wła- 
sne uszy to wszystko, co potem urosło 
w pommiiki literatury il dokumenty epo- 
ki. Bóg raczy wiedzieć: — może tam i 
siebie samego gdzieś w galerji już dziś 
miieśmier'telnych typów odmalowiał... 

Największą, najwspanilalszą pochwa- 
łą dla Weyssenhoffa - satyryka był głos 
knytyczny Antoniego Potockiego*), Naj- 
wspanialszą dlatego, że Potocki wogóle 
nie był łaskawy dla wielkich pisarzy 
końca 19-iego wieku i że czuł specjalną 
aniłmozję dla „charakterystyki powieś 
ciowej polskich genjuszów z towarzyst- 
wa, działaczy z wyższych sfer i dobrze 
urodzonych obywateli. W' całem dziele 

*) Antoni Potocki. Polska literatura 
wsrpółczesna. Warszawa 1911, cz. Il. 

  

Ww WIRZE STOLICY 
NA WIGRACH 

Niechże kto powie, że jest porządek na 

świecie! Koło Augustowa tyle jezior, że opę- 

dzić się od nich nie móżna, tubylcy nie wie- 

dzą nawet jak się nazywają; jeziora łączą 

wąskiemi przesmykami, spoczywają w au- 

1eoli lasów, wygrzewają się w słońcu... 

Jakie cudne! Tu można kajakiem jeździć 

przez rok i jeszcze nie znać wszystkich za- 

kątków — tyle zatoczek, półwyspów, cies- 

nin... A dlaczego koło Warszawy niema choć 

jednego jeziora. Gdybyż było! W niedzie- 

lę hordy ludzi zwalałaby się nań, zabieliłivy 

się las od zatłuszczonych papierów, Iśniłyby 

brzegi od rozbitych butelek, pod każdem 

drzewem święconoby noc poślubną. 

— Tak ślicznie jest na wsi, mówiła pew- 

na dziewczynka, mamusiu, — dlaczego miast 

nie budują na wsi? 

Istotnie, dlaczego Warszawa leży w naj- 

brzydszej części Polski, a z pewnością * w 

jednej z najszpetniejszych w Europie. 

Poprzez pagórki i gęste świerkowe lasy 

dojeżdżamy do Suwałk. Wśród koszar są i 

doniki a wśród wojskowych pętają się i cy- 

wile. 

Z Suwałk do Warszawy 300 kim., co 

Wilna koło 200 klm., a jednak promieniawa- 

nie Wilna wyczuć tu nie sposób. W żadnym 

gazetpolu niema gazety wileńskiej, są Wró- 

ble na Dachu i Bocian, a z pism poważ- 

nych Detektyw i Dzień Dobry. Redakcje nie 

pozywią się w Suwałkach. Oto pan doktór 

spotyka pana aptekarza: 

— Czolem, nie ma 

Dnia? 

— Cześć, wczorajszy jest u pana sędzie- 

go, pozawczorajszy u pana rotmistrza, ałe 
oto służę wtorkowym. 

— Dziękuję, na mnie wypada kupić nie- 

dzielny, oddam go naprzód  pulkownikowi, 

potem radcy, potem rejentowi, potem К- 

dzu, a potem zaraz panu. 

Jeszcze kilkanaście kilometrów szosy, b0- 
czna dróżka =: Wigry, największe jezioro 

tych okolic; schronisko stoi na łysym pagór- 

ku, cień jest tylko od słupa dia chorągwi. 

Nocleg kosztuje złotówkę, aie łatwo winó 

wić, że to wycieczka uczniów wyższych kur 

sów gotowania na gazie — wtedy płaci się 

tylko 50 groszy. Łóżko we wspólnej 

koc, pod głowę pięść albo polano. 

Ktoby usiedział w schronisku w taki 

dzień. Woda wzywa, nęci — ma cudoway, 

zielony odcień. W. Zielonem Jeziorze woda 

jest zielona, gdy na nią patrzeć z góry, w 

Wigrach dopiero, gdy się patrzy z łódki. Wo 

da ta naprawdę jest zielona — napełniwszy 

dużą miednicę, stwierdzamy to dowodnie. A 

jaka czysta, przezroczysta. Na  glębokości 

dwóch metrów widać każdy kamuszek. Buch 

— 20 groszy, leży moneta jak na dłoni. Ża- 

dna sztuka nurknąć i wyciągnąć. 

Tam w Warszawie prażą się ludzie, roz- 

palony Nowy Świat, Marszałkowska — Ц- 

kiernie z werandami przepełnione, ludzie pu- 

rają na „świeżem powietrzu* lody, maza- 

grany, melby. 

—Na świeżem powietrzu — co za naiw- 

nošč, tu „po środku wody, wdychając chiód 

jeziora, zapach lasów, rozumie się dopiero 

  

pan wczorajszego 

  

     sali, 

WIELKOLUD NA ULICACH 
WARSZAWY 

  

  

ORYGINALNY SPOSÓB REKLAMY 
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jakie to gazy trujące w Warszawie. Te pla- 

że jak mrowiska, ta Wisła brudna i cuchną- 

ca, te Łazienki zabłocone — ach, trzeba przy 

jechać w skwarny dzień z wielkiego miasta, 

by ocenić rozkosze wsi. 

Poziomek, czarnych 

Zbierać samemu, to bardzo męczący 

odżywiania się, dużo weselej jeść łyżką 2 

lerza. 

19а baby z kobiałkami pełnemi jagód — 

na targ do Suwałk. — Sprzedajcie nam pa- 

niusiu dwie kwarty! 

— Niii. 

— Dlaczego? 

£ czemže pojdę na rynėk? 

Dobrych 15 klm. do Suwałk, drepiać w 

kurzu, co za frajda, a jednak nie sposób na 

mówić chłopków, by sprzedali coś w dro- 

dze. Nawet podwójna cena ich nie odwiedzie 

od rozkoszy targu. — Głupi narodzie, — tłu- 

maczymy, przecie w twoim interesie... 

— Ech, co tam państwo wiedzą. 

I ze schroniska trzeba jeździć do Suwałk 

— 30:klm. razem — po mleko, 

jarzyny. To ci handlowy 

kmiotków. 

Wigry są długie na dwadzieścia klm. © 

bokie na 60 mtr. Wśród zielonej toni pei 

wysp o niewyszukanych nazwach — na wy- 

  

jagód — wbród. 

ób 

    

poziomki, 

zinysi nasz 

  

   
spie krowa, rośnie kapusta i sa chmary 

much. 

Owady, to jedyny minus. Ledwo się 

gdzieś wyląduje, klapnie na trawie — ró'e 

caie brykają, kłują, pchają się do nosa i oczu. 

Co za lenistwo tych ptaków, że nie wytępią 

tego paskudztwa! Toteż najmilej' rozwalić 

Się na dnie łódki po środku jeziora, słuchać 

jak woda bulgocze za burtą, wchłaniać о- 

rące promienie rozżarzonego słońca. Karol.    

  

Na zdjęciu naszem wiidzzmy rrag- 

ment zgromadzenia wyborczego partji 
demokratycznej, rozwijającej niebywałą 

Potockiego zalatuje wyraźnie coś niby 
woń farby drukarskiej z odbijanych ma- 
sowo formułek socjalno - liłtenackich — 
coš 7 fetlonu tanich garkuchni paryskich, 
gdziie się przekonuje przeciwnika tupe- 
tem i krzykiem — coś z tępego, aprio- 
rystycznego uprzedzenia do czystych kol 
mierzyków i panowania mad nerwami. 
Lecz Potocki jest niemniej wnikliwym i 
bystrym krytykiem literackim, I Potoc- 
kiego podbił Weyssenhoff swym .,Pod- 
filipskim'.. Nie szezędząc ostrych wy- 
cieczek przeciwko szlachcie, która dla 
Potockiego jest „rezydentką u własnej 
społeczności", mazywa „Podfilipskiego" 
— ksiązką wprost madspodziewanie świe 
tną, dokumentem miepożytym epoki i lu- 
dzi, pryzmatem nieoszacowanym, ukazu- 
jącym właściwą barwię calego szeregu 

typów... Ba, nawet Potocki dostrzega o- 
"wą pańskość weyssenhoffoskiej saty 
gdy mówi: „Podfilipskiemu dodaj: 

cia i to nawet, że tu autor rozprawia 
Się z mim nie tylko jako wytworny ar- 
tysta z komiwojażerem tandety, lecz rów 
mież i jako szlachcie załatwiła rachune- 

  

czek z nienawistnym mu parenju- 

Szem'... 

Słowem: dzięki „Podfilipskiemu* 

-Weyssenhoff zachwycił srogiego Potoc- 
kiiego. Potocki stwierdził w nim z przy- 
noszącym krytykówi zaszczyt objekty- a 
wizmiem — „dobrodu-zną ironję, mającą 
chwiilami coś z F'ramce'a"... Inne powieś- 
ci satyryczne Weyssent:offa nie znala- 
zły miru u Potockiego. Piękną. satyrycz- 

Ameryce 

   

propagandę ma rzecz swego kandydata, 
gubernatora stanu nowojorskiego Roose- 
velt'a, 

  

mie - rzewmą „Sprawę Dołęgi* schlastał 
za to, że — Weyssennoff swego Dełęgę 
wziąl na serjo, że Doięga jest twardy, 
ale twardy po szlachecku, tj. na mięk- 

ko'*., O inńej powieści satyrycznej. © 
świetnym „Synie marnotrawnym“ — а- 
mi słówkiem nie wspiirmial. A wszak 
ostrze satyry w tej powieści jest skiero- 
wane nie jak w ,„Podfilipskim" przeciw- 
ko parwenjuszcw., lecz wprost i Lezpo- 
średnio przec: wko znienawidzonym przez 
Potockiego „starom"... ‚ 

Napnzekór Potockiemu ios historji 
sprawił, że w kilka lat po jego uwagach 
sarkastycznych ma temai „sfer“ — „sfe- 
ry' te złożyły dobrowolnie zrwawy, nie- 
wymuszony haracz na ołtamzu niepod- 
ległości... I „sfery* te wydały człowie- 
ka, który jest. dziś Wodzem Narodu... 

