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WARSZAWA. Marszałek Se-
natu Raczkiewicz podpisał w dniu
Zisiejszym nominację nowego dy-

rektora kancelarji Senatu. Został
__ Mim, jak to było planowane, p. A-

am Piasecki, który w poprzed-
nim Sejmie piastował mandat po-

WIEDEŃ (Pat.) Litwini z Prus
Wschodnich przedłożyli kongre-
sowi minejszości narodowych me-
morjał, przedstawiający gwałto-
wne germanizowanie Litwinów w
Prusach Wschodnich. Litwini nie
posiadają tam ani jednej szko-
ły. Dzieciom litewskim nie wolno
nawet uczęszczac do freblówek

р litewskich. Nabożeństwa odbywa-

„Dzień Kowieński' pisze:
„W związku z wycieczką w ub.

tygodniu prezydenta państwa z
$ośćmi do Datnowa, .w której to
Wycieczce, jak wiadomo, brał u-
Zjął również poseł niemiecki p.
Morath, „Memel. Dampi.“ zamie-

(ontakt'. Wycieczkę tę pismo
kłajpedzkie uważa za wypadek

LOZANNA (Pat). W dniu dzi-
siejsżym rozmowy reparacyjne nie
wyszły jeszcze z fazy konferencji
między wierzycielami Niemiec, ale
przynajmniej przyniosły końcową
jej fazę, Jutro rozpoczyna się
oficjalna dyskusja z Niemcami. W
ciągu dnia dzisiejszego odbyła się
dalsza konferencja trancusko-an-

: šielska, w ktėrej ze strony Fran-
€ji wzięli udział Herriot, Germain
Martin i Bonnet, ze strony an-
ielskiej — Mac Donald, Neville,
hamberlain i Runci. W konie-

rencji tej nastąpiło porozumienie
со do tekstu protokółu, który zo-
stanie przedłożony Niemcom. Raz
jeszcze dyskutowano szczegółowo
"System bonów niemieckich, spo-
"sób ich emisji, oprocentowanie,
rolę Banku Wypłat Międzynaro-
dowych w decydowaniu o momen-
cie, kiedy Niemcy zyskałyby do-
stąteczną równowagę gospodar
_€zą ji finansową, by skomercjalizo-
wanie bonów odbyło się bez szko-
dy dla ich gospodarstwa itd. Co

3 sumy, ustalona została na
przeszło 4 miljardy mk., suma ta 

j "GENEWA. (Pat). Na posie-
7 dzeniu plenarnem Ligi Nardów,

które rozpoczęło się o godzinie
17-ej Madariagawimieniu wszyst-

"| kich państw złożył, wniosek o za-
  

      

   

" Dalsze narady w Lozannie.
Sytuacja wciąż nie zdecydowana.

Nowy dyrektor Kkancelarji Senatu.
selski z ramienia BB.

Równocześnie mianowano kie-
rownika referatu prawnego w Se-
nacie w osobie p. Brzezińskiego,
sekretarza komisji dla usprawnie-
nia administracji przy Prezydjum
Rady Ministrów,

Litwini pruscy przeciwko germanizacji
ja się w języku niemieckim. W
gminach czysto litewskich osa-
dzani są duchowni, nie znający
języka litewskiego. Rząd niemiec-
ki łoży znaczne sumy na koloni-
zację niemiecką. Od czasu zajść
w Kłajpedzie narażeni są Litwini
w Prusach Wschodnich na prze:
śladowania, a nawet na pogromy
ze strony Niemców.

się również poseł niemiecki Mo-
rath. W kołach politycznych temu
wypadkowi również przypisują
znaczenie polityczne. Należy przy
puszczać, że podczas tej podróży
nastąpiła nieoficjalna wymiana
zdań na temat stosunków litew-

przekonanie, że lody pomiędzy
Niemcami a Litwą zostały już

jednak nie obejmuje serwisu poży- *
czek Dawesa i Younga. Zapłaty
za marki niemieckie w Belgji oraz
raty odszkowodawcze zawieszone
przez moratorjum Hoovera, kwe-
stja związku między długami wo-
jennemi a odszkodowaniami rów-
nież podczas tej konferencji nie
została uzgodniona. Sprawa ta
jest bardzo delikatna, gdyż chodzi
o uniknięcie wrażenia presji na
Stany Zjednoczone. Z tego też po-
wodu Stany Zjednoczone nie będą
wymienione. Formuła, na której,
jak się zdaje, zatrzymano się, ma
stwierdzić, że cały system wcho-
dzi w życie po zrealizowaniu uni-
wersalnego załatwienia zagadnie-
nia długów wojennych. Wieczo-
rem odbyło się zebranie 5 wierzy-
cieli celem skompletowania poro-
zumienia. Pozatem Herriot odbył
konferencję z Grandim. Jak się
zdaje, ze strony włoskiej suma
4 miljardów uważana jest za zbyt
wysoką. Ogólnie jednak można
stwierdzić, że dzień dzisiejszy
przyniósł pełne porozumienie mię-
dzy wierzycielami Niemiec.

Sprawa przyjęcia Turcji do Ligi Narodów.
proszenie Turcji do Ligi Nero-
dów. Wniosek konstatuje, że re-
publika turecka odpowiada wszel-
kim warunkom statutu Ligi.
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Kampanja wyborcza w Niemczech,
Wróżą jej krwawy przebieg.

BERLIN (Fat). Pod hasłem
walki w faszyzmem republikańska
organizacja Żelaznego Frontu roz-
poczyna jutro na terenie całej
Rzeszy kampanję wyborczą, urzą-
dzając około 1.000 zgromadzeń,
maniiestacyj i pochodów w róż-
nych częściach kraju. Obok partji
socjal-demokratycznej w demon-
stracjach tych weźmie udział
Reichsbanner ze swemi formacja-
mi obronnemi, W poniedziałek w
berlińskim Lustgartenie odbędzie
się wielki meeting Żelaznego Fron-
tu, na którym wygłoszą przemó-

WIEDEŃ. (Pat).
Wiedeńskim urządzili wczoraj па-

MW Sejmie

czącemu prezydentowi sejmu
socjaldemokracie dr. Dannenber-
gowi, oświadczając, że nie do-

wienia poseł socjal-demokratycz-
ny Diettman i redaktor naczelny
„Vorwaertsu” pan Stampier. Z
wielkiem napięciem oczekuje się
jutrzejszych  manifestacyj  hitle-
rowskich w Monachjum i Dessau.
Wielkie * zaniepokojenie budzi
zwłaszcza sytuacja w Monachjum,
gdzie w tym samym czasie odbę-
dzie się marsz 42 tysięcy umundu-
rowanych szturmowców i olbrzy-
mia manifestacja Żelaznego Fron-
tu. Zachodzi obawa, że dojdzie
przytem do starcia.

#

 

-Awantura w sejmiewiedeńskim.
puszczą do tego, aby przewodni-
czący był żyd. Między socjaldemo-

której kilku-posłów z obu stron
zostało pokaleczonych.

Awantury na uniwersytecie wiedeńskim.
WIEDEN (Pat) Na uniwersy-

studentów narodowo-socjalistycz-
nych, ha znek protestu przeciw

„Precz z żydami", przyczem

poturbowali słuchaczów - w.żydó

czego Szyby w gabłotkach zo-
stały rozbite. Następnie przypu-

 

Nagły zgon eks-Króla Manuela.
LONDYN (Pat). Nagła i dla

nikogo nieoczekiwana śmierć 43-
letniego eks-króla Portugalji Ma-
nuela w posiadłości Twickenham
pod Londynem sprawiła w Londy-
nie wielkie wrażenie, albowiem
eks-król Manuel był w londyń-
skim świecie sportowym osobisto-
ścią niezwykle popularną. Jako
powód śmierci podają chorobę
gardlaną, aczkolwiek o chorobie
tej do wczoraj jeszcze nikt nie
wiedział Przedwczoraj eks-król
Manuel wraz z eks-królem Alfon-
sem hiszpańskim obecni byli na
zawodach tenisowych w Wimble-
don. Również dziś oczekiwano
jego przybycia na finał w Wimble-
don, albowiem Manuel był zapa-
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lonym tenisistą, Około godz. 2 po
południu telegraficznie zawiado-
miono zarząd rozrywek, że eks-
król Mamtiel zaniemógł i nie przy-
będzie, prosząc o 'zakomunikowa-
nie tej wiadomości królowi Jerze-
mu i królowej, których gośćmi w
loży miał być Manuel. Gdy około
5 po południu do Wimbledon
podano telegraficznie wiadomość
o śmierci, para królewska natych-
miast opuściła Wimbledon, a cho-
rągwie na znak żałoby zostały
opuszczone do połowy masztu.
Król Manuel abdykował w roku
1910, gdy w Portugalji ustano-
wiono rządy republikańskie i od
tego czasu zamieszkiwał w Anglii.

 

GOSPODARCZE.
Ulgi podatkowe.

Nie ulžyty one žyciugospodarczemu.

Życzliwy dia sanacji żydowski
„Nasz Przegląd”, dość ostro roz-
prawia się z t. zw. ulgami podatko-
wemi, twierdząc, iż ulgi te nie były
ulgami,

„Kupiectwo i rzemiosło zasko-
czone zostało tym okólnikiem o ul-
gach podatkowych. Ulgi nie były
ulgami. Żądano w czasie braku
wszelkiej gotówki, w okresie przed
nówka, gdy w rormalnych czasach
handel cierpi z powodu braku pie-
niędzy, aby on za rok ostotni zapła
cił podatek obrotowy i dopiero wte
dy dostanie ulgi za lata poprze-
dnie. Ale ulg nie rozłożono na raty,
tylko wszystko musiano odrazu za

wo skarbu nie ogłasza, ile wpły-
A „

"kspit 2

wów przyniósł okólnik ulgowy.
Gdyby opinja publiczna została po
informowana, jak nikłe były rezul-
taty tych ulg, miałaby przynaj-
mniej tę satyslakcję, że wyszłoby
na jaw, że ona miała rację, gdy
przez swoich reprezentantów zażą
dała aby ministerstwo skarbu prze
dyskutowało z komisją powołaną
przez przedstawiciela rządu co w
danej chwili należy zrobić, aby i po
datnik i skarb miały korzyść z ulg,
które zdecydowało się dać mini-
sterstwo skarbu.

Niestety ministerstwo skarbu
nie chciało dyskutować. Wydało
okólnik i gdy na jednem posiedze-

życie jest silniejsze niż opór naj-

„Opina francuska? Kpi ona sobie z
Gdańska i z kórytarza. Ma ona niezło-
mne postanowienie, wśród zawieruchy о-
becnej, użyć naszych sił narodowych na
obronę własnego obszaru, któremu zre-
sztą nikt nie grozi i nie widać, by jutro
chciał grozić, oraz zabezpieczyć nasze
interesy gospodarcze na gruncie między-
narodowym. Przeciętny Francuz do-
szedł do zrozumienia, że najlepszym spo-
sobem zagrożenia naszym granicom jest
dążenie w dalszym ciągu do opiekowa-
niem się granicami innych, szczególnie
śdy te granice są tak niemożliwe do pod-
trzymania uczciwie jak słynny korytarz.
W zapiskach swoich Stresemann na-

zywa granice obszaru, narzucone Rze-
szy w r. 1919, piekielnemi, gdyż tworzą
one przedmiot niezgody między Niem-
cami i ich sąsiadami. Ale te granice są
również piekielne dla Francji. Bo od
dwunastu lat przeszkadzają one ustrojo-

wi Europy, hiezbędnemu dla bezpieczeń-

stwa naszego kraju, a także dlatego, że
przyczyniły się one do rozwydrzenia ną-
cjonalizmu gospodarczego, który zabija
powoli cywilizację kontynentu europej-
skiego.

Owszem, wiemy, jakie jest rozumo-
wanie przeciwne. Po Sadowie jest Se-
dan! To nic nie znaczy. We Francji nie-

się postępowaniu rozjemczemu, a „dla

Francji polityka na tyle lojalna, abyśmy

w razie zagrożenia mogli mieć te opar-

cia, które jedłynie nas ocaliły w latach

od 1914 do 1918“. ; A
Rozumowanie to jest oczywi-

ście naiwne. Sojusze stwarzają

obowiązki, ale dają pożytek. Fran

jedno i drugie. Kilka zdań wystą-

pienia dziennikarskiego pewnego

Niemiec.

Jeszcze dziwniejsze było wy-
stąpienie p. Lois Proust'a, posła

grupy radykalno-społecznej, na-

leżącego do umiarkowanych prze-

wodniczącego komitetu gospodar-

czego, dalekiego od dążeń lewico-

wych, który tak powiada (Ere

Nouvelie z 31-g0 maja b. r.):
„Wiąże nas i Polskę traktat, którego

treść dokładną niewiadomo czy znamy,

oraz czy wkrótce on wygasa i czy istnie-

je pytanie o odnowienie go. Pomijając

już to, że odnowienie kosztować nas bę-

dzie natychmiast jakieś 600miljonów dal-

szych, których rząd Polski jak najbar-

dziej stanowczo potrzebuje, widać, na

jakie przygody odnowienie sojuszu może

nas narazić. Wiem dobrze, że przed kiklu

miesiącami w Izbie Deputowanych jeden

z moich znakomitszych kolegów p. Fran-

klin-Bouillon wołał wśród oklasków

znacznej większości: Wischodnie granice

Francji nie znajdują się nad Renem lecz

nad Wisłą. Ale wiem również, że nie ta-

kie jest zdanie wyborców, oraz, że nasza

ludność wiejska, już tak bardzo dotknię-

ta wojną roku 1914, wcale nie płonie żą-

dzą ponownej wojny z Niemcami w obro-

nie korytarza gdańskiego”. : T

Znakomity pisarz i dziennikarz

p. Emil Burė odpowiedział na to
(L'Ordre z 1-g0 czerwca b. r.):

„Co to za biedne i nędzne umo-

wanie! Do wybaczenia w ustach n а-

domego wieśniaka, jest ono jedn

do wybaczenia w ustach posła, który ma

wszelką sposobność dowiedzenia się cze-

goś. Niech Francja tylko zerwie zPolską,
a odpadną wszystkie jej sojusze i przy-
mierze europejskie ze stolicą wBerlinie

rychło się wznowi, a pax germanica za-

panuje nad światem”. Ž
achunkowy p. Proust powia-

da, że trzeba, aby Francja miała

BTKTSINEETISPL

skrajniejszego fiskalisty. Ponieważ
ułgi nie były uigami, musiały wpły-
wy być minimalne.

Naprawdę byłoby rzeczą cieka
wą, jak duże były wpływy, wywo-
łane temi ulgemi, bo ostatecznie
nie ulega kwestji, iż celem ulś by-

  
   

 

bowych.

 

ESTA SEp 1 wszelkie r: :
w upt. I aptekach.

z Polską, który w razie wojny dałby nam
pomoc tylko nieznaczną jest ściągnięcie
na się niechęci i Niemiec i Rosji równo-
cześnie. A tymczasem nasz pożytek
pierwszorzędny wymaga życia w dobrem
porozumieniu z Niemcami i usunięcia
wszelkiego powodu tarcia na przyszłość.
A dobro Francji schodzi się z dobrem
Europy. Jakże możnaby się wahać”.

Jest to już zatem stała robota,
której znamieniem jest wcale nie-
tylko pouczanie Polaków, na co
nie mogą liczyć, ale przedewszyst
kiem pouczanie Niemców, na co
mogą liczyć.

Dołącza się do tego jeszcze bar
dzo znamienny dwugłos w jednem
z pism („La Nouvelle Lanterne“)
w tym samym przedmiocie.

P. Pierre Mille, bardzo wybit-
ny pisarz, w liście do p. Renć Plan
hal, kierownika tego pisma, mówi:

„Więc coż? Niemcy mają grę gładką
jak na aksamicie... Pewnego dnia, pod ja-
kimkolwiek pozorem wejdą w korytarz
polski. Zajmą go. I nikt się nie ruszy.
Niema ani jednego Francuza, któryby

ab 1 5 2 у 8 j IN-go. Aby Polska nie się zgodził bić za Polskę. A Anglja jest
Beriińsko - kowienskie zaloty. rodowi socjaliści hałaśliwą de- kratami narodowymi socjali- mająa. RAFrancja, jest przeciw Polsce. ltalja nie dba o nią. Bę-

monstrację przeciw przewodni- stami doszło do bójki, w czasie tylko jeden sposób: dla Polski poddanie Sa Poor w Lidze Narodów. To kpiny.
ę zie długi proces w Lidze, ale bez po-

stanowienia. A Niemcy będą dalej sie-
działy w korytarzu, oczywiście tymcza-
sowo, podobnie jak Austrja tak długo
okupowała Bośnię i Hercegowinę. Bez
prawa, wbrew prawu, ale na prawo się
świżdże.. Oto co nas czeka. Ale to bar-
dzo źle. Rok 1918—1919 ustanowił prze-
wagę Anglji na morzu, a Francji na lą-

Ścił notatkę p. t. „Pomiędzy Berli- sko-niemieckich. W kowieńskich  tecie wiedeńskim przyszło dziś Kiłku studentów-żydów zostało cja w chwili zawierania sojuszu z A Otóż, gdy Opušc ay
nem a Kownem znów się nawiązał' kołach politycznych zapanowało do awantur. urządzonych przez rżuconych na gablotki, wskutek Polską rozważyła sobie dokładnie ::;г:ё\:ЕЁ‘Ё:Ё‘]':&:-]‘Г\:З':У::\_":;„Ё

le nas z kolei opuszczą. Zbliża się do
Niemiec, płacąc odpowiednie koszty, na-

wiada p. Renć Planhol:
„Lecz gdyby Francja zdradziła spra-

wę Polski, która jest jej własną sprawą,
czy przez to przeszkodziłaby wojnie?...
Wojna i takby była, bo jest to przyro-
dzoną właściwością Niemców, że nigdy
nie są zadowoleni... Jeśli Francja, aby
mieć pokój, pozwoli Niemcom zagarnąć
korytarz pomorski, będzie to dla Niemiec
tylko przygrywką i rozpoczną one zno-
wu zdobywanie wszystkich ziem, które
były w Niemczech, a dziś są polskie, be!-
gijskie, francuskie”.

Taki dwugłos równoczesny
przynajmniej odrazu czytelnikowi
francuskiemu stawia jasno spra-
wę.

Głosy francuskie o sojuszu z
Polską i zapowiedzi, że Francja
nie ruszy się w obronie ziem pol-
skich, padają obecnie zbyt często.
Widać, że to nie jest przypadek,
ale że to jakieś podziemia dbają
o to, by były takie głosy. Uszy
oswajają się z twierdzeniami do-
niedawna zupełnie niemożliwemi.
Lekceważenie i zaniedbywanie
tych objawów byłoby bardzo szko-
dliwe.

Stanisław Stroński.
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SALEZJAŃSKA SZKOŁA
RZEMIOSŁ

ul. Dobrej Rady22,

wykonuje wszelkie roboty wcho-
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Z chwilą rozpoczęcia się waka-

cyj szkolnych powstaje znów tru-

dne i kłopotliwe pytanie, co zro-

bić z dziećmi, które trzeba zapisać

do szkół, jak kierować młodzieżą

kończącą nauki, jaki wybrać za-*

wód dla synów i córek wobec

trwającego kryzysu gospodarcze-

go, bezrobocia, redukcyj i innych

komplikacyj współczesnego Ży-

cia.
Jeżeli mowa o dzieciach, które

rozpoczynają względnie  konty-

nuują naukę szkolną, sprawa

mniej jest może paląca, a jednak

bardzo ważna. Najczęściej bo-

wiem rodzice kierują się postępo-

waniem przyjętem w najbliższem

otoczeniu i jeśli wszyscy krewni
i znajomi mają synów lub córki

-w gimnazjach, oddaje się ich

również do gimnazjów, niezależnie

od tego, czy posiadają ku temu

kwalifikacje fizyczne i umysłowe

i czy są środki na to, żeby ich
przez to gimnazjum przeprowa-
dzić. Również chłopców i panien-