Ale pismacy pisali i piszą dalej. 
* * * 

Satyra obyczajowa była wspaniałyza 
debiutem Weyssenhoffa. P-.tem przemó- 
wil Weyssenhoff - myśliwy. A potem 
Wielki zmawły, sterany na Schysku lat 

przejściami wielkiej wojny --- powrócił 
do satyry,.. Nie dziś pora rozważać, czy 
dobrze, że się tak stało, że po czerpaniu 

z przeczystej krynicy Przyrody powró- 
cił do fechtunku na ostre wtedy, gdy 

już wzrok stracił młodzieńczą żywość, 

zwycięskie dotąd ramię — siła i elas- 
tyczmość... Gdy serce i mózg sędziwego 
pisarza powoli traciły to, czem oiśnie- 
mał za młodu: -objektywizm, artystycz- 
my umiar, spokojną obserwację... 
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Na otlcinku gospodarczym 
Rzemieślnicy wobec projektu nowej usta- 

wy © ubezpieczeniach społecznych. — Na 
„Zjeździe Rzemiosła”, który niedawno odbył 
się we Lwowie przy licznym udziale delega- 
tów z całej Polski, omawiany był między 
innemi projekt nowej ustawy 0 ubezpiecze- 
niach społecznych. Do projektu tego przed- 
stawiciele rzemiosła, mając na względzie in- 
teresy rzemieślników, ustosunkowali naogół 
ujemnie, żądając wycofania projektu w obec 
nej jego redakcji, wobec tego, że: 

1) projekt nie uwzgłędnia interesów rze- 
mieślniczych przez odróżnienie rzemiosła od 
przemysłu i nie zawiera odrębnych  przepi- 
sów i postanowień rzemiosła dotyczących, 

2) w projekcie ustalono zbyt wysokie 
stawki ubezpieczeniowe, zupełnie  nieodpo- 
wiadające albo wysokości ryzyk zawodo- 
wych, albo też niewłaściwe z powodu zbyt 
wielkich obciążeń dla warsztatów rzemiesl- 
niczych z tytułu opłat ubezpieczeniowych, 

3) projekt przewiduje obciążenie opłata 
składek emerytalnych ubezpieczonych praco- 
wników w partycypacji po połowie na pra- 
codawcę i pracownika; podczas gdy skład- 
ki te powinny być wyłącznie przez pracowni- 
ków opłacane, podobnie jak będą opłacane 
przez pracodawców składki z tytułu ubez- 
pieczenia samodzielnych pracowników. 

4) projekt nie zawiera odpowiednich prze 
pisow, Ściśle określających procentowy sto- 
sunek udziału delegatów rzemieślniczyc 
instytucjach organizacji ubezpieczeń s: 
nych, 

oraz 5) projekt nie zawiera dziaiu po- 
stanowień, odnoszących się do ubezpi 
społecznych dla samoistnych uprawnionych 
pracowników w rzemiośle. 

W ostatecznej konkluzji Zjazd domagał 
się, by projekt ustawy dawał możność reali- 
zacji idei ubezpieczeń społecznych, a nie niiał 
na względzie gromadzenia nadmiernych re- 
zerw finansowych przez instytucje ubezpie- 
czeniowe. 

Sprawa lichwy na wsi, coraz aktualniej- 
sza. — W jednej z poprzednich notatek oma- 
wialiśmy już tę sprawę. Zwrócono ogólnie u- 
wa że rolnicy nie zawsze mogą celowo 
wyk stać udzielane im ulgi przy spłacie 
pożyczek w bankach państwowych, należno- 
ści skarbowych i świadczeniowych, ulgi te 
bowiem w ostatecznym wyniku przekłada do 
swojej kieszeni lichwiarz. Obserwowana jest 
nawet próba pewnego organizowania się 

śró wiarzy, co się przejawia w skoor- 
stępowaniu wobec dłu ‚ 

iności udowodnienia czynu 
‹ w związku z wyjątkowo ciężką 

sytuacją producentów rolnych, lichwiarstwo 
zatacza coraz szersze koła, nakładając na dłu 
żników coraz cięższe warunki spłaty. Wysu- 
nięty ostatnio projekt obowiązkowego reje- 
strowania kwitów dłużnych, względnie we- 
ksli, nie zy: aprobaty, jako nierealny, 
ponieważ pożyczkobiorca, przyciśnięty do 
muru musem zdobycia gotówki, nie będzie 
skłonny do ujawniania rzeczywistych pro: 1 
centów, które zgóry opłaca. Raczej odwrot- 
nie, koszty, wynikające z rejestrowania, stem 
plowania i t.p. musiałby dodatkowo opłacać 
właśnie pożyczkobiorca. To też sfery go- 
spodarcze całkiem negatywnie zapatrują się 
na skuteczność walki z lichwą zapomocą je- 
dynie postanowień prawnych, wychodząc z 
tego założenia, že lichwa jako zjawisko eko- 
nomiczne jest pochodną istniejącego stanu 
gospodarczego, i od poprawy stosunków 
gospodarczych zależy przedewszystkiem u- 
krócenie lichwy. Gdyby rolnik miał możność 
uzyskania kredytu z innych źródeł, na wa- 
runkach dogodniejszych i w sumie wystar- 
czającej — nie zwracałby się do lichwiarza 
Tymczasem ostatnie zarządzenia dotycz: 
np. egzekucyjnego postępowania, jakkolwiek 
niewątpiiwie przyniosły rolnikowi znaczne 
ulgi, jednak miały w konsekwencji wstrzy- 
mianie się instytucyj kredytowych od wyda- 
wania pożyczek, co znów było wodą na 
młyn lichwiarski. Co się zdawało być do- 
brodziejstwem — przyczyniło się do pogor- 
szenia stanu. Skutki powstałej nieuiności in- 
stytucyj kredytowych: do dłużnika dotknęły 
najmocniejszych gospodarczo rolników. Pła- 
Cili oni zawsze podatki akuratnie, w Świad- 
czeniach nie zalegali — więc zulg korzystać 
nie mają sposobności i dziś, gdy przychodzi 
moment, że trzeba na jakiś cel wydostać 
pieniędzy muszą zwracać się do lichwiarza. 
Wynika stąd, że walka z lichwa może być 
skuteczną tylko w płaszczyżnie unormowania 
stosunkach kredytowych, przytem w warun- 
kachi zabezpieczających pożyczkobiorcy otrzy 
manie potrzebnej sumy na dogodnych wa- 
runkacn, zaś”wierzycielowi — zwrot poży- 
czonej sumy. Wiąże się to z podniesieniem 
rentowności gospodarstw, zależnej nietylko 

„ od mniej, lub więcej racjonalnej organizacji 
b ale i od cen produkowanych  artyki:- 
ów. h. 

fiłań Fortepianów, Planie, Fisharaonji 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 17 
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CODE ATS, 
WTOREK 

Daiš 12 
Jana 
@1г 

Anskleta 
DRZWI о) 

Wscnóć słońce g. 3.50 

Zachód słońca g. 20.20 

URZĘDOWA 
— PRZED PRZEJĘCIEM EGZEKU- 

CJI ADMINISTRACYJNEJ. Prezes Izhy 
Skarbowej E. Ratyński wyjechał w dniu 
12 bm. do powiatowych Urzędów Skar- 
bowych dla załatwienia na miejscu 
spraw organizacyjnych, związanyca z 

przejęciem z dniem 1 sierpnia br. egze- 
kucji administnacyjnej w powiatach. — 
Podczas nieobecności prezesa Ratyńskie- 'czenie roku szkolnego w lokalu 
go, która potrwa do 2 tygodni, zastępo- 
wać go będzie naczelnik wydziału IV-A 
Żomgołłowiicz. 

— KONFISKATA, Wczorajszy „Dzien 
nik Wileński" uległ konfiskacie za po- 
danie nieprawdziwych wiiadomości, m, i. 
o przyczynach wystąpienia biskupa 
Galia. 

MIEJSKA 
    — RADA MIEJSK.-. 

siedzenie Rady Miejskie 
w dniu 21 bm. 

Poza definitywnem załatwieniem spra 
wy Łokuciewskiego, ma Radzie będzie 
rozpatrywany projekt preliminarza bud- 

żetowego ma rok 1932-33, Budże: wply- 

wa na Radę Miejską ze znacznem cpóź 
nieniem w racji długich prac nad ureal- 

mieniem go. 

— 0 ZABEZPIECZENIE BRZISGÓW 

WILJI. W magistracie odbyły się 

dy mad sprawą naprawy brzegów W 
uszkodzonych przez powódź. Zdecydow 
no poczynić starania o pożyczkę państwo 
wą, Brzegi Wilji jeszcze w tym roku 
muszą być zabezpieczone, z uwagi ra 
niebezpieczeństwo powodzi na wiosnę ro 

ku przyszłego. 
— QOdprzedaż gruntów w Porubanku.— 

ajbliższe po- 

j ma się odbyć 

  

     

  

  

    

    

  

Propozycję władz wojskowych  odkupi 
od miasta potrzebnych o! w w Por 
banku, magistrat załatwi! pozy poroz 
mawszy się przedtem z władzam 
którego te tereny należą. 

— NOWE JEZDNIE, Trzech techni- 
ków miejskich wysłał magistrat do War- 
szawy i Lwowa dla zaznajomienia się ze 
sposobami układaimiia jezdni z klinkieru, 

Po powrocie zostaną oni użyci jako kie- 
rowmicy przy podobnych robotach w 

Wilnie, 
— SPRAWA REDUKCJI W МАСТ5- 

TRACIE, Druga lista pracowników miej 
skich, zakwalifikowanych do redukcji, 
będzie rozpatrywana już w najbliższym 
czasie na posiedzeniu magistratu. Od de- 
cyzji ma tem posiedzeniu powziętej, uza- 

leżniony jest dalszy los wniosków re- 

dukcyjnych. 
— KOLONJE MĘSKIE. Onegdaj na 

podwórku magistnackiem odbyła się kwa 
lifikacja dzieci na miejskie kolonje let- 
mile w i aondkei kach. Zakwalifikowano 150 
dzieci, które wyjadą 15 bm. 