ki, mające już ukończoną piątą

lub szóstą klasę, forsuje się do

matury, mimo, że nieraz świa-

dectwa szkolne i stan zdrowotny

bynajmniej nie dają gwarancji, że

będą w stanie ukończyć gimna-

žjum z powodzeniem. Wreszcie,

o ile rodzice zdają sobie sprawę

z powstałej na tem tle kompli-

kacji, martwią się wyłącznie złe-

mi stopniami szkolnemi, ale nie

przychodzi im na myśl, że należy

przedsięwziąć jakąś decyzję ra-

dykalną, gdyż wszelkie półśrodki,

jak korepetycje, opłacane ostat-
nim krwawym groszem, najczę-
ściej nie dają żadnego pomyślne-

go rezultatu. Za mało zwraca się

uwagi na indywidualne uzdolnie-

nia i siły fizyczne dzieci, stosuje

się do nich pewien szablon, za-
miast troskliwej uwagi osobistej,

bo przecież dziecko każde jest
inne i inną trzeba do niego sto-

sować miarę,

Ta sama sytuacja powtarza się
w stosunku do maturzystów i ma-
turzystek. Kieruje się ich rów-

nież ku studjom wyższym, nie
zastanawiając się nad tem, czy

dadzą sobie tam radę, czy prze-
trzymają zdrowotnie poważny wy-

siłek naukowy, czy wreszcie ich

umysłowość, zamiłowanie i zdro-

wie wytrzymają konkurencję in-

nych w wyższej uczelni, a później

w życiu zawodówem. Tym sposo-

bem mnoży się bezmyślnie prole-
tarjat męskiej i żeńskiej inteli-

gencji, zgóry skazany na bezro-

bocie i gruźlicę, stwarza się nie-

kończące się szeregi malkonten-

tów i: malkontentek, istot bezpro-

duktywnych i nieszczęśliwych,

które w końcu po ogromnym wy-
siłku własnym i po nakładzie pie-

niędzy i czasu kończą na jakiejś

pracy podrzędnej, do której całe
to wykształcenie gimnazjalne i
uniwersyteckie zupełnie nie było

potrzebne.

Społeczeństwo nasze musi już
raz zerwać z błędnem uprzedze-

niem, tak bardzo obcem innym na-

rodom, że ludzie mądrzy, kultu-

ralni, dobrze wychowani i z kul-
turalnych pochodzący środowisk

potrzebni są w każdym zawodzie,

że trzeba tak samo pieczołowicie

kształcić i wychowywać przy-
szłych handlowców, przemysłow-

ców, sanitarjuszy, pracowników

wszelkich kategoryj i wszelkiego

stopnia, jak kształci się elitę

umysłową, bo dziś w Polsce wy-

twarza się sytuacja taka, że obni-

żają się kulturalnie wszystkie ga-

łęzie pracy, zamiast, żeby się
wszystkie podnosiły.

Mimo panującego u nas braku
pracy i redukcji płac, są jeszcze

odpowiednie dla

niejednego młodzieńca lub mło-
dej kobiety, dotąd zupełnie nie

obsadzone.

Niezmiernie ważnej tej i co
roku aktualnej sprawie poświęca

„Ruch Kobiecy”, wychodzący przy
„Kurjerze Poznańskim”, specjal-

ny artykuł. Jakkolwiek uwagi tam

zawarte, dotyczą przedewszyst-

kiem młodzieży płci żeńskiej, dają
się one łatwo i z pożytkiem za-

stosować do chłopców.

Dla nas wspomniany artykuł
_ 0 tyle jest ciekawy, iż dotyczy on
„maszych ziem wschodnich, jako

terenu ekspansji dla młodzieży
z dzielnic zachodnich:

„I tak np. całe nasze Kresy Wscho-
dnie wyczuwają ogromny brak kwalifi-
kowanych i kulturalnych pielęgniarek,
hygjenistek, pracownic społecznych, osób

2 przygotowaniem  psychotechnicznem,

wreszcie zdolnych i rzutkich sił żeń-

|. Wybór zawodu. |
skich z kategoryj rzemieślniczej, han-

dlowej i przemysłowej. Są wsie i mia-

steczka, ofiarujące dobre posady i możli-

we warunki życia, jednakże brak pio-

nierek z Zachodu, które dla dobra ogółu

i dla zrobienia własnej, trudnej może
z początku, lecz prowadzącej do po-

myślnych rezultatów karjery życiowej,

udałyby się na Wschód kraju.“

Wszystko to bardzo piękne.
Jesteśmy bardzo dalecy od tego,

by zniechęcić rodaków naszych

z dzielnic zachodnich do takiej

imigracji i stwarzać jakiś nienatu-

ralny mur chiński, dzielący „jednej

matki synów'. Przeciwnie, uwa-

żamy kolonizację naszych ziem

wschodnich, wsi zarównież jak

i miast i miasteczek, przez ele-

ment zachodni, szczególnie zaś

przybyszów z Wielkopolski za

bardzo a bardzo pożądaną. I dla-

tego właśnie, pargnęlibyśmy zgóry

zapobiec wszelkiemu  rozczaro-

waniu, które w przyszłości zata-

mowałoby przypływ do nas po-

żytecznych, kulturalnych sił z na-

szych dzielnic zachodnich.

Mówimy na podstawie do-

świadczenia. Próby podobnej ko-

lonizacji były czynione niejedno-

krotnie i kończyły się przeważnie

bardzo smutnie. Oto rolnik, wła-

ściciel kilku czy kilkunastu mor-
gów w Poznańskiem lub na Po-

morzu, wyzbywszy się swej ojco-

wizny, przybywa do nas, kupuje

lub wydzierżawia folwark, liczący

tyle włók, ile tam miał morgów.

Przybywa z kompletem maszyn

i narzędzi rolniczych, z bydłem
zarodowem... a po kilku latach to

wszystko sprzedają z licytacji za

podatki i długi niezapłacone,

a niefortunny kolonizator wraca

jako żebrak do stron rodzinnych,

przeklinając dzień i godzinę, gdy

się dał skusić do wyjazdu „na

kresy”, To samo dotyczy kupców,
przemysłowców, rzemieślników

EP

Jaka zaś jest tego wszystkiego

przyczyna?

Różnica warunków i poziomu

kulturalnego pomiędzy zachodnie-

mi i wschodniemi kresami naszej

obszernej ojczyzny i nieznajomość

tych różnic, do czego oczywiście

w znacznej mierze przyczyniło się

nasze wiekowe polityczne roz-
darcie. :

Poziom kulturalny naszych

ziem zachodnich i wschodnich

jest djametralnie różny. Przy-

bywa więc taki kolonista z za-

chodu do naszej brasławszczyzny,

Mołodeczna, Wołkowyska: lub
Święcian. Odrazu czuje się jak
$dyby w jakiejś barbarji, chociaż
z drugiej strony imponują mu

bogactwa przyrodzone naszej zie-
mi, jej obszary. Czuje „wyższość

swoją', patrzy zgóry na ludność

miejscową, podkpiwając z jej „nie-

dołęstwa'; on dopiero „pokaże”,

jak to trzeba gospodarzyć, pro-

wadzić handel, warsztat,

W rezultacie zaś po kilku już
miesiącach, najdalej po roku, nasz

„kulturtriger“, zmarnowawszy

swe oszczędności, siły i czas —

bankrutuje i zniechęcony wraca
jako żebrak do swych stron, gdzie

staje się czynnikiem zniechęcenia

i wszelakich uprzedzeń do koloni-
zacji wschodniej. U nas również
nie najlepsze po sobie zostawia

wspomnienia.

Sprawa zaś przedstawia się
bardzo prosto:

Grunt z pod świeżej pasieki

nadaje się doskonale pod uprawę

owsa lub lnu, także niekiedy
żyta, absolutnie jednak nie można

na nim sadzić szparagów lub me-
lonów, które nie wyrosną. Nie

można go też uprawiać przy po-

mocy kosztownych traktorów,

które wnet się połamią.

W przenośni cały nasz grunt
wschodni, zarówno w dziedzinie

rolnictwa jak też handlu, przemy-

słu, jak również pracy kultural-

nej, pedagogicznej, hygjeny i t. d.

it. d. jest taką pasieką, nadającą

się doskonale do uprawy i roku-
jącą doskonałe zyski, byle uprawa
była umiejętna i celowa.

Czemu zawdzięczają żydzi —
kupcy, przemysłowcy, lekarze,

aptekarze, dentyści, adwokaci swe
powodzenie w naszym kraju? —
Swej umiejętności przy-

stosowania się do na-
szych warunków.

Z głębokim smutkiem stwier-
dzamy, że przybysze z naszych

dzielnic zachodnich, których za-

wsze witamy jako najdroższych
braci, tej umiejętności nie posia-
dają. Warto jednak nad tem po-

pracować. To też zamiast «wprost

zalecąć młodym absolwentom i

 

DZIENNIK WILEŃSKI"

Kalisz.

Wczoraj zamieściliśmy obszer-
ne sprawozdanie z opisu zajść w

Kaliszu.
Nie dziw, że wypadki kaliskie

wywołały zrozumiałe oburzenie w
społeczeństwie i prasie.

„Kurjer Poznański” po podaniu
opisu zajść zapytuje:

„dlaczego uczyniono to wszystko?
P. zastępca starosty bronił się ar$gumen-
tem”, że Młodzi szli z kościoła na miej-
sce zebrania... nie najbliższą drogą! W
dodatku przy najbliższej tej drodze są
podobno place budowlane.

Oto obraz — Polski „sanacyjnej“.
Oto obraz — „zgody narodowej”, tak,
jak ją rozumie i przeprowadza obóz rzą-
dowy. A trzeba jeszcze podkreślić, że
wczorajszy zjazd O. W, P. zwołany był
przedewszystkiem celem zajęcia stano-
wiska manifestacyjnego wobec zachłan-
ności niemieckiej i dla uczczenia dzie-
sięciolecia połączenia Śląska z Rzecząpo-
spolitą Polską”. я

Komu podobne traktowanie le-
galnej organizacji polskiej może
być na rękę?

„W Berlinie mogą ręce zacierać, że
takie rzeczy są — możliwe w Polsce. A
jakżeż mogą Niemcy triumfować na sa-
mo wspomnienie — Kalisza.

Ale są i tacy, którzy w samym Kali-
szu i wogóle w Polsce oklaskują występy
policji z pałkami w dłoni przeciwko Mło-
dym i ruchowi narodowemu. Są nimi —
żydzi. Jakżeż wczoraj byli buńczuczni w
Kaliszu i z jaką dumą wspominali, że
świeżo nietylko mogli swobodnie nawet
pochód zorganizować w Kaliszu (wczo-
raj pochodu nie było), ale doznali po-
nadto jak najżyczliwszej opieka policji
nad swym pochodem*.

Wywody swoje kończy „Ku-
rjer Poznański” zapowiedzią:

„Nie radzimy jednak nikomu przed-
wcześnie triumfować: ani „sanacji, ani

Niemcom, ani żydom. ‚

dźwigany w znacznej mierze krzepkiemi
dłońmi i barkami młodych żywiołów, to-
czy się naprzód jak lawina. Idziemy też i
pójdziemy zwycięsko z. zachodu na
wschód, bo pędu życia nikt sztucznemi,
mechanicznemi środkami zahamować nie
zdoła. Idziemy i zdobędziemy dla obozu
narodowego, co zdobyć chcemy, a sym-
bolem dalszej pracy i walki będzie —
Kalisz".

Również ostrzega i „Gazeta
Warszawska"':

„Wypadki kaliskie zapamiętamy
dobrze. Wiemy kto jest ich twórcą i na
kim leży odpowiedzialność, Niedługo
przyjdzie czas, kiedy z całej „chlubnej”
działalności wypadnie sanacji zdać spra-
wę przed społeczeństwem”.

Żydowskie żale.
W osłatnim numerze organu

Alliance Izraelite „Paix et Droit“
korespondent warszawski tego
pisma dr. A. T. charakteryzuje
sytuację żydów w Polsce bezpo-
średnio po procesie wileńskim,
wspomina o liście posłów żydow-
skich do Ministra Sprawiedliwości
i zachęca rząd do wejrzenia w
sprawy, wyłoczone żydom z po-
wodu zajść uniwersyteckich:

„Procesy wileńskie dostarczają na-
rodowym. demokratom materjału dla
propagandy antysemickiej, spowodowały
one nowe wzmożenie ruchu. antysemic-
kiego, którego następstwa mogą być po-
ważne,

Jest rzeczą niezrozumiałą, że rząd
toleruje tę propagandę i nie spostrzega,
że niebezpieczeństwo grozi nie: tylko ży-
dom, lecz i rządowi. Agitacja antyse-
micka narodowych demokratów jest
środkiem akcji antyrządowej.

Propaganda nienawiści ma swoje
skutki nie tylko polityczne. Niszczy ona
sytuację gospodarczą. 2

Zjawisko to przyjęło formy najbar-
dziej niepokojące w Galicji Wschodniej.
Tam pod wpływem propagandy antyse-
mickiej Ukraińców i skutkiem tworzenia
spółdzielni, które są skierowane prze-
ważnie przeciwko żydom, 70 do 80 proc.
żydów wiejskich, doprowadzonych do
nędzy, zmuszone zostało do przeniesie-
nia się do miast”. с

Autor stara się pocieszyč žy-
dėw.

Pomimo wszystko, žydzi po-
trafili utrzymać swoją sytuację
gospodarczą w pewnym zakresie:

„Pomimo zubożenia, które doprowa-
dziło wielu z nich do poziomu nędznego
proletarjatu, polscy żydzi potrafili utrzy-
mać niektóre swe pozycje w życiu gospo-
darczem. Graniczy to poprostu z cudem*.

Skaróa na asitacie narodowych
kół naszego społeczeństwa jest
stałym tematem tych korespon-
dencyj, natomiast nowe jest stwier
dzenie, że ze strony rusinów pro-
wadzony jest bojkot i to bardzo
skuteczny.

'

Insynuacje,

„Walka”, organ Frakcji rewo-
lucyjnej, w której szeregach pozo-
stawali sprawcy zabójstwa, doko-
nanego na osobie śp. E. Gettera,
zaatakowała śwałtownie dzienniki
opozycyjne za to, że czynią Frak-
cję odpowiedzialną moralnie za to
zabójstwo. Chcąc się widocznie

BZBSTISŁWZZTED LTRASAEE

absolwentkom szkół przeniesienie
się na kresy wschodnie, trzeba

popracować nad poznaniem tych

kresów, nietylko przy pomocy
drukowanego słowa, co absolutnie
nie wystarcza, ale drogą praktycz-
nego zbliżenia, spędzania u nas

wakacyj, urządzania tu letnich

obozów harcerskich i t. pod.
Ojczyzna nasza jest obszerna,

jeżeli między takiemi Prusami a
Bawarją istnieją bardzo zasadni-
cze różnice polityczne, dlaczego
nie mają istnieć różnice ekono-

miczne, kulturalne, obyczajowe
między Poznaniem a  kresami
wschodniemi? Istniały one zawsze,

a pogłębiły je długie lata naszego
rozdarcia politycznego.

Przepaść ta nie jest bez dna,

by jednak z czasem znikła, za-
mało jest snuć mostki pajęczy-

nowe —trzeba ją wypełnić pracą
wytrwałą, dobrą wolą i... sercem.

Ruch narodowy, *

Z prasy.
odwzajemnić, „Walka posuwa się
do twierdzenia, że Tadeusz Ku-
jawski, zabójca śp. Henryka Dem-
bińskiego „był czynnym w organi-
zacjach chadecko-endeckich“.

„Normalnie przekonania polityczne
zabójcy nicby nas nie obchodziły. Przy-
znajemy się jednak szczerze, iż nie mo-
żemy się powstrzymać od zupełnie u-
sprawiedliwionej maleńkiej złośliwości.
Chcemy oto publicznie zapytać panów
endeków, chadeków oraz mało czcigod-

nych „redaktorów” naszych cuchnących
„brukówek: 1) kto jest moralnym spraw-
cą mordu, dokonanego na p. Dembiń-
skim? czy p. Roman Dmowski, czy p.
Rybarski, czy może p. Chaciński? o

aresztowanie kogo należy apelować do

władz państwowych? 3) jaką gazetę na-
leży obciążyć moralną odpowiedzial-
nością za czynp. Kujawskiego ?" >

Złośliwość istotnie „maleńka”,

a co ważniejsze najzupełniej nie-
szkodliwa. Wiadomo bowiem po-
wszechnie, że Tadeusz Kujawski
nie tylko nie był czynnym w orga-
nizacjach „chadecko - endeckich“,
ale walczył z niemi zaciekle, po-
suwając się nawet do uczestnictwa
w napadzie na Adolfa Nowaczyń-
skiego, pisarza obozu narodowego.
Był natomiast członkiem Legjonu
Młodych i ta właśnie organizacja
bezwłocznie po zabójstwie wydała
komunikat z zawiadomieniem, iż
zawiesiła go w prawach członka.

Rekordy.
Lato w całej pełni.
W Wilji ludzi, jak sardynek w

blaszance.
Na korlach i boiskach ruch.
Górą sport.
To też wszystkie pisma spor-

towi poświęcają znacznie więcej
miejsca niż w „sezonie politycz-
nym”,

Co więcej — publicyści nabie-
rają stopniowo stylu sportowego i
tęsknią do rekordów.

U nas w Polsce rekordzistów
mamy  przedewszystkiem w pra-
sie sanacyjacj, której publicyści
rzeczywiście slawiają rekordy, ale
rekordy naiwności. Pierwszeństwo
ma pod tym względem organ „pul-
kowników'* „Gazeta Polska", Pu-
blicyści tegu pisma wciąż się łu-
dzą, że są w Polsce ludzie, którzy
wierzą w to, co piszą gazety obo-
zu pomajowego.

Czytamy tam naprzykład takie
zdanie:

Pan premjer mógł przyjąć przed wy-
jazdem naszą dzisiejszą reprezentację
olimpijską. Zapracowała na to.

Niby kto zapracował? (pod-
kreślenie „Gaz. Pol.").

W. dobie sanacyjnej można
mówi o „wyścigu pracy”, ale o
tem, że ktoś z tego towarzystwa
mógł na coś „zapracować — to
rzeczywiście liczenie na naiwność.

Pomysły.
tytułem za-
następującą

Pod "powyższym
mieszcza „Robotnik“
wzmiankę:

„Pomysłowość naszych „czyn-

ników miarodajnych* w. wyszuki-
waniu „źródeł dochodu'* kosztem
nieszczęsnych obywateli — jest
zaiste podziwu godna!!

Oto jeden z licznych kwiatków
tego rodzaju:
Kupuje ktoś miesięczny biłet na

koleje podmiejskie. Chce zapłacić
zwykłą cenę... aż tu nagle dowia-
duje się, że „musi'' kupić jeszcze za
3 złote (dosłownie trzy!) blaszaną
oprawę do biletu! Mówią mu przy-
tem, że to jest zrobione dla wygo-
dy publiczności, a jakże!

Bardzo to pięknie! Ale czy
tym mędrcom, którzy tak dbają o
„wygodę publiczności”, nie przy-
szło przypadkiem do głowy, że
jeśli ktoś płaci np. 6 złotych za bi-
let miesięczny, to dodatkowa opła-
ta 3 złotych może już zupełnie
przekraczać możliwości finansowe
tego człowieka?!

I že... ta trzyzłotowa przymu-
sowa opłata wymyślona rzekomo
dla „wygody obywateli'* staje się
podatkiem bardzo uciążliwym i
najzupełniej bezprawnym?*

Śród książek.
Michała Rusinka: Burza nad

brukiem — to powieść, pomimo

swej fragmentaryczności, zapowia-

dająca bujny i świeży talent. Jest
to w perspektywicznych skrótach

ujęty żywot dziecka krakowskiej

ulicy, oglądającego swem okiem,

jeszcze  niewprawnem, początki

wojny światowej i dorastającego w

atmosferze powstającego państwa

polskiego.

Jest to dopiero część pierwsza
większej całości, która — tuszyć

należy — zapewni autorowi nale-

żne uznanie.

Biały folwark, Jerzego Kossow

skiego jest przeciwnie drugą czę-

ścią dawniej ogłoszonej powieści

„Ceglany dom“. — Na tej nowej

ksiąžce Kossowskiego widač do-

skonale upadek naszej literatury

w latach ostatnich.
Oto bowiem, gdy na granicy

XIX i XX-go wieków Rodziewiczó-
wna ogłaszała swe książki, pomi-

mo wielkiej popularności, była w
krytyce literackiej moda lekcewa-

żenia jej twórczości.