POJUTRZE 
CIĄGNIENIE 
mm 

3-6] KLASY 
25-eį Loterji Państwowej 

dla posiadacza losu, ` 
1 Ją 1050 klasy poprzedniej 10 21. 

EE dla nowonabywcy 30:;. 

Polaka Loterja Państwowa 
daje największe szanse wygrania 
— połowa losów wygrywa — 

Najszczęśliwsza koloktura 

| „LICHTLOS" 
KADU 

| Ad. Mickiewicza 10. wrialka 44, 

G2GRT CB WEP TO GR GD GPD BRC: 

  

  

"W literatumze łowieckiej zalśnił ta- 
lent Weyssenhoffra najpełniej, najczyś- 
ciej, majpotężniej. Takiego „Sobola i 
panny“ nie ma żadna literatura wspól- 

czesna! Z różańca, wzruszeń myśliwskich 

wyczarował Zmarły . przepiękny djadem, | 
w którym zamknął wszelkie typy polo- 
wań — od sportowych pudeł do hodo- 
wanych bażantów — do wizji łosia na 

„lunach*' Szepety... Wszystko, co daje 
mokradeł, i włóczęga z wyżlem po roj- 

złotojesienny, i zielone dżumgle kaczych 
mokradeł, i włóczęga z wyżłem po naj- 
stach, i zmierzch kwietniowy na ciągu 

slonek, i woń „dzikich porostów ziemi 
pierwotnej, która ma jedną tylko ana- 

ligjeę — z zapachem włosów kochanki“ 
wszystko to zamknął w  w„So- 

- bolu i pannie", Nie wszystko jednak, W 
_ koronie wzruszeń myśliwskich najpierw- 

Szeę miejsce zajmuje gra głuszcza na to- 
ku: pieśni głuszcowej zabrakło w „So- 
bolu*. I oto Weyssenhoff, zajpewne brak 
ten wozumiejąc, pisze przepiękną „Pusz- 
<zę'* — powieść, w: której leit-motywem 
Jest właśnie pieśń gluszcowa... 

Obok wzruszeń czysto myśliwskich, 
Czysto, rzekłbym, przyrodniczych, pulsu- 
Ją imne wzruszenia — czysto i ogėlno- 
ludzkie... A wzruszenia te tają się nie w 

Ewarze muzyki, nie w oparach wina, per 
fum i potu, nie we współczesnej szitucz- 
lej wylęgarni sztucznych podniet i „ra- 
fimowanego* chamstwa. Pulsują w bia- 
łych giętkich nogach Warszulki, brnącej 
z paniczem przez mokre ląki! na ciąg sło- 

mek — w realnej, a jakżemistyczno-sło- 
wiańskiej, wyczarowującej wizję jakichś 
praobrzędów scenie kąpieli tejże War- 

szulki iw rzeczce leśnej — w postaci Re- 

ni, którą ро burzy w sukfience oblepia- 
jącej młode pachnące ciało miósł Koto- 
wicz z łódki na wyspę... I biją te wzru- 
szenia z kłosów kwitnącego o zmierzchu 
żyta, z Ikiści zroszonej leszczyny, z kas- 

tanjetów gluszca, które wywiodły Mo- 
moza w godzinę śmierci do boru księży- 

cowego. Przyroda — Miłość — Śmierć... 
Zamknął się cykl myśliwski Weyssen- 
ioffa... 

* * * 

W roku ostatnim wielkiej wojny tak 
pisał Weyssenhoff: 

„Właściwe szlachetne łowiectwo za- 
sadza się na 'wnmiiknięciu człowieka w 
głąb pnzytrody, która dzika jest tylko ze 
stanowiska kultury ludzkiiej, lecz mąd- 

rzejsza Od wszelkich dzieł ludzkich. Do 
jej przeczystych Źródeł dochodzi ten, kto 
tropi i podpatruje zwierza, kto z nim 

współzawodniczy w chytrości ruchów i 
imstynikktów, kto się upodobni do stanu 
dzikiego istnienia, a konzysta przytem z 
wyrobionych przez wieki wyższości kul- 

człowieka nad zwierzęciem — 

kto potrafil zobaczyć i notować — wzru- 
Szać się po zwiierzęcemu i czuć po ludz- 
ku“... 

Takim pisarzem - myśliwym 
Weyssenhoff, 

Michał K. Pawlikowski. 

był 
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NIKA 
— Nowy chodnik. — Onegdaj, po licz- 

nych aalrmach prasowych zostal naseszcie 
ułożony w miejsce dotychczasowych „klawi- 
szow“ nowy chodnik z płyt betonowych na 
odcinku Wileńskiej, położnym między uliica- 
mi Mickiewiczowską i Cichą. W ten sposób 
Kasyno Oficerskie i wzniesiona przed  nie- 
dawnym czasem okazaał kamienica Fundu- 
szu Kwaterunku Wojskowego uzyskały naie- 

chodnikową od strony ul. Wi- 
zaznaczyć, że inwestycja ia 

do pewnego stopnia wyjątkiem, ponie- 
wszelkie roboty nad układaniem sowych 

chodników zostały wstrzymane ze względu 
na krytyczny stan finansów miejskich. 

— LUUSTRACJE RYNKOWE, Miej- 
skie komisje sanitarne przeprowadzają 
stałe lustracje na rynxach, w cetu stwier 

dzenia, czy sprzedaż artykułów tam 

sprowadzanych odbywa się w odpowied- 

nich warunkach Ligjenicznych. 

SZKOŁNA 
— Zakończenie roku szkolnego w 

szkołach zawodowych. — Dnia 7-go 
lipca 1932 r. nastąpiło uroczyste zakoń 

T-wa 
„Pomoc Pracy** (Subocz 19). Uroczy- 
stość ta odbyła się w obecności preze- 
sa T-wa „Pomoc Pracy' p. inż. A. Kle 
banowa, członków prezydjum: pp. inż. 
L. Parnesa i inż. K. Załkinda oraz ca- 
łego personelu nauczycielskiego z p. 
prof. Kuleszą na czele. 

Pierwszy przemawiał prezes T-wa 
inż. A. Klebanow, podkreślając, że nie 
bacząc na ciężki stan materjalny szko- 
ły, wywołany pryzysem, szkoła odły- 
wała zajęcia praktyczne i teoretyczne 
rormalnym trybem. Następnie. mówca 
wyraził podziękowanie Kuratorjum O. 
Sz. iWI., które w roku bieżącym, jak 
i w roku ubiegłym wyznaczył dia szkół 
zawodowych T-wa „Pomoc Pracy“ 
subwencję, wprawdzie niebnaczną, 
lecz bardzo skuteczną. 

Członek Zarządu inż. L. Parnes 
przywitał absolwentów, życząc im po- 
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' myšlnošci na nowej drodze życia. 
Prof. Kulesza, kierownik działu ry- 

sunkowego, wyraził podziękowanie Ża 
rządowi za jego zainteresowanie się 
tym działem. Proi. Kulesza podkreślił 
znaczne postępy uczniów nietylko dzia 
łu rysunkowego, ale również i innyci. 

Po przemówieniach nastąpiło wrę- 
czenie dyplomów absolwentom, oraz 
wyrażenie podziękowania przełożonej 
szkoły p. R. Gurewiczowej, która poło- 
żyła wiele wysiłku dla dobra zakładu. 

KÓŻNE 

— Podziękowanie. Zarząd T-wa Pom. 
Żołn. Polsk. dziękuje uprzejmie p. prezyden- 
towi dr. Maleszewskiemu za udzielenie ogro 
du po-Bernardyńskiego w dniu 23 czerwca 
na doroczną Noc Świętojańską, p.p. pułk. 
Landauowi i pułk. Połczyńskiemu za !aska- 

wie okazaną pomoc w organizacji p. Herma- 
nowiczowi i p. F. Stachaczowi za udział or- 
kiestry Pocztowców, oraz wydatną pracę 
przy urządzeniu zabawy, art. rzeźb. p. Her- 

manowiczowi za prowadzenie pochodu mło- 
dzieży wśród gór, pierwszemu inicjatorowi 
„Wianków i Sobótek* p. Zygmuntowi Na- 
grodzkiemu za dostarczenie drzewa do ognisk 
p. J. Nagrodzkiej za „Kolo Szczęścia”, p. se- 
kretarzowi Nowisowi za czynną współpracę, 
p. J. Świętochov mu ż chórem Reweiler- 
sów, p. K. Wyrwicz-Wichrowskiemu, oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do uświet- 
nienia tradycyjnej papularnej zabawy, świę- 
cącej w r. bież. swój 35-letni jubileusz. 

— DZIENNIKARZE Z KLAJFEDY 
W WILNIE. Bawi w Wilnie dzienn karz 
litewski z Kałjpedy p. Trukanas, współ- 
pracownmiik czasopisma „Droga L twy”. 
Pobyt p. Trukamasa w naszem mieście 
ma charakter ściśle prywatny. 

— UMOWA W PRZEMYŚLE DRZE- 
WNYM. Zostala podpisana umowa, re- 
gulująca warunki pracy w przemyśle 
drzewnym. W porównaniu z rokiem u- 

biegłym, stawki zarobkowe są mniejsze 
o 10 proc. 

— Zakaz piażowania i kapieli na terenie 
ogrodu Bernardyńskiego. — Na skutek upal 
nego lata, ludność miasta, zwłaszcza żydow- 
ska, poczęła coraz to tłumniej korzystać z 
piaszczystych wybrzeży Wilenki, znajdują- 
cych się vis-a-vis ogrodu  Bernardyńskiego 
jako z terenu plażowo - kąpielowego. Szcze 
gólnie okolicce mostu drewnianego przez Wi 
lenkę poczęły zalegać tłumy żydziaków płci 
obojga, opalając się na tej zainmprowizowa- 
nej plaży i pluszcząc się następnie przez 
dzień cały w Wilence w kostiumach kąpie- 
lowych lub też całkiem nago. 

Ostatnio, zachęcone bezkarnošcią i bra- 
kiem dozoru, poczęły tu również plażować i 
starsze kobiety czasem w kostjumach, a 
dość często poprostu w bieliźnie. 

Po kilku tygodniach tych „rajskich*, a' 
zarazem malomiasteczkowych stosunków 
władze wydały nareszcie zakaz kąpieli i pla 
żowania na wspomnianym terenie, a onegdaj 
ustawiono tam słupki z tabliczkami, zaopa- 
trzonemi w odpowiednio zregowane nadpi- 
sy. 

    

  

    

    
   

  

Ponadto nad przestrzeganiem wspomnia- 
nego zakazu przez publiczność czuwają do- 
zorcy ogrodowi, interwenjując w każdym 
wypadku naruszenia go bezpośrednio. 

= MW „KLUBU WŁó- 
CZĘGÓW* DO KOWNA. W wii. .,Klu- 
bie Włóczęgów'* powstała myśl urządze- 

nia wycieczki łodziami do Litwy. Jedno- 

cześnie wycieczka zwiedzić ma Kłajpedę 

w celu bliższego zapoznania się z tym 

Z uwagi na to, że podróż łodziami 
pociągnęłaby za sobą szereg trudności, 

bowiem posterunki rzeczne mogłyby 10- 

  

  

ŁO WO 

Chodzę po mieście 
Q POMYSŁACH MAGISTRACKICH 

" SŁÓW KILKORO 

Jak sobie to przypominamy ze wzmianek pra 
sowych, Magistrat obiecuje uruchomić nową 
stację autobusów dalekobieżnych dopiero w 
październiku, czy nawet listopadzie r. b.! 
Zapowiedź ta budzi szereg zastrzeżeń. 

Q co chodziło, jakie racje zadecydowa- 

    

  

ły usunęcie tej stacjj z placu Orzeszko- 
wej?! Przedewszystkiem miano na wzglę- 
dzie uwolnienie mieszkańców okolicznych 
kamienic i publiczności na skwerku od hała- 
su i zaduchu, źródłem których byia i jest 
wspomniana stacja, później dopiero wysuwa 
no jeszcze brak odpowiednio urządzonej po- 
czekałni dla pasażerów, zmuszonych do i0- 
kowania się byle gdzie w oczekiwaniu na ud 
jazd. 

A więc przedewsz 
las i zaduch. Kiedyż dają się one najwięcej 
we znaki najwięcej przebywają na świeżem 
powietrzu, gdy na kilkuletniem d.ubaniu się 
okna przez cały dzień otwarte? Tyr en 

st    
   

   

kiem chodziło о № 

  

    

       

   
po kiłkuletr dłubaniu się znów ol 
znów obeęcuje się translokaty dopiero na zi- 
mę, kiedy uch autobusów mniejszy i wspo 

  

mniane wyżej dolegliwości mniej się dają 
we znaki. 

Piac autob 
gotów od dł 
stacji jeszc: 
ro i na dotychczasowem 
brak jej również. 

Zachodzi więc pytanie, czy. nie możnaby 
przenieść postoju autobusów od zaraz, kon- 
tynuując jednocześnie pozostające tam do 
wykonania roboty? Sądzimy, że jest to cał- 
kiem możliwe. Na inowacji tej nic ni 

cą pasażerowie, natomiast mieszkańcy placy- 

ki Orzeszkowej pozbędą się trapiącej ich pla 

gl. 

owy przy ul. Portowej jest 
ego już czasu. Wprawdzie 

niema, ale cóż to szkodzi, sko 
miejscu * postoju 

  

   

  

      
   

     
    

Coprawda otwarcie późną jesienią „całko- 

wicie wykończonej stacji mogłoby się od- 

być z większą pompą niż prowizoryczne u- 

ruchomienie tejże obecnie, chodzi jednak nie 

o pompę, a o wygody ogółu. : 
Analogiczne zastrzeżenia budzi także za 

powedź o uruchomieniu boiska dziecięcego 

na górze Bouffałowej., bodajże w listopadzie, 

czyli wówczas, gdy nasi milusińscy będą już 

jedzieć za podwójnemi szybami i wycho- 

v futerkach na krótki spacerek. © 

Czy nie możnaby i tego boiska jakoś przy 

śpieszyć nim jest słońce, lato i wakacja?! 
Poważne obawy budzi wreszcie 

wiedź, likwidacji ustępu publicznego przy A- 

lejach Syrokomli, jako „nie stojącego na po- 

ziomie”ł Wprawdzie Magistrat obiecuje bu- 

dowę nowego, nauczeni jednak historją 

„szaletami miejskiemi“ winniśmy stanowczę 

żądać, by najprzód zbudowano ten nowy, pó- 

źniej zaś dopiero mogą zamykać istniejący ©- 

becnie: „lepszy rydz, niż nic!“ ; 

„Przechodzen“. 

LSAS DUSIA —. 

WALKA Z KŁUSOWNIKAMi. 

W lasach koło Olkiienik i Druskienik о- 

statnio zamotowamo liczne wypadki klu- 

sownietwa, Onegdaj w czasie tępienia 

ierzyny przez trzech kłusowników, le- 

śniey stoczyli z mimi walkę. Podczas 

strzelamiiny jednego z kłusowników Ta- 

miono, żaś dwłóch: Michała Kudańkę i 

Bolesława Małkowa zatrzymano. Ranne- 

go Kazimierza Nankiewicza skierowano 

do szpitala. 

—- BEZROBOCIE. L.czba bezrotot- 

nych ma terenie Wilna ziaowu się zmniej- 

szyła o kilkadziesiąt osob. Licząc bez- 

roboinych chwilowych, pozostaje obec- 

nie bez pracy 5676 osób, 

TEATR I MUZYKA 

— „Od kanapy do fotela" w Lutni. — 

Dziś we wtorek 12 lipca o godz. 8.15 szam- 

pańska komedja Coolus'a i Rivoire'a pt. „Od 

kanapy... do fotela*, która bezroską i wesołą 

odarzu zdobyła sobie powodzenie. | 

Jutro w środę 13 bm. Teatr nieczynny Z 

powodu wyjazdu zespołu na wystpy do Dru 

skienik ze sztuką „Od kanapy do fotela". 

‘ — „Polacy w Ameryce" w Bernardyn- 

ce. — Dziś we wtorek i2 lipca o godz. 8.15 

wesoły wodewil Danielewskiego pt. „Polacy 

w Ameryce". Wesołe melodje, oryginalne tau 

ce, piękne dekoracje oraz niezrównany hu- 

mor — składają się na całość barwną i nie 

zapomnianą. 
Jutro w środę 13 b. m. 

sprzedane dla wojska. og 
— Występyu Ryskiego Teatru Rosyjskie- 

go w Bernardynce. — Pod.koniec b. tygo- 
dnia zjeżdża do Wilna na gościnne występy 

Ryski Teatr Rosyjski, aby w dniach 15, tó, 

i7i 18 lipca w Teatrze Letnim w Bernardyn 

ce dać tylko 4 przedstawienia. Publiczoność 
wileńska niewątpiiwie zainreresuje się gości- 

ną Zespołu Ryskiego w Wilnie. 73 

PARKU IM, ŻELIGOWSKIEGO 

Opera pod kopulą gwiazd. Dzis 12 bm, 

premjera ancywesołej szampańskiej 0- 

pery „Cyrulik Sewillski* w spracowaniu 

muzycznem Rossiniego, slowa Sterbinie- 

go. Udział biorą: Elza Igdal, Adara Lud- 

wig, Stanisław Narocz - Nowieki, Adam 

Kopciuszewski, Michał Martini, N. Pe- 

karówna, W. Niedzielko i inni. Reży- 

serja prof. Adam Ludwig. Kapeimistrz 

dyr. Rafał Rubinsztejn, Początek punk- 

tualnie o ogdz. 8,30 wiecz. Ceny: od 2 

zł. do 40 gr., 

ANONS! Czwartek 14 bm. Wielki 

Koncert Symfoniczny pod batutą wszech 

światowej sławy i pierwszego dyrygenta 

opery warszawskiej prof. Walerego Ber- 

diajewa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — „Spór o sierżanta Griszę“. 
KASYNO — „W pogoni za miljonami*. 
PAN — „Djabel“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Fatalny róg. — Wczoraj przy 

zbiegu ulic Kijowskiej i Piłsudskiego 
szybko mknący autobus najechał na 

motocyklistę Jankla Troka, zam. przy 
ulicy Zakretowej. Motocykl uległ roz- 
biciu. Motocyklista odniósł stosunko- 
wo lekkie rany. Nieco później na tem 
samem miejscu zderzyły się dwa auto 

   

    

  

    

   

  

  

  

    
  

    

przedstawienie 

dzie co pewien czas zatrzymywać, wła- busy „Arbonu*. Uległy one uszkodzeniu 
dze litewskie zgodziły się na udzielenie 
zezwoleń na wjazd jedynie koleją. 

— Z GMINY ŻYDOWSKIEJ. Mimo 
odrzucenia przez zwiiązek umowy z zmi- 
ną żydowską, praca w gminie cdbywa 
się normalnie, bowiem związkowcy nie 
czują się ma siłach ponownie wywołać 
strajku i ogramiiczają się jedymie do 

gróźb, że jeżeli gmina będzie nadal przyj 
mowała nowych pracowników bez ich 
zgody, wydadzą polecenie przerwania 
pracy. 

Z pasażerów nikt.nie ucierpiał. 