Dziś taki Kossowski, będący

dość wierną kopją Rodziewiczow-

ny, na tle dzisiejszej produkcji li-

terackiej wydaje się nieledwie ol-

brzymem, przynajmniej niektórym

krytykom. ь

„Biaty folwark“ — to poczciwa

opowieść o szlachetnej tendencji,

bardzo jednak słaba w części, któ-

ra się dzieje gdzieś na mistycznej

„polskiej Litwie” pod Brasławiem.

Autor zupełnie nie zna naszych

stron i „o Litwie, dalibóg, że mniej

wie, niż o Chinach".

Znany autor lwowski, Mieczy-
sław Piszczkowski, wydał świeżo
wręcz znakomite studjum o nie-
dawno zmarłym poecie lwowskim,
Janie Zahradniku. Studjum, po-
przedzone słowem wstępnem Igna
cego Chrzanowskiego, odsłania
nam pociągającą sylwetę szczere-
go poety. Poezja jego jest pełna
myśli i smutku. „Równie inten-

sywnego i poważnego, jak u Zahra-
dnika, stosunku do metafizyki, da-
remnieby szukać w najnowszej li-
ryce polskiej”, powiada Pliszkow-
ski, analizując zwłaszcza „Balladę
o dziwnym Bogu”, w której, stwier
dza krytyk, „jest potęga; stoi ona
u szczytu natchnień Zahradnika”.

A oto próba jego poezji:
Same wątłe radości, same ni-

(kłe smutki...
Gdzież tonąć, śdy dno płytkie

(nie chce się otwierać?
Zawcześnie idzie zachód —

(dzień był nazbyt krótki:
Niema czasu na życie, kiedy

(czas umierać.
Poeta umarł w r. 1929, przeżyw

szy lat 25.

Józei Birkenmajer, znany do-
brze czytelnikom „Dziennika Wi-
leńskiego"”, niezwykle płodny i zdo
lny tłumacz, krytyk i nowelista,

wydał świeżo mały tom wierszy p.
t „Wycieczka“, z której jeden
wiersz, właśnie tytułowy, druko-
waliśmy niedawno na tem miejscu.

Jest to zbiorek utworów poety
ckich najbardziej poufnych, peł-
nych ech dzieciństwa. Autor, syn
zasłużonego prof. astronomji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, pisze

tu o „listach matczynych”, o syl-
wetce ojca, pracującego w późną
noc w ciszy gabinetu, gdy to z nim
„rozmawiali w te gwiaździste no-
ce Leonardo da Vinci, Kepler, Ga-
lileo“, a nadewszystko ten, co „zie
mię z posad zruszył — zwał się
Kopernik.”

Inne wiersze poświęca autor pa
mięci brata, przyjaciół oraz roz-
maitym momentom swego dzieciń-
stwa. '

Cieply i rzewny ton, polączony
z latwym tokiem wiersza nader
zbliżają czytelnika do przeżyć au-
tora . Stanisław Cywiński.

L9 |

Eksport zboża napotka w przyszłym roku

Ostatnie wiadomości o popra-
wiającym się stanie zbóż każą są-
dzić, że pojemność rynków odbior-
czych w najbliższym roku rolni-
czym silnie zmaleje. Pojawiły się
już głosy, że z śrupy państw impor
terskich odpadną Niemcy, a możli-
we, że odpadnie również Francja;
wiadomem jest już również, że Ho
landja i Włochy powiększą w tym
roku znacznie swe zbiory, że ogra
niczą import bardzo wydatnie. W
ten sposób odbiorcami na większą
skalę byłyby tylko następujące kra
je: Anglja, Belgja, państwa skandy

trudności.
nawskie, Szwajcarja, Chiny i Ja-
ponja. Pamiętać jednak trzeba, że
Anglja udzieli preferencji Kana-
dzie i Australji, a więc ograniczy
import z innych krajów. Chiny zaś
skrępowane będą swoją nieświe-
tną sytuacją finansową.

Okoliczności, które powyżej zo
stały przytoczone, wystarczają do
stwierdzenia, że sytuacja rynku
światowego nie przedstawia się ró
żowo na najbliższą przyszłość, i że
przed eksporterami europejskimi
wyrastają nowe bardzo duże trud-
ności.

357 milionów wkładów ubyło z banków
wr.

Komisarjat Bankowy ogłosił
sprawozdanie, dotyczące ruchu
wkładów w 59 bankach i 15 więk-
szych domach bankowych za rok
1931. Był to rok przykry dla ban
ków w Polsce. Skurczyła się ich
działalność, głównie wskutek od-
pływu wkładów.
W pierwszym kwartale 1931:r.

ubyło z banków 43 milj. zł. wkła-
dów, w drugim 127 milj., w trzecim

1931.
110 milj, a w czwartym 77 milj.
Razem odpłynęło z banków w r.
357 milj, zł. wkładów.

Niestety i w bieżącym roku
zmniejszają się wkłady w bankach,
co zmusza banki do kurczenia
swych czynności i zwijaniu słab-
szych oddziałów prowincjonalnych

Jedynie PKO. rosną nadal wkła
dy, choć obecnie w powolniejszem
tempie jak w roku ubiegłym.

SZKICE I OBRAZKI.
NIEZNANEMU LISTONOSZOWI.

Spotykałem go zawsze na odieglei

przedmieściu.

— Dzieńdobry!
— Dzieńdobry!
—Czy jest co dla mnie?

— Owszem, list — od matki.

Znał moich korespondentów i om:
że wszystkich członków rodziny.

Co dnia rano był pierwszym roz:
mówcą moim i pierwczym człowiekie:
którego częstowałem papierosem...

Po chwili szedł dalej, zbaczał do do:

mów isklepów, a o godzinie trzeciej
powracał z pustą torbą do domu.

Aż dnia pewnego nie spotkałem
rano, a wieczorem powiedziano mi, ź

pocztę przyniesiono około godziny siód:
mej wieczorem.

Tak późno?!
Cóż się stało?

Tak pocztę przyniesiono ze znacz

nem opóźnieniem, a mój adres nie b

ostatnim...

Widziano listonosza, jak od nas po

szedł dalej w labirynt uliczek roznosz:
listy i przesyłki. |

O godzinie dziewiątej wieczor:

spotkałem biedaka listonosza, przemę:
czony był gorącem dnia i długą swoj:
marszrutą.

— Cóż się stało,

późno jeszcze pracuje?

dukcje. Pocztę rozdzielają nam do po:

łudnia, a prócz tego roznosimy teraz
pieniądze.

Oszczędności...

Oszczędności na ludzkim zdrowiu

sile pracownika.
Listonosze przychodzą © godzin

ósmej zrana, idą na rejony około pierw-

szej godziny, a do domu powracają wie
czorem...

Roznoszą teraz listy, listy polecone.
zaliczkowe, . opłaty za radjo, pieniądz:
przesyłki wartosciowe, czeki P. K, O.

A praca jest to wielka i wielce od
powiedzialna...

Oszczędności!!!

Oszczędza się na wygodzie publicz-
sprawności funkcjonowania

poczty...
Oszczędza się na niecierpliwem ocze-

kiwaniu biednych emerytów, którym nie
są w stanie dostarczyć pieniędzy w dniu.
nadejścia, przepracowani listonosze...

Oszczędza się na sprawności urzędu
pocztowego, który jest zdezorganizowa-
ny.

Oszczędza się na gaży listonoszy,
której nie są w stanie pobrać dnia 1 każ-

dego miesiąca - gdyż nie mają na to
CZaSu.„ :

Odpoczywalem na leżaku w cieni-
stym zakątku ogrodu.

Upał był nie do zniesienia.
Za parkanem zaskwierczały na żwi-

rze czyjeś kroki.

— Poczta proszę pana.
Obejrzałem się,

Uginając się pod ciężarem poczty,
stał „mój” listonosz. :

Odebralem list,
— Niech pan do ogrodu i

odpocznie trochę.

— Nie panoczek — czasu nie mam,
ot tyle jeszcze do rozniesienia — ludzie

czekają.

Poszedł...

wejdzie

Ponieważ od pewnego czasu miasta
i miasteczka polskie owładnięte zostały
manją stawiania pomników, proponuję
przeto, by w czasie najbliższym zawiązał
się komitet zbudowania pomnika „nie-
znanemu listonoszowi”.

M, Junosza.

Lasyginą.
W CIĄGU PARU LAT WYCIĘTO
OKOŁO MILJONA HEKTARÓW.

Ceny drzewa w Polsce katastro |
falnie spadły, zarówno na kłody
tartaczne, jak na drewno tarte. Je-
żeli ceny 1926 r. wziąć za 100, to
w r. 1932 ceny te obniżyły się o 55
— 60 proc. Dla rolnictwa naszego
jest to stan tem gorszy, że w latach
klęski nieurodzaju lub niskich cen
na ziemiopłody i produkty hodo-
wlane, ratowało się ono dochodem
z lasów. Dzisiaj i ta deska ratun-
ku usuwa się rolnikom z pod nóg, |
eksport maleje w sposób niewiary |
godny, śdy bowiem w r, 1927 wy-
wożono przeciętnie miesięcznie su
rowca tartacznego 121 tys. tonn
przy dobrej cenie, to w r. 1931 tyl-
ko 13.3 tys., a pierwszy kwartał r.
b. daje cyfry jeszcze niższe, przy-
czem cena nie wynosiła nawet po-
Ak ceny z lat pomyślnych,

tan ten nie dawałby jeszcze
powodu do alarmu, gdyby nie pe-
wne okoliczności, które każą się
niepokoić o stan naszych drzewo-
stanów wogóle, Jeżeli w okresie
złej konjunktury właściciele iasów
sprzedają mniej drzewa, to można-
by się pocieszać, że bogactwa le-
śne, stanowiące 5,7 proc. majątku
narodowego, pozostają nietknięte i
można będzie wyczekiwać lep-
szych czasów. Chodzi jednak o
to, że lasy nasze giną.