SZEMIETOWSZCZYZNA 

— POŻAR LASU. — W lesie Bor- 
szczyki, gminy szemietowszczyzna spaliło się 
1 ha młodego lasu, właśność p. Bolesława 
Skirmunta. Straty wynoszą 4000 zł. 

— STALE TO SAMO. Z Wilejki pi- 

szą, że w ubiegłą niedzielę w rejonie Ka- 
mienia między kilku strażnikami sowiec 

kimi a grupą włościan wywiązała. s'ę 

strzelanina, podczas której zabito straż- tewscy. Podczas rewizji zmalezion» u gg poństwa, na co jednak nie 
nika bolszewickiego. 

  

zapo- _ 

W plerwszą bolesną rocznicę tragicznej śmierci У 

Pawła Operowca 
w dniu 12 lipca r. b., o godz, 8:ej rano, na cmentarzu prawo= 

sławnym odbędzie się Nabożeństwo żałobne za spokój Jego 

duszy, 

o czem zawiadamiają RODZINA I KOLEDZY. 

  

Współczucie 
Wczoraj w godzinach południowych 

przed bramą Lutni żebrał głuchoniemy. 
Chudy i wysoki, skręcając się lewą po- 

łową tutowia, czepiał się przechodniów 
swem bełkotaniem. W wękach trzymał 
czapkę, a z miej wyzierało jakieś zaś- 
wiadczenie, wzmocnione fotografją. Je- 

go twarz idjoty uśmiechała się pochieb- 
czo, przymilnie i lękliwie. Tak... był od- 
pychający: gdy zbliżał się, dreszcz wstrę 
tu przebiegał plecami przechodniów. Rzu 
cić jw jegoc zapkę klillka groszy -— 10 
zbyt wielki wysiłek. 

W pewmym momencie głuchoniemy 

upadł na chodnik. Leży rozciągnięty na- 
wznak — w samym środku przejścia. 
Czy był to atak  jalkiej choroby? Ozy 
głód i wycieńczenie? Czy chytry fortel? 

  

chodnie mijają go. Każdy obchodzi go 
troskliwie i delikatnie, by nie nadepiać, 

by nie urazić, Le wiek na 

środku chońmi żień mija 

    
   

‚ oparty 

wiki y k 

rozciągnięty człowiek. 

& da mu się uważaie i 
ha się potem szeroko. Przed ok- 

Qooka stoi zażywny pan, Cdwraca 
j brzuch na loskot padającego ciała. 

anzy paną ukazuje się zdumienie: 

— Jakżesz to tak? W bialy -dzień, 
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ko jedno. Dość, że ieży. Prze- * 

wobec ludzi, rozzładać nawznak па 
ulicy ? 

Zażywny pan obserwuje przez chwilę 
głuchoniemego i wreszcie z niesmakiem 
powraca do witryny wystawowej 

Na przeciwiegłym tnotuarze, przy księ 
garni Gebethnera stoję ja. Patrzę, jak 
głuchoniemy pada, Patrzę na, odwraca- 
jący się brzuch pna. Patrzę w zęby śmie- 
jącego się czyścibuta. liczę przechod- 
niów, mijających troskliwie leżącego: 
jeden, dwa, trzy... do dziesięciu. Jeszcze 
jedenasty i dwunasty. Nie, jeszcze trzy- 

Dopi: nasty zatrzymał się; 

owiek w granstowem ubraniu 

ylił się nad nieruchomym: głuchór 
niemym. Skinai ma czyšcibuto. Czyścisut 
wziął pod ramiona leżącego Pociągnął 

gał nim po chodnikt. Lowłóki do 

teatiru. Posadził, oparł o mur. Po- 
czem usiadł na. swojem miejscu przy 

skrzynce z szuwakcami, 3 
I udekorowali w ten 5ровбо oramę 

teatru: z jednej ony ordynartna geła 
czyścibuta, z drugiej idjotyczna, z 
zamkniętemi oczami, twarz bezwładnego 
głuchoniemegu. ` 

Pomiędzy nimi coraz częściej prze- 
chodzili ludzie, zdążając do kasy po bi- 

lety. 
I czyścibut, i głuchoniemy, i ludzie 

przewijający.się między nim, i ja, który: 
stałem na przeciwległym cnodniku — 

wszyscy byliśmy godni współczucia. w. 

  

    

    

    

    

   

   
    

    

statek rderzył się z łodzią 
POGOTOWIE POLICYJNE 

WILNO. — Wczoraj w dzień na 
Antokolu, statek „Pan Tadeusz", kur- 
sujący po Wilji na szłaku Wilno — 
Werki zderzył się z łodzią, w której się 
znajdował Hipolit Łazarenko (Obozo- 
wa 11) i Marja Czernisówna (Poznań- 
ska 3). SĄ 

URATOWAŁO TONĄCYCH 

Wskutek zderzenia łódź się wywró- 
ciła, a Łazarenko i Czernisówna wpa- 
dli do wody i poczęli tonąć. 

W chwili, gdy ze statku miano skie. 
rować im pomoc, nadjechała policyjna 
łódź patrolowa i tonących uratowała. 

Oszuści w potrzasku 
SPRZEDAŁI CUDZĄ ZIEMIĘ ZA 3 TYSIĄCE DOLARÓW 

WILNO. — Na odcinku Szymańce-w rejo 

nie Michniewicz ujęto > osobników, „którzy 

zamierzali przedostać się do Rosji sowieckiej. 

Zatrzymanymi okazali się: Piotr Łybnyj, Ta- 

deusz Truzow i Michał Łukaszewicz. Zatrzy 

mani we wsi Faraniszki gm. twereckiej 

sprzedali na podstawie sfałszowanych doku- 

mentów 12 ha gruntów i lasu z budynkami 

gospodarskiemi niejakiemu Łukaszowi Roki- 

ckiemu, reemigrantowi z Chicago. Rokicki 
wpiacił oszustom 3 tys. dolarów. Przy zatrzy 
manych znaleziono nienaruszońą gotówkę O- 
raz kilkadziesiąt złotych. W czasie odpro- 
wadzania zatrzymanych do strażnicy, Łybnyj 
1 Truzow zaproponowali 200 dolarów łapówki 
patrolowi KOP za zwolnienie. Propozycję tą 
żołnierze odrzucili powiadamiając o usiłowa- 
niu przekupienia swe władze przełożone. 

POŻAR ZNISZCZYŁ WIEŚ 
WILNO. — Duży pożar wybuchł ubie- 

głej nocy we wsi Bajanszczyzna, gminy jodz 

kiej. Ogień powstał w mieszkaniu Waciawa 

Nachdziewicza i zacząi szerzyć się z niezwy 

kłą szybkością, obejmując coraz to inne Э4- 

RODROTECZWECYRTO SS ILTRSTTŽRDSKSIBS ASS 

—- FAŁSZYWY -BILON. W dniu 9 
pm, Wihnukowiez Wacław, kasjer st. o- 

sob. Wilno dostarczył do T-go konisa- 

rjatu PP. falszywą monetę 2-złotową, 

którą otrzymał od Jacuńskiej Leckadji, 

(Krakowska 10). Fałszywą monetę za- 

kwestjonowano. й 
DRUJA 

— STRAJK NA KOLEI. Przy budowie kolei 

Drujs—Woropajewo znowu wybucni strajk 

na tie ię nowy rea ymi or spokoj 

ny. Pracę porzuciło rol Ww. 

bi ZATRUCIE NIEŚWIEŻEM MIĘSEM. 
Wypadek zatrucia nieświeżem mięsem miał 

miejsce przy ulicy Legjonowej 52, gdzie za- 

słabła rodzina A wek | 
ieli 'otow asy e 

> „> wa Z POGRANICZA 

— PRZEKRADALI SIĘ Z SOWIETÓW. 
W rejonie Michniewicz na teren polski usiło- 

wało przedostać się kilku osobników, kiero- 
wanych przez straż sowieckiego. Przekra 

czających zauważył patrol KOP i zarządził 

pościg. Dzięki pomocy straży sowieckiej nie- 

znajomi zdołali uniknąć zasadzki i zbiegli 

na terytorjum sowieckie. 
— UBRAŁ SIĘ I POSZEDŁ NA 

SPACER DO... ROSJI SOWIECKIEJ, 
W dniu 24 cezrwca niejaki Hryekiewicz 
Uikodem zabrał u swego pracodawcy Ja 
kubcewicza Michała, zam. w os. ry- 
sim, gm. Szezorce, płaszcz i mieco gotów- 
ki i wydalił się bez opowiedzenia. W 
kilka dni późnej zatrzymany zsotał przez 
patrol KOP. ma granicy. państwowej w 
powiecie nieświeskim w okolicy Sołta- 
nowszczyzny, w czasie usiłowiania niele- 
galnego ! ia gnamicy do Rosji 
sowieckiej, Po odsiiedzeniu kary za wa- 
łęsanie się na granicy i usiłowanie nie- 
legalnego przekroczenia, b odpo- 
wiadał jeszcze za skradzenie płaszcza i 
iemi | 

и —Э&ЩЕШ8АЮ05$Е LITEWSCY. W 

mocy z 9 ma 10 bm, w rejonie Wiżajn w 

czasie przekraczamiia graniey polsko-li- 

tewskiej zatrzymano dwóch podejrza- 

mych osobników i kobietę, którzy ma 

podstawie sfallszowamych przepustek rol- 

nych usiłowali dostać się do Polki. Za- 
trzymanymi okazali się emisarjusze 1i- 

zach kompromitujące dokumenty. 

dynki. Mimo usilnej akcji ratunkowej ogień 
zniszczył 16 gospodarstw. Straty przewyższa 
ja 30,000 zł.. Przyczyny pożaru narazie nie 
ustalono i policja prowadzi dochodzenie. 

ZNOWU ZATARG 
0 WYPAS ŁĄK 

WILNO. — Na łąkach wsi Łukasze gm. 
jaźwińskiej na tle zatargu o łąki wynikła 
między chłopami bójka. W trakcie watki Sta- 
nistawowi Požniakowi dostownie ścięto gło- 
wę, zaś Michałowi Łukaszewiczowi, Felikso- 
wi Nartkunowi i Ludwikowi Bartoszewiczo- 
wi pokaleczono ręce kosami. Pozatem kilku 
chłopów odniosło szereg lżejszych ran. Ро- 
lieja zlikwidowała zajście. 

ARESZTOWANIE AGITATORÓW 
KOMUNISTYCZNYCH 

WILNO. W. astatnich dniach wiadze 
bezpieczeńswa  pub'icznego aresztowały 
dwóch wybitnych koaiun'stuw oraz emi- 
sarjuszkę KPZB, wydelegowanyeh na 
teren województwa wileńskiego i nowo- 

gródzkiego, .elem przeprowadzenia ve- 
organizacji w komitetach rejonowych, 
które wobec nikłej ilosci członków, mie 
prowadziły żadnej propagandy komuni- 

stycznej. 
  

Z SĄDÓW. 
POD SĄDEM OKRĘGOWYM 

W najbliższym czasie na wokandzie Sądu 
Okręgowego znajdzie się nadzwyczaj skon:- 
plikowana sprawa o szpiegostwo mieszkańca 
wsi Przełaje, pow. Wileńsko - Trockiego Mar 
cina Sztaskusa i jego żony Malwiny. ; 

Mianowicie Sztaskus aczkolwiek liczy już 
60 lat, w okresie od roku 1930 da 

sierpnia r. 1931 uprawiał szpiegostwo nx 
rzecz jednego z państw ościennych, dostar- 
czając jego wywiadów, wiadomości mogź- 
cych przynieść szkodę państwu Połskiemu. 

Wybitne usługi oddawała przytem Sztas- 
kusowi jego żona, wobec czego przeprowa- 
dzające w tej sprawie śledztwo władze рог- 
cyjno-wojskowe, zmuszone były ją również 
aresztować. 

Charakterystycznem jest, że  Sztaskus' 
chcąc bardziej zamaskować swą zbrodniczą 
działalność, zgłosił się w swoim czasie do 
władz KOP-u, proponując informacje owe- 

zgodzono Się. 
p. w.



  

— NADZWYCZAJNE  POSIEDZE - 

  

Betty Compsoa.— Chester Morris. Ilustr. muzyczna złożona z utworów Czsjkowskiego i innych ros. kompoz 

BAŁ OWI. © 

® 4 : у Ceny zniżone od 30 gr. i 40 gr. 
teg d L L bara cha 6 Dźwiękowe Najbardziej Atrakcyjny Program! Najwsp. arcydzieło doby obecnej wg. powieści Stefana Zwejga. 
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— POSIEDZENIE RADY MIEJ- 

SKIE W GRODNIE. W dniu 14 lipca br. 

B godz. 20,30 odbędzie się posiedzenie 

Rady Miejskiej z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) Powitórme poddanie 
pod głosawanie poprawek i wniosków. 

złożonych na posiedzeniu Rady Miiej- 
, skiej w dniu 23 czerwica br., które wów- 
£za6 mie uzyskały zwykłej większości. 2) 
Przyjęcie protokółu Nr. 11-67 posiedze- 
nia Rady Miejskiej miasta Grodna z d. 
23 czerwca br, 3) Powizięcie 2-giej ko- 
iejnej uchwały w: sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Polskim Banku Komunalnym 

w Wiamrszawie, z Komunalnego Funduszu 

Pożyczkowio - Zapomogowego w wysc- 
*kości 60.000 zł, ma: pokrycie deficytu 
bedżetowego roku 1932-33 z powodu re- 
momtu koszar, wydzierżawionych dla 
wojska. 4) Interpelacje, 

-— OTWARCIE PÓŁKOLONJI Zw. 
PR, O. K. W dniu 6 lipca Koło Związku 
Pracy Obywatelskiej w Skidlu urucho- 
miło półkolonję dla 50 dzieci w wieku 

przedszkolnym. Otwarcie odbyło się ci- 
cho, bez głośnych wystąpień i reklam, w 

odnowionym lokialu „Domu dziecka. — 

Otwarcia dokonała prezeska Kola ZPOK. 
Marja Kurowska z członkimią tegoż Ko- 

ła i skarbniezką Zofją Piotrowską. 
— BÓJKA ULICZNA. Kuperman, ku 

piec skidelski miał osobiste porachunki 
finansowe z pewinym obywiatelem gminy 
skidelskiej, którego podejrzewał o przy- 
właszczemie 20 złotych. Na tem tle 
wszczął się spór, który spowodował gło- 

śne zakłócenie spokoju publicznego w 
cichem i bogobojnem mieście Skidlu, 

zwłaszcza że do klłótni wmaieszał się ar- 
bitralmie i zgoła bez przyczyny Cywiń- 
ski „z zawodu szofer. Tem ci krewki oby- 
watel niepofirzebnie spoliczkował Kuper- 
mana, I zupelnie spriawiedliwie do spra- 

avy w mastępstwie tego postępku wmie- 

szał się posterumek policji. 

— TAKSA DOROŻKARSKA. Zniżka 

cen, którą obserwujemy od paru lat, od- 
bila się chyba w osilatnim mzędzie na 

dorożkarzach, bo dopiero z dniem 11 bm, 

wydanie zostalo przez magistrat m. Gro- 

dna rarządzenie, zmniejszające taksę do 

rożkarską. Lepiej późmo — niż wcale. 

  

— PAN WOJEWIODA BIERNACKI 

WŚRÓD OSADNIKÓW. W dniu 10 bm, 

na zaproszenie Powiatowego Koła Ziw. 

Osadników Wojskowych w Nowogródku, 

p. wojewoda Biernacki zwiedził osady i 

zaznajomił się z prowadzeniem gospo- 

damstw przez osadników w: osadach: Ko- 

sy Dwór, Adampol, Manysin, Murowan- 

Ka i Nnechniewicze, gdzie był nadzwy- 

czaj serdecznie wiitamy przez miejsco- 

wych osadników, których sprawami p. 

wojewoda interesuje się bardzo szczegó- 

łowo. : 

| 

> > 

niejszą zbiornicą kapitałów 
i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. | 

DZIš w KINACH P. T. K. 
TEL. 214. CENY ZNIŻONE. 

ECTTERPYEWECAECSTWOCEA PRETEC WYANETZSEREESY 
sean. o g. 6, 8.1 10.15. 

  

„ Dźwiękowiec 
Kino „POLONJA“ 

Pocztowa 4. 

Ulubieńcy publiczności Ewelina 
Holf i Igo Sym 

 Dziewczę 
z nad Wołgi 
wstęp 70 gr. 
  

Džwiekowiac 
Kino „AP GLLO“ 

Dominik. 26. 

Urocza, milutka Mady Christians 
i głośny artysta Gustaw Froh- 
lich w 100 proc. dźwięk.-śpiew. 

filmie 

- „Płonące serca” 
wstęp 60 groszy. 

чпиерднГРОКИЯ: НЧЕГОТУСПЕЖНОСЛЯЙТ WOAZADYPYZT KORON 5] 

KINO „PALACE“ 
ę Orzeszk. 18. 
Hans Stuwe w filmie p. t. 

zdradzonego męża 
wstęp 40 gr. 

  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 

NIE RADY MIEJSKIEJ W BARANO- 

WICZACH, Wieczorem 13 lipica o godz. 

20-tej odbędzie się nadzwyczajne posie- 
dzenie Rady Miejskiej m, Baranowicz w 
łakalu magistratu. Na porządku dzien- 
mym sprawa fuzji szpitala Sejmikowego 
ze szpiłłałem Miejskim, oraz spraw obni- 

żenia opłat za korzystanie z Ilažni miej- 

skiej. 

— TOPIELEC W RZ, MOŁCZADCE 
W rzece Mołczadce obok miasteczka 
'Mołczadź, utopił się 22-letni Karczun Jo 
zef, mieszkaniec wisi Mickiewicze, gmi- 
ny mołczadzkiej. Pomimo matychmias- 
towych zabiegów lekarskich, topielea 
wydobytego z rzeki mie udało się przy- 
prowadzić do życia. Trupa zabezpieczo- 
no w mieszkaniu jego rodziny. 

-— NA GORĄCYM UCZYNKU KRA- 

DZIEŻY przyłapany został Jakób Tur- 
czanowicz (Wileńska 99), którego w 
czasie wyciągania portmonetki z kie- 

szeni marynarki, wiszącej na werandzie, 

spotkał właściciel marynarki Jaszczuk 
Ludwik (Wileńska 72). W portmonetce 
znajdowało się zaledwie 35 groszy, jad- 
nak Turczanowicza zatnzymano i > 

kazamo do dyspozycji Sądu Grodzkiego, 

— Pozatem mia terenie m. Barano- 

wicz zanotowano 2 wypadki kradzie: 

blachy i siekiery. 

— ZWYRODNIALEC W SKÓRZE 
MAJSTRA ŚLUSARSKIEGO. P. M. za- 
mieszkała w Barańowiczach wysłała swą 
7-mioletnią córeczkę Zosię do; warsztatu 
Ślusatrskiego, mieszczącego się przy ul. 
Szosowej 166, celem pozostawienia mio- 
życzek do wiyostrzenia. Dziewczynka 

przybyła do warsztatu i tutaj spotkata 

osobiście właściciela warsztatu Sucha- 
rebskiego, który zamiast dokionać swe- 
go obowiązku, począł się przymilać do 

dziewczynki i pomimo stawilanego opo- 
ru ze strony dziecka, zwyrodnialec przy- 
stąpił do uprawiania swych praktyk lu- 
bieżych z bezbronnem dzieckiem. 