„ W r. 1920 na 37.712 tys, ha po-
wierzchni, lasy stanowiły 24,1
proc., grunty rolne — 48,6 proc.,
łąki i pastwiska 16,9 proc. i inne u-
żytki (właściwie przeważnie nie-
użytki) — 10,4 proc. Tymczasem ы
w r. 1929 lasy stanowily juž tylko
21,7 proc. powierzchni, przyczem
o 0,4 proc. podniósł się obszar grun
tów ornych, o 0,3 proc. łąk i past-

wistk,a o 1,7 proc. obszar innych
użytków. W ciągu zatem paru lat
na około miljona hektarów la
sów, ; ее
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KRONIKA.
' Przygotowania do Targów Lniarskich.

|, W dniu wczorajszym w Urzę-
dzie Wojewódzkim pod przewo-
dnictwem p. wojewody Beczkowi-
cza odbyła się konferencja z sze-
regiem przedstawicieli miasta, or-
ganizacyj rolniczych,  samorzą-
dowo-powiatowych, bankowošci i
delegatem Komitetu Opieki nad
wsią wileńską. Tematem obrad
była b. aktualna sprawa urządze-
nia w Wilnie Targów i Wystawy

SPRAWY MIEJSKIE.
— Remont szpitala św. Ja-

kóba. Z dniem 1 b. m. na prze-
ciąg 6 tygodni unieruchomiony
został oddział chirurgiczny w
szpitalu św. Jakóba. Na czas
zamknięcia oddziału chorzy przyj-
mowani będą w szpitalu żydow-
skim.

Również z tym samym dniem
unieruchomiono oddział położni-

czo genekologiczny w szpitalu

żydowskim. Chorzy kieroweni bę-
dą do szpitala św. Jakóba.

Unieruchomienie obu oddzia-
łów n*stąpiło ze względu na ko-

nieczność przeprowadzenia gene-
ralnego remontu.
— Roboty przy budowie

stacji autobusów dalekobież-
nych szybko posuwają się na-

przód. Magistrat projektuje za-

kończyć roboty w drugiej poło-

wie sierpnia i natychmiast oddać
ja do użytku publiczności. Stacja

autobusów daiekobieżnych mieś-

cić się będzie, jak wiadomo, przy

ul. J. Jasińskiego, gdzie na spe-

cjalnie i odpowiednio urządzo-

nym terenie wybudowana zosta-
nie m. in. poczekalnia dla pu-

bliczności, zaopatrzona w budkę

dookoła stacji urządzone zostaną
aleje obsadzone drzewami.

— Zarząd Chrz. Zw. Zawod.
Monterów i  Elektromonterów

zwrócił się do Magistratu z prośbą

o pozwolenie wywieszenia spisu

monierów i elektromonterów

chrześcijan oddzielnie od spisu

monterów żydów. Magistrat proś-

by tej nie uwzględnił.
Z MIASTA.

— Wystawa Moniuszkowska.
Dziś w niedzielę, 3-go lipca ostatni

dzień Wystawy Moniuszkowskiej
w ogrodzie po-Bernardyńskim. |

Kto jeszcze nie zdążył zwie-

dzić tej Wyslawy i poznać pamią-
tek związanych z życiem i twór-

czością wielkiego kompozytora,
nich pośpieszy to uczynić, Wysta-
wa otwarta od godz. 11-ej rano do

8-ej wiecz.
—  Charakterystyczna staty-

* styka z wystawy Moniuszkow-

skiej. Wobec tego, że frekwencja
osób, które zwiedziły wystawę
pamiątek Moniuszkowskich , wy-

razi się najprawdopodobniej dziś,
w dniu jej zamknięcia w sumie

ośmiuset kilkudziesięciu osób, cie-

kawem byłoby wskazać tu stosu-
nek liczebny gości wystawowych

chrześcijan do gości narodowości
żydowskiej.

Otóż na przeszło 800 osób, któ-
re nabyły bilety na wystawę, za-

ledwie kilkanaście przypada na

- osoby semickiego pochodzenia.
Katalogów na wystawie, do-

dajmy okolicznościowo, sprzeda-
no jak dotychczas zaledwie około
120, a nadmieńmy, że nakład ich
wyniósł 500 egzemplarzy. Sło-
wem, kosztowne to wydawnictwo,
tak pod względem papieru jak i
typu drukarskiego, nie opłaciło się
Komitetowi obchodu.

Firma Zawadzkiego, która wy-
dała swój drobny katalog nakła-
dów „Śpiewnika domowego" z lat
40-tych i 50-tych zeszłego stulecia
utyskuje, że wydawnictwo to
dziś znajduje u społeczeństwa pol-
skiego dość słabe poparcie.

Księgarnia ta oraz inna pod

| firmą Gebethnera i Wolifa (własn.
Krygera) wystawiły w swych
oknach zarówno portrety S. Mo-
niuszki, jak i nuty oraz okoliczno-
ściowe dzieła.
— Nadmierna szybkość.

Włedze wojewódzkie poleciły po-
licji zwracanie baczniejszej uwa-
gi na nadmierną szybkość auto-
busów, zwłaszcza na linji nr. 3,
gdzie rozwijana przez szoferów
szybkość częstokroć zagraża bez-
pieczeństwu publicznemu. W wy-
padkach stwierdzenia nadmiernej
szybkości sporządzone będą na
miejscu protokuły, a szoferzy po-
ciągžni do odpowiedzialnošci kar-
nej.

: SPRAWY PRASOWE.
— Kontiskata „Kurjera Wi-

Inńskiego". W dniu wczoraj-
szym Starostwo Grodzkie skon-
fiskowalo naklad „Kurjera W.len-
skiego" za umieszczenie szcze-
gółów z tajnej rozprawy sądowej

przeciwko 2 szpiegom sowieckim
Boczkarowowi i' lqnackiemu.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Referat o uproszczonej

księgowości. W poniedziałek o
godz. min. 30 w sali Klubu
Handlowo-Przemysłowego, ul. Mic-
kiewicza 33 a zostanie wygłoszo-
ny staraniem lzby P.-H. w Wil-

nie referat informaey;ny o księ

gach handlowych. Referat wy-
głosi kierownik działu podatko-

wego biura lzby p. E, Braz, któ-
orówi rozporządzenie Min'-

stra Skarbu z dn. 13VI. 32 r. w

' sprawie uproszczonych ksiąg han:

dlowych oraz ewentualnie udzie-

Lniarskiej. W wyniku konferencji
postanowiono opracować projekt
urządzenia targów oraz ustalić
dokładny ich termin otwarcia,
Targi prawdopodobnie odbędą się
na wiosnę roku przyszłego. Rów-
nież istnieje projekt urządzenia
targów lniarskich łącznie z ogól-
ną Wystawą i Targami Pėlnocne-
mi, które jak wiadomo mają się
odbyć w jesieni 1933 roku.

lać będzie bliższych wyjaśnień.
Wstęp wolny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Towarzystwa Przy-

jaciół Nauk w Wilnie składa wy-
razy szczerej wdzięczności wszyst
kim, którzy przez łaskawe wygło-
szenie przemówień lub nadesłanie
pism z życzeniami — wzięli czyn-
ny udział w obchodzie 25-lecia
Towarzystwa, w dn. 28 maja 1932.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— śrogl nakaz Min. Opieki

Społeczne. M nistersterstwo Opie-
ki Społecznej nadesłało do Chrze-
ścijańskich Związków  Zawodo-
wych pismo, w którem domaga
się nadesłania wykazu liczebności
członków związków pod groźbą
skreślenia wspomnianych związ-
ków.
— Nadzwyczajne Walne Zebra-

nie Cechu Piekarzy Chrześcijan
odbędzie się dziś o godz. 12-ej w
pierwszym terminiei o godz. 13-ej
w drugim terminie w lokalu przy
ul. Bakszta Nr. 1.
— Ukonstytucwan.e sią za-

rządu Chrz. Zw. Zaw. Cieśil.
Wybrany na ostatniem walnem
zgromadzeniu zarząd Chrześcijań-
skiego Zw. Zawod  Cieśli ukon-
stytuował się następująco: prezes
— Andrzeį Gorszanlkėw; v-pre-
zes — Teodor Fiedorow; sekre-
tarz Konstanty Kuźniecow; skarb-
nik — M. Jaśkin; członkowie za-
rządu: pp. Radjan Traszkin, Te-
odor Śmiernow, Bazyli Ratachow.
Komisję Rewizyjną stanowią: pp.
Gieryłowicz, Łubucewicz i Andre-
jew. Sąd koleżeński: pp. Andre-
jew, Iwanowski i Kiełbuk.

Komitety rejonowe. Komen-
dant komitetu rejonowego Ło-
siówki — Grzegorz Wasiljew; No-
wego zabudowania — Franklin;
Gór Sapieżyńskich Teodor Kano
nosow. ś
— Skarga cieśli. Fabryka Tur-

bie, mieszcząca się przy ul. Me-
czetowej, przed paru dniami odda-
ła roboty ciesielskie 3 pułkowi sa-
perów.

Wobec tego straciło pracę 187
cieśli.

W. związku z tem Chrześcijań:
ski Związek Zawodowy Cieśli w
dniu wczorajszym przesłał do In-
spektoratu Pracy pismo z prośbą
o interwencję.

— Praczki i prasowaczki
nasze znajdują się obecnie w
bardzo ciężkiem położeniu mater
jalnem.

Ostatnie zestawienie zarządu
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego wykazało, że bezrobocie
wśród praczek i prasowaczek stale
wzrasta i obecnie wzrosło do za-
straszejącej liczby, bo wynosi
przeszło 90 procent. Pozostałe
pracują zaledwie 2 dni tygodnio-
wo, zarzbiając 10 zł.
W związku z tak ciężką sytu-

acją zarząd związku zamierza w
najbliższym czasie zwołać ogólne
zebranie, na której powezmą u-
chwałę, zdążającą do poprawy
bytu ogółu praczek i prasowa-
czek.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Godziny urzęco wania
zferji ietnichw Bratniej
omocy Polskiej Młodzieży

Akademickiej U. $. B. Zarząa
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
Pol. Młodz. Akadem. O. S. B. po-
daje do wiadomości, iż w czasie
feryj wakacyjnych  Sekretarjat
Stowarzyszenia urzęduje trzy razy
tygodniowo. poniedziałki, środy
i piątki o godz. 1—3 pp.

SPRAWY SZKOLNE.
— Roczne Kursy Pielęgnowania »

Wychowania Dzieci (egzystujące od 1925
so20 w Wilnie). Program obejmuje kurs
teoretyczny i praktykę w szpitalach,
przedszkolach i żłobkach.

Wykładane są następujące przed-
mioty: ORIANA i fizjologja, Higjena i
bakterjologja, Patologja ogólna, Higjena
dziecka, Opieka społeczna nad dziec-
kiem, Dyetetyka dziecka, Choroby dzieci
i pielęgnowanie dziecka chorego, Psy.
kaca i wychowanie, Gry i zabawy.

kurąsch biorą udział profesorowie
naszej wszechnicy i lekarze ma:
w chorobach, dziecięcych. — di są
rzyjmowane w lokalu Rocznych Kursów
Handlowych przy ul. Mickiewicza 22—5,
od godz. 5—7 wiecz. codzień oprócz
świąt. Telefon 16-02.

RÓŻNE.

— Z Wystawy. W Uniwersy-
teckiej Bibljotece Publicznej, aż
do niedzieli włącznie dwie wysta-
wy. dostępne dla publiczności od
godz. 10-ej do 18-ej włącznie za
opłatą 20 gr. (dla uczącej się mło-
dzieży 10 gr.). *

ystawa Książki Wileńskiej
od początku drukarstwa na zie-
miach b. W. X. Litewskiego, aż do
chwili obecnej, oraz Wystawa kar
tograficzna pochodząca ze zbio-
rów Lelewela.

DZIENNIK WILEŃSKI

Sprostowanie.
Do Szanownej Redakcji

„Dziennika Wileńskiego”
w/m

Kurja Metropolitalna Wileńska
uprzejmie prosi o umieszczenie w
swem poczylnem pismie następu-
jących kilku zdań sprostowania
fałszywych i oszczerczych zarzu-
tów, stawianych w nr. „Express'u

Wileńskiego” z dn. 23.VI r. b. w
dziale „Nowa skrzynka zażaleń”
przez autora czy autorów zażale-
nia p. t. „Krzywda umierających
starców.

Fałszem jest jakoby pensjona-
rjusze „Dobroczynności”* byli zmu
szeni szukać na mieście spowied-
ników dla  współtowarzyszów
swoich, którzy nagle zasłabli. Na-
tomiast prawdą jest, że wszyst-
kim chorym niesie pociechę reli-
gijną stały kapelan „Dobroczyn-
ności”, któremu inne zajęcia jego
nie stają na przeszkodzie w od-
wiedzaniu chorych o każdej po-
rze dnia i nocy, o ile tego zachodzi
potrzeba. Ponadto wszyscy pen-
sjonarjusze mają możność spowia-
dania się wobec swego ks. kape-
lana co tydzień i przeważnie z te-
go korzystają. Jeżeli niektórzy
pensjonarjusze spowiadają się u
innych księży, to dzieje się to z tej
przyczyny, że jeszcze z czasów
dawniejszych mają stałych spo-
wiedników i wolą spowiadać się u
nich. Z tej również przyczyny nie-
którzy umierający proszą о we-
zwanie do ich łoża księży, u któ-
rych stale się spowiadali.

Fałszem jest również, że w
ostatnich czasach coraz częstsze
zachodzą wypadki śmierci star-
ców w Dobroczynności bez pocie-
chy religijnej.
W ciągu pięciu lat miały miej-

sce 3 wypadki śmierci bez ostat-
niego Namaszczenia, atoli po od-
byciu spowiedzi i przyjęciu Ko-
munji św, 1 wypadek śmierci
nagłej bez spowiedzi na łożu śmier
ci, ale po spowiedzi odbytej na
cztery dni przed śmiercią i po Ko-
munji św. przyjętej w kaplicy za-
kładowej na kilka godzin przed
śmiercią, 1 wypadek śmierci bez
spowiedzi i Komunji św., w któ-
rym to wypadku od zasłabnięcia
do zgonu upłynęło nie więcej niż
trzy — cztery minuty.

Zmarli są eksportowani na
cmentarz przez księdza, którego
o to prosi i wynagradza ks. kape-
lan, nie utrudzając nikogo. Do
istoty obrzędów pogrzebowych
nie należy, aby były wykonywane
koniecznie przez ks. kapelana
osobiście.

Teatr imuzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr pod kopułą gwiazd. Dziś o

godz. 8.15 poraz drugi i zarazem ostatni
odbędzie się widowisko „Chaty za
wsią' na wolnem powietrzu na miejscu
dawnej muszli w ogrodzie po-Bernardy--
skim. Wejście tylko 30 gr. Miejsca sie-
dzące od 50 gr. do 2 zł. Zniżki nieważne.

Jutro o godz. 8.15 „Polacy w Ame-
ryce* po cenach zniżonych.

— „Od kanapy... do fotela" w Lutni.
Dziś o godz. 8.15 premjera szampańskiej
komedji Coolus'a i Rivoire'a p. tt „Od
Капару... do fotela“.

utro o godz. 8.15 „Nieuchwytny”
po cenach propagandowych od 20 gr.
do 2 zł. й

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 4-ej

popoł. operetka-wodewil Danielewskie-
go p. t. „Polacy w Ameryce". Ceny
miejsc E Ove

— Lutni. Dziś o godz. 4-ej pp.
niesamowita sztuka  Wallace'a „Nie-
uchwytny”, Ceny miejsc popołudniowe.
— Park im. Żeligowskiego. Dziś kon-

cert Wil. Orkiestry Symfonicznej pod ba-
tutą Rafała Rubinsztejna z udziałem zna-
komitej śpiewaczki Opery Warszawskiej
(sopran koloraturowy) Oigi Olginej.

POLSKIE RADJO WILNO.

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.58:

Sygnał czasu. 12.10: Kom. met. 12.15:
Koncert. 12.55: „Jak dochodzi do skut-
ku umowa zbiorowa pracy”. 13.10: Kon-
cert. 14.00: „Klimat górski a organizm
człowieka” odcz. 14.15: Koncert. 14.30:
„Co każdy rolnik o uprzęży wiedzieć po-
winien”. 14.50: Koncert. 15.05: „Nowo-
czesna audycja Wiejska" odcz. 15.25:
Koncert. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.05:
Audycja popularna. 17.00: Koncert. 18.00:
„Józef Balsamo. Cagliosto". 1810: Muzy-
ka lekka. 19.15: „Archidiecezja Mohy-
lowska” odczyt wygł. Dr. Charkiewicz.
19.35: Skrzynka techn. 20.00: Koncert.
20.45: Kwadr. literacki. 22.05: Muz. tan.
22.40: Kom. sport.

Poniedziaiek, 4 lipca 1932 r.

11.58: Sygnai czasu. 12.05: Muzykaz
płyt. 12,40: Kom. met. 15.40: Aud. dla

dzieci. 16.10: Muzyka z płyt 16.40: Pog.
franc, 17.00: Koncert. 18.00: „Abraham
Lincoln" odcz. 16.20: Muz. tan. 19.15:
Sprawa kłajpedzka odcz. litewski. 19.40:

ileński kom. sport. 20.00: Mistrzowie
długiego życia — felj. 20.15: Aud. amer.
21.50: Kom. 22.25: Wesołe kuplety i pio-
senki (płyty). 22.50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STLUDJO,
Awanturnik XVIII wieku,

Postać maga, szarlatana i awantur-

nika XVIII wieku hr. Cagliostro czyli
Józefa Balsamo, spopularyzowana przez

Dumasa, nie przestaje do dziś intrygować

swoją tajemniczością. Nowe i ciekawe

oświetlenie tej postaci znajdą radjosłu-
chacze w odczycie niedzielnym prof.
Adama Czartkowskiego o godz. 16.45.

Koncert niedzielny.
Tegoż dnia o godz. 20.00 nadany bę-

dzie koncert popularny, w którym

weźmie udział znany bas-baryton Wło-

dzimierz Kaczmar. Odśpiewa on przy
akompanjamencie prof. L. Ursztejna arję

Mussorgskiego z op. „Borys Godunow“,
pozatem arję Dapertutta z 3-go aktu
„Opowieści Hoffmana". Oprócz tego
usłyszą radjosłuchacze pieśń Galla „Za-
czarowana królewna” w wyk. tegoż
śpiewaka.

SUGUS spowodowało konku ćhcyjne fabryki do wydania

całego szeregu bezwartościowych podróbek.

SUGUSz Wielkie powodzenie, jakiem cieszy„się

2

najlepszypodeze:lataiupałów! Jedynie SUGUS wyrabiany jest na podstawie

Pudełko 20 groszy. oryginalnej patentowanej receptury angielskiej.

Memorjał Tow. Meurologicznego
w sprawie wcześniejszych

wakacyj.
Zastraszający w dobie obecnej wzrost

nerwic u dzieci wieku szkolnego, obni-
żający wartość jednostki, jako czynnika
twórczego w pracy społeczno-państwo-
wej, wymaga niezwłocznej interwencji
Władz, kierujących życiem młodzieży:
usunięcia czynników wpływających uje-
mnie na system nerwowy dziecka.