Niecny czyn zwywodmialca mie о- 
biegł do końca, tylko dzięki temu, że 

został spłoszony przez przygodnego in- 
teresamiia, w którym to czasie dziecko 

zdołało się wyraknąć do domu z rąk swe 
go oprawcy, Zmęczona, dziewczynka, któ 
rej zwyrodmialec powykręcał i madwy- 
rężył nogi i ręce, przybiegła do domu, 

gdzie poskarżyła się swojej matce, która 
mieomieszkała donieść o karygodnym 
wypadku policji. Sprawą tą zajął się u- 

rząd prokuratorski, wobec czego zwy- 
rodnialec odpowie za swój czyn przed 
Sądem Okręgowym. Jak się dowiaduje- 
my, Sucharebskii miał już podobną spra- 
wę pirzed 2-ma laty, z kktónej szczęśliwie 
zdołał się wymigać. Teraz zwyrodnialco- 
wi nie ujdzie to ma sucho i będzie mu- 
siał ponieść zasłużoną karę. 

— NIBFORTUNNI KOLARZE. Dę- 
bowiskiii Zygmunt doniósł do miejscowego 
komisarjatu PP., że onegdaj syn felcze- 
ra weter, Karolowia przez mieuważną ja- 

zdę tia wowerze najechał ńa jego T-mio- 
letnią córeczkę, przyczem wybił jej 3 
przednie zęby. zo 

Na podwórku posesji Nr. 88 przy ul. 
Kopernika, plutonowy Poleć przejechał 
merwerem dziecko Nowaka Michała, przy 
czem podbił mu prawe oko i potłukł ma 
całem ciele. 

NIEUCZCIWY  ADMINISTRA- 
TOR. Witkiewicz Antciii, zamieszkały 
przy ul. Kresowej 7, w miesiącu stycz- 

      

  

    

  

niu przyjął admimistratora do swojej 

  

piekarni przy ul. Szerokiej 8 w osobie 
Kosakowskiego, Obecnie Kosakowski z0- 
stał zwolniony z zajęcia i ma odehodnem 
zabralł ze sobą świadectwo przemysłowe, 
mależące do Witkiewicza i przywłaszczył 
je sobie. Skamgę skienowiamo do Sądu 
Grodzkiego. 

— FAŁSZYWA SIERŻANTOWA. Do 
sklepu Maminka Piotra przy ul. Szoso- 
'wej 22 zgłosiła się miejąka Flisowa vel 
Krawiec Anna z Wilna, chwilowo za- 
mieszkała 'w Baranowiczach i podając 
się za żonę st. sierżalnita, Buczewskiego, 
mabnałą towaru nia rachunek tegoż sier- 
żamta ma sumę 30 złotych. z 

Przezorny kupiec. wysłał swą córecz- 
kę za. rzekomą Sierżantową, która wi- 
dząc, że jest śledzoną, znikła z towarem 
w pewnym zaułku. Powiadomiona poli- 
ja odnalazła rzekomą sierżanitową i po 
sprawdzeniu jej tożsa i, przekazała 
oszustkę do dyspozycji władz sądowo- 
śledczych, 

  

— WYPADEK SAMOCHODOWY 

NA SZOSIE SŁONIM -— BARANOWI- 
CZE, W dniu 8 lipca najliadowane mąką 

„auto ciężarowe, nia! 22 km. szosy Słonim- 

Baranowicze, wskutek zepsucia się kie- 

rowinicy wpadło na bankiety szosy i wy- 

wróciło się. W aucie prócz szofera bylo 
troje pasażerów z m. Różana, z pośród 

których Chaja Różnickia doznała złama- 

nia nogi w trzech miejscach. 

— POŻAR TARTAKU HR. PUSŁOWmam jeszcze odpowiedzi, 
SKIEGO W ALBERTYNIE. W dniu 8 
bm., prawdopodobnie wskutek iskier z 
komina, zapalił się w Aflbertynie pod 
Słonimem tartak, należący do hr, Pusłow 
skiego Władysława. Tantak spłonął do- 
szczętnie. Straty wymoszą przeszło 60 ty- 
sięcy złotych, peł 

MMK GD GW CH GD TD WW W MB DWH 

OKAZJA! Lokal (górne piętro) w cea- 
trum m. Baranowicz, była restauracja p. Jan- 
kowskiej, z wszelkiemi wygodami do wyna- 

jęcia. Dowiedzieć się: Rabinowicz, Ułań- 

ska 1. Baranowicze. 

VAAALAAAAAAALAAAAA KAA AAA A nm AABB AAS AAAAAAAA, 
Początek seansów o g 2. 4, 6, 815, 10.15 

Potężne arcydzieło dźwiękowe p. t. 

Wielki Gabbo 
w rol: Eric von Stroheim oraz Betty Compson 

GRODNO, Brygidzka 2.] Wspaniały palet! Bogata wystawa. Zajmująca treść 
W. worsja czeskn. 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ęp od 65 gr. 

  

— Okradzenie sędziego grodzkiego 
w Ejszyszkach. — W nocy z 7 na 5 
lipca nieznani sprawcy dostali się 
przez uprzednio wybite okno do mie- 
szkania sędziego grodzkiego w Ejszy- 
szkach, skąd skradli jego służącej gar- 
derobę damską, biżuterję oraz różnycii 
weskli, wystawionych in blanko na su 
mę 610 złotych oraz książeczkę Wileń- 
skiego Banku Handlowego. 

Rozmowa z poiskim 
Nurmim 

Współpracownik „Republiki*  łódz- 
kiej zrobił wywiad z naszym Nurmim. 

Jadąc na mecz Legja — Pogon spo- 
tykam w tramwaju „Kusego”, który po 
odwiedzeniu rodziców, mieszkających sta 
le pod Warszawą udaje się również na == 
zawody. ligowe. 

Zawiązuje się między nami rozmowa 

szczera į nieprzymuszona, 

Niewątpliwie Kusociński, nie widząc 
w mych rękach profesjonalnego notesu 
i pióra nie podejrzewał, iż za chwilę bę- 
dzie ofiarą dziennikarskiej operacji, za 

co go z tego miejsca majserdeczniej 
przepraszam. 

Ale pokusa jest za duża. Więc bez 

większego trudu jej ulegam, 

— Jakże się pan czuje, panie Janu- 
szu, po ostatnich triumfach ? — pytam 

ma początek. 

— Nie zrobiły one na mnie specjal- 
mego znaczenia, Jestem zadowolony z 

nich, gdyż rzecz zrozumiała są mi pod- 
nietą do dalszej pracy, ale bynajmniej 
nie jestem nimi ani zaskoczony, ani zbyt 
mio zachwycony. Są one wynikiem re- 
cjonalnego treningu, jaki od lat prowa- 

dzę. + 

— Qzy nie obawia się pan zbytniego 
przetrenowania, gdyż tuż przed Olimpja 

dą stara się pam o bicie rekordów. świa- 

towych. 
Bieganie jest potrzebą mego ciała 

Niewątpliwie, gdybym nie biegał cztery 
razy tygodniowo na tremingach a raz 
tygodniowo nie starał się o osiągnięcie 

jalkiegoś doskonałego czasu, czułbym się 

bardzo źle. 
Nie obawiam się, przetrenowania, 

Przypuszczam, iż szcezytowią swą formę 

osiągnę na Olimpjadzie w Los Angeles. 
— Niewątpliwie odczuwa pan brak 

jakiego dlugiego długodystansowca, któ * 
ryby razem z panem trenował? 

— Wie pan, że nie mogę tego powie- 
dzieć. Moim stałym towarzyszem 
treningowym jest niezawodny stoner. 
Nie opuszcza mnie on nawet na chwiię. 

— No, ale na Olimpjedzie koalicja 
fińska będzie miała miewątpliwie nad 
panem przewagę. Pozatem mają oni 

nad panem przewagę, jaką daje długo- 
letnia rutyna, 

To prawda. Nie mówiąc już o Nur- 
mim, pozostali dwaj Finowie mają: bre- 
ming 8-letni, gdy ja mam tylko 4-letni. 

Z drugiej zaś strony jestem od nich 
młodszy, co też musi być wzięte pod 

uwagę. 
Jakiż jest więc najbliższy program 

pana? 
— 1 lipca wyjazd do Los Angeles. 

Wyjazd ten ma nastąpić na statku Pu- 
łaski, który przybywa do New Jonku do- 

piero 14 lipca. 
Jest to bardzo późno, ale dla tego też 

awiróciłem się do PZLA z prośbą o po- 
zwiolenie udania się do Ameryki stat- 
ikiem „/ Bremen”, który pnzychodzi do 
New Jorku znacznie wcześniej, Jest on 
droższy od: Pułaskiego, ale prypuszczam 
iżwato wydać trochę więcej, aby mi 

umożliwić porządny treming tuż przed 

Olimpjadą. 
Mimowoli rozmowa wraca z powro- 

tem do ostatniego pobytu Kusego w 
Belgji i gościnnego przyjęcia, jakiego 
on tam doznał zarówno od Belgji jako 

też poselstwa Kolonji naszej, 
— Wie pan, — ciągnie Kusociński 

dalej — ale na granicy miałem za to 
zabawne zdarzenie. Otrzymałem z Belgji 
podarunek od Kolonji naszej w postaci 
patefonu. Na granicy zażądano ode mnie 
opłaty za cło. 

Zadme tłumaczenia nie pomogły, Mu- 
siałem więc zostawić podarunek w U- 
rzędzie Celnym inapisač list do Minister- 
stwa Skarbu o zwolnienie go z cła. Nie 

ale pnzypu- 

szczam, iż będzie ona przychylna. Gdy- 
by zaś była odmowna, to wezmę pate- 
fon ze sobą w podróż za Ocean, :w ldro- 
dze powrotnej jakoś się to załatwi. 

— No a co słychać z tenisem? Jest 
pan podobno ogromnya zwolennikiera 
bialego sportu? 

— Owszem, bardzo go lubię, cóż kie 
dy zajęcia w obozie na Bielanach nie 
pozwalają mi chwilowo na uprawianie 

gc. : 
° ©Оа tenisa rozmowa skręca na... brid- 

go'a i wnet z«czyna się między mami о- 
żywiona dyskusja na temat fantastycz- 

ności kart, rozkładów i innych tajników 
tej gry. 