* Klimatyczne warunki naszej dzielni-
cy, gdzie największe nasłonecznienie
przypada na miesiąc czerwiec, jak rów-
nież wyniki obserwacji katatermome-
trycznych, dokonanych w szkołach po-
wszechnych m. Wilna przez asystenta
Zakładu Hygjeny U. S. B. p. dr. med.
Bortkiewicz-Rodziewiczową — stwier-
dziły, że chłodząca siła powietrza w
izbach szkolnych w czerwcu jest za
słaba. Wskaźniki katatermometryczne
spadają znacznie niżej t. zw. „strefy
komfortu”. Zamiast normy H = ca 6,
H = ca 18, otrzymano wskaźniki H = 3
iH = 12. Te warunki sprzyjają — szyb-
kiemu występowaniu zmęczenia, prowa-

dzą do przemęczenia, obniżają wartość

i wydajność samej pracy, są elementami

t zw. „szkodliwości” w danym wypadku

w zajęciach szkolnych i powodują wy-

czerpanie układu nerwowego. Powstaje

więc w przeciągu szeregu lat szkolnych
systematyczne wyczerpywanie się ukła-

du nerwowego, nie tylko z powodu wy-

żej wspomnianych ujemnych warunków

pracy, lecz również ze względu na zwię-

kszony wysiłek umysłowy, jaki zwykle

wymaga zakończenie roku szkolnego

(egzamina, wyrównywanie całorocznych

braków przy przejściu do wyższej klasy

i tp).
Należy sobie uprzytomnić, że w tych

okresach uwaga, zdolność koncentracji,

pamięć i inne funkcje intellektualne po

zimowych miesiącach pracy już są osła-

bione — siły rezerwówe organizmu na

wyczerpaniu, przytem dzieci są pozba-

wione możności korzystania z najładniej-

szego w naszym klimacie okresu nasło-
necznienia i pogody. Oczywiście, że
wszystko to prewadzi do systematycz-
nego podważania zdrowotności naszej

młodzieży, stwarza warunki do rozwoju
wszelkiego rodzaju nerwic, a co za tem

idzie — powoduje nieraz czyny niezrów-

noważone — i tragiczne w swych na-

stępstwach.
Wobec powyższego na wniosek p.

prof. Stanisława Władyczki, Wileńskie
Towarzystwo Neurologiczne postanowiło

prosić -p. prof. hygjeny Kazimierza Ka-
raffa-Korbutta, p. doc. Janinę Huryno-

wicz oraz wnioskodawcę o opracowanie
odpowiedniego memorjału w tej spra-

wie i zwrócenie się do p Kuratora Wi-

leńskiego Okręgu Szkolnego z prośbą
o interwencję u odnośnych Władz Pań-

stwowych w celu przeprowadzenia zmia-

ny okresu wakacyjnego dla terenu Wi-
leńszczyzny w ten sposób — by wszelkie

zajęcia szkolne zostały zakończone naj-

późnieq z dniem 31 maja, a w zamian

rozpoczynały się w połowie sierpnia.

\ dniu 21 czerwca r. b. prof. St.

Władyczko i doc. J. Hurynowicz zło-

żyli na ręce p. Kuratora wyżej wspo-

mniany memorjał i poparty wnioskiem

p. posła d-ra Brokowskiego.

(iągnienie dolarówki.
Ogółem wylosowano 95 premij

na ogólną sumę 37,500 dolarów.

Główna wygrana 12 tysięcy do-

larów padła na Nr. 561988,

Po 3 tysiące doł. wygrały nu-
mery: 695135 i 1429968.

Po 1.000 dolarów: 1268513,

370535, 903933, 436556, 1213332,

1396079, 787176.
Po 500 dolarów: 1030816,

120770, 457567, 1173105, 199914,

547547, 114965, 300032, 344608,

1431204,

Po 100 dolarów: 349794,

953464, 491929, 579670, 68235,

594221, 1167878, 312898, 598943,

1164310, 1258232, 692948, 61702,

1153247, 482258, 864357, 168751,
927326, 1492903, 383774, 975908,
1430414, 347275, 735681, 1048318,
1277723, 1222228, 1022742,
1035633, 1199762, 566725, 76743,
1151980, 940908, 698283, 1295399,
309697, 864194, 819194, 378949,
1194625, 515524, 1168017, 86872,
225704, 872438, 265040, 1141749,
363788, 787931, 586635, 170046,
722251, 1424959, 1212372, 406586,
321057, 332322, 419765, 789593,
1314472, 148119, 586219, 1108731,
540746, 529753, 1052075, 214172,
611555, 7044, 119476, 121523,
237633, 1075433, 596486.
ELT ZETA 1 ARZOROZZZPYSOZETĘZĄ

NADESŁANE.
Do

Dyrekcji Kursów  Maturycznych
„WIEDZA”

w Krakowie,
ul. Studencka 14.

Niniejszem uprzejmie donoszę,
że w dniu 2,VI b, r. złożyłem egza-
min dojrzałości w gimnazjum im.
Reja w Kielcach.

Czuję się zobowiązanym do
złożenia Szan. Dyrekcji Kursów,
oraz pp. Profesorom serdecznych
słów podziękowania za przygoto-
wanie mnie w drodze korespon-
dencyjnej do tego egzaminu. Tyl-
ko skrypta i wskazówki opraco-
wane wten sposób, w jaki są opra-
cowane, mogą przynieść korzyść
uczącemu się bez nauczycielai
doprowadzić do pomyślnych re-
zultatów.

Józei Pietraś.
Radom, ul. Żelazna Nr. 12.

Mistrzowie długiego życia,
Dnia 4 lipca o godz. 21.55 Wacław

Rogowicz wygłosi przed mikrofonem
warszawskim feij. p. t. „Mistrzowie dłu-
giego życia”, w którym nawiąże do ży-
wotności umysłowej Francuzów, odzna-
czających się wybitnie rozwiniętym in-
telektualizmem, połączonym z  długo-
wiecznością. Spotkają się tł zadjobła:
chacze z nazwiskami tej miary co:
Joffre, Foch, Clemenceau, Rodin, Fran-
ce, Barthelot i inni.

Egzekucja nad skazanym na śmierć
za szpiegostwo

Jak donosiliśmy wczoraj, Sąd
Doraźny w Wilnie, po rozpoznaniu
sprawy Piotra Ignackiego i Jana
Baczkarowa, oskarżonych o szpie-
gostwo, uznał, iż wina obu pod-
sądnych została w zupełności udo-
wodniona i skazał Ignackiego na
karę śmierci przez powieszenie,
a Baczkarowa na ciężkie więzie-
nie bez terminu.

Wobec tego, że P. Prezydent
nie skorzystał z prawa łaski, wy-
rok w stosunku do skazanego na
śmierć Ignackiego został wyko-
nany.

Egzekucja w śmachu więzienia
łukiskiego odbyła się w sobotę
o godz. 9 rano przy asystencji
przedstawicieli odnośnych władz.

Ignacki, jako prawosławny,
przyjął z rąk duchownego swego

Tragiczna śmierć braciszka zakładu

wyznania pociechę religijną i miał
możność pożegnać się z siostrą.

Kos.
P. S. Na specjalne podkreśle-

nie zasługują wiadomości, podane
w związku z tą sprawą przez nie-
które pisma wileńskie, a między
niemi i „Słowo”, które wiedzione
dziwnym darem proroczym, już na
kilka godzin przed egzekucją wie-
działy o smutnym finale sprawy.

O godz. 9 rano, t. j. w momen-
cie faktycznego wykonania wyro-
ku, wszystkie pisma poranne od
kilku godzin były w sprzedaży
i w rękach czytelników. Nie prze-
szkodziło to niektórym pismom
podać sprawę egzekucji jako fakt
dokonany. Pośpiech istotnie go-
dny lepszej sprawy.

księży Misjonarzy.
Wczoraj o godzinie 7 wieczo-

rem podczas kąpieli w stawie,
mieszczącym się na podwórzu
Zakładu Księży Misjonarzy, przy
ulicy Subocz nr. 18, utonął 27
a braciszek Zakładu śp. Jan
ut.

Tragicznie zmarły kąpiąc się
trzymał za burt łódki. W pewnej
chwili na skutek nagłego skurczu
poszedł na dno, skąd wydobyto
go po upływie dość znacznego
czasu już bez oznak życia. d

Kto strzelał?
Zatarg folwarku ze wsią o łąkę.

Policja śledcza powiatu po-
stawskiego prowadzi obecnie do-
chodzenie w dość zagadkowej
sprawie.
W dniu wczorajszym na po-

posterunek policji 'w Postawach
zgłosił się mieszkaniec folwarku
Olszyno Ignacy Moczulski i za-
meldował, iż tegoż dnia w go-
dzinach wieczorowych zauważył,
iż mieszkańcy sąsiedniej wsi Ozu-
ny pasą koni na łące należącej
do folwarku, wobec czego Mo-
czulski zażądał od włościan, by
zabrali swe konie z cudzej łąki.
W odpowiedzi na to, jak zeznaje
Moczulski, oddany został w jego
kierunku z grupki włościan strzał
karabinowy, który na szczęście
nie trafił go. Obawiając się po-

wtórnego strzału Moczulski
cofał się z łąki.

W kilka chwil później po za-
protukołowaniu zeznań Moczul-
skiego na posterunek policji zgło-
sił się mieszkaniec wsi OQzun Mi-
chał Cybulski i zameldował, iż
Moczulski w towarzystwie jeszcze
kilku mieszkańców folwarku Ol-
szyno dokonali napadu na niego
oraz kilku innych włościan ze
wsi Ozuny, przyczem Moczulski
odgrażał się nożem, oraz wydo-
był rewolwer grożąc, że będzie
strzelał. W trakcie ładowania
rewolweru Moczulski miał rzeko-
mo zgubić jeden nabój, który
Cybulski dostarczył policji w cha-
rakterze dowodu rzeczowego.
Dalsze dochodzenie w toku.
0

Zawalił się sufit.
W dniu wczorajszym z nie-

ustalonej narazie przyczyny za-
walil się nagle sufit w domu nr.
16 przy ulicy Koziej. Podczas
wypadku odniósł bardzo ciężkie
pokaleczenia niejaki Łuński, któ-
rego zewezwane pogotowie ra-
tunkowe w stanie bardzo groź-
nym przewiozło do szpitala ży-
dowskiego.

Policja prowadzi dochodzenie.

Zginął mąż.

Lanzanowa Stefanja, zam. przy
ul. Krakowskiej Nr. 25, zgłosiła,
że mąż jej Aleksander Lanzan w
dniu 13. VI. rb. wyszedł z domu
i dotychczas nie powrócił.

Ponieważ wymieniony żadnych
krewnych w Wilnie nie ma, żona
przypuszcza, iż mógł on nielegal-
nie przekroczyć granicę i udać się
do Rosji Sow., gdzie posiada ro-
dzinę.

Poszukiwania zarządzono.
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzieże. W dniu 1 bm.
Kaziecko Franciszek, ul. Staro-
grodzieńska Nr. 14, zameldował,
że w tymże dniu w restauracji
Dworeckiego przy ul. Sawicz Nr. 2
skradziono mu z kieszeni mary-
narki zł. 80.—. Kradzieży tej do-
konał Aleksy Kazimierz (ul. Du-
najek Nr. 36), którego zatrzy-
mano.

EGZEKUCJE NA WSL
Jedno z pism ludowych, tytu-

łem przykładu, daje opis egzeku-
cji podatkowej w. miejscowości
Józełów. Sekwestrator zajął mia-
nowicie u jednego z kupców mięs-
nych, zalegających z podatkiem
obrotowym w wysokości około
200 zł. — w braku czego innego—
zarżnięte cielę