А\е ta część naszej rozmowy mogła- 
by zainteresować jedynie Czytelników 
działu bridge'owego, a mie sportowe- 
go, Dla tego też kończę mój niespodzie- 
wany interwiew z naszym Nurmim, ży- 

cząc mu powodzenia w walkach za Oce- 
" anem. 

  

„HELIOS“ Pikantna, tyskająca humorem kome 
dja z życia lekkomyślnych dziewcząt 

Precz 2 pończoszką Hamor! Sensacja. Emocja Na i-y 
seans ceny zniź. Sesn. 4,6,8i 10 1> 

  

Dziś premjera! Wielki film 
sensacyjao kryminalny! 

bertini i uroczej Elzy Temary. Niesłychane napięcie. 
Film ten miał kolosalne powodzenie we wszystkich stolic, świata. Nad progr.: Rew. dodatki dźwiękowe. 
NA SCENIE: występ fenome- 
nalnego jasno-widza » telepsty 

DZWIĘKOWE KINO 

CEJINe 
Wielka 47, Tel. 15-41, 

Z udziałem genjał 
nego Lucjano Al- 

Bndzące grozę sceny katastrofy samolotowej 
w POGONI ZA MILIONAMI 

W programie odgadywanie myśli, 
Władzia Zwirlicza tralne o4powiedzi na pytania i t.p 

Nie pstrząc na wielkie koszta ceny znižoue: balkon cd 25 gr., parter d:. €0 gr. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dni świąteczne i soboty o godz. 2. 

  

Dźwiękowe kino Cany zniżone ad 30 gr. Dziś jako „złoty młodzie 
< Bożyszcze kobiet ulubieniec całego Świata Rod la Rocque niec” w Šios awan 
66 | turniczym arcywesoh m 1C0 proc. DJABEL“ kocha, tańczy, uwodzi i czaruje. Kabarety! Dancing! 

33 przeboju śpiewno - dźwiękowym в) Napięcie! Sensacjal Nad pregram: Najnowszy tygodni« 
óźwiękowy oraz 3 skt. 

ulubieńcem Harcld 
arcywesoła komedja dźwiękowa p. t. „Harsłdek wśród piratek'* z dawno niewidzisnym 
Lloyd oraz Bebe Danieis. Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2. 

  

Zdrojowisko 
dia DžiEC; RABKA 
idorostych 

Leczy: Choroby przemiany materji, 
krzywicę, skazę limfatyczną, zołzy, nie- 
dokrewność, początki swapnienia żył, 
artretyzm. Ceny bardzo umia kowane. 

Wszelkich informacyj udziela 
KO MISJA ZDROJOWA W RABCE 

    
    

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciałą, 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. 
W. Z. P, 

LASAT IS ST NTSES TS 

OBWIESZCZENIE 
Urząd Skarbowy na powiat Wileńsko- 

Tiocki na zasadzie $ 33 Instrukcji o ściąga- 
niu podatków i opłat skarbowych z dnia 17 
maja 1926 róku (Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 
15) podaje do wiadomości ogólnej, że w 
dniu 15 lipca 1932 roku o godzinie 13 w sali 
licytacyjnej Izby Skarbowej w Wilnie, przy 
ul. Wingry 6, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji w drugim terminie tektury bronzowej 
różnych rozmiarów 65,.-v kilogramów i pa- 
pierówki 1,000 m-3, należącej do Olkienickiej 
Tekturowni sp. akc. na pokrycie nalężności 
skarbowych. 

Opisane ruchomości reflektanci mogą 0- 
glądać w fabryce tektury w Olkienikach w 
dniu 14 lipca r. b. od godziny 10 do 16 w 
obecności przedstawiciela Urzędu Skarbowe- 

Inspektor Skarbowy. 
  

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę bi.- 
tetów st. st. Łachwa, Usza, Opsa, Pogo- 

rzelce, Oszmiana, Czarnawieś, Kuźnica, 
Skrzybowce, Drohiczyn, Bohdanów, Brasław, 
Siemiatycze, Marcinkańce, Gudogaj, Bialo- 
wieża, Andrzejewicze, Osowiec, Dubica, iXa- 
mienna Nowa, N.-Wilejka fryzjernia Biały- 
stok z terminem objęcia 1 sierpnia 1932 r. 
bufetów Lachowicze, Żednia, Białystok Fa- 
bryczny z terminem objęcia 15 sierpnia 1952 
r. bufetów st. Woropajewo, Włodawa z ter- 
minem objęcia 1 września r. b. Termin skla- 
dania ofert upływa 19 lipca 1932, o godz. 12 
w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- 
szeniach wywieszonych na wymienionych 
stacjach i w Gmachu Dyrekcji. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

  

KARTE 
auczycielka gimnaz= 

Lekarze N r języków nie- 
BETA | ;-ckiego | trancuskie- 

  

Iektromonter "Pe "Kucharka 

o = czyli służąca do wszyst- 
   

    

RZ go przyjmie lekcje w Zygmuntowicz Stefan, siego 7 dobrem goto. 
Zeldowicz = maa Mostowa 3. "NN wadze NE Ro: 

tnej, iadomości 35 : 
„chor, skórne, wene- DOO 12 m. 3, wyjazd, posiada Świa- 

Gem specjalista 
od ciastek, Zdolny 

pracowity. Z powodn'“ _ 
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“Radijo wileńskie 
Wtorek, dnia 1 lipca 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 15,10: Pogr. dzienny. 
15,15: Muuzyka polska. 15,35: Kom. met. 
15,40: Przegląd kompozytorów rożnych na- 
rodów (płyty). 16,30: Chwilka strzelecka. 
16,40: „Jedzmy warzywa odcz. 17,00: Po- 
pularny koncert symfoniczny. 18,00: „O wiel 
kiej i małej poezji" odcz. 18,20: Koncert. 
19,15: Przegląd literacki. 19,30: Progr. na 
Środę. 19,35: Pras. dzien. radj. 19,45: Póg. 
adjotechniczna. 20,00: Koncert popularny. 
20,55: „Polityka w literaturze” felj. 21,05: 
D. c. koncertu. 21,50: Kom. 22,00: Muz. tan. 
22,40: Wiad. sport. 22,55: Muz. tan. 

Giełda warszawska 
Z dnia 11 lipca 1932 roku. 
WALUTY I DEWIZY: 

58—174,72. 
3 О. 

Gdansk 174,15 — 174 
Holandja 360,05-—360, 
Londyn 31,85—31,80—31, „68. 
Nowy York kabel. 8,924—8,944—8,004. 
Paryż 35,04—35,13—34,95. 
Praga 26,39—26,45—16,33. 
Szwajcarja 173,95—174,38—173,52. Wło- 

chy 45,50—-45,72—45,28. Berlin w obrotach 
prywatnych 211,80. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka budowi. 36,75—-36,90.  inwesty- 

cyjna seryjna 97,50. 4 proc. konwersyjna 36 
— 36,50. 4 proc. dolarowa 48—47,90—48,10. 
7 proc. stabilizacyjna 48,44—48,29 i pół-— 
40,25. 8 proc. L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. 
Te same 7 próc.—83,25. 4 i pół ziesmkie 
35,50 35. Tendencja mocna. 

AKCJE: 
Bank Polski 73-—72,50. Cukier 18,50 — 

20,25, Lilpop 12,25. Starachowice 7,25—8,50 
8,25, Tendencja mocna. : 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dolarowa 51. Dillonowska 52,50. Stabili- 
zacyjna 47,25. Śląska 35,50. 
525/VL. 
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Od Krysi Grabowskiej dla dzieci bez- 

robotnych wynagrodzenie od Polskiego 
Radja za udział w audycji w dniu 10-go 

lipca zł. 5— 
Zamiast kwiatów w dniu imienin Ko 

ehanemu Dyrektorowi Szpitala Państwo 

wego w N.-Trokach ofiarowujemy na 
„Złóbek Dzieciątka Jezus" 20 złotych. 

Siostry i administrator Szpitala. 
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į —————Akiego 10, Szyszkiewicz posady sinžąceį z do- 
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chwilowo Legionowa 43. Chle- 

auczycielka  szkoly Te domów pasję Michał. brem gotowaniem mam 
średniej z kwali- się w Wilaie, czyż — ее dobre świadectwa, Mi- 

fkacjami i praktyką, przy žadaymų z nich szelkia roboty ckiewicza 29—9. 
pne posady, mo: nie znajdzie się praca druciarskie wyko 

e również przyjąć dla wykwalifikowanego nuje tanio i s<lidnie 
wychowawstwo lub se- cieśli, solidnego czło- Wyganowski Michał boty 
kretarjat. Dyplom Pań- wieka pozostającego Bukowa 12. — znający gruntownie 
jtwowego / lustytutu bez pracy? — Łaskawe swój łach, trzeźwy, — 
robót ręcznych w War- zacłiarowania proszę Piešia prost o udzie- uczciwy, prosi o jakie- 
2 Oterty do Ad- 0 ać ul. Św. Igna- Św Jenie jakiejkolwiek kolwiek zajęcie. Lwow- 

inistracji niniejszego cego 12 — 27, Baliński pracy. Zarakowski Sta- ska 30 m. 3, Zarakow- 
Michał. nisław Trakt Batore-ski Rajmnnd. 
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"Podaje się do wiadomości, że w majątku Landwarowie 

sprzedają się 

działki ietniskowe . 
położone w miejscowości terenowo urozmaiconej pomiędzy 
stacją kolejową i jeziorem z przeznaczoną dla ogólnego użytku 

publiczności plażą z piaszczystym dogodnym dla kąpieli 

brzegiem. 

Wiadomości udziela administracja majątku 

'Landwarów 
AI ' > 
Pierwsza Wileńska Spółka 

Parcelacyjna 
A WILNO, MICKIEWICZA 4. 
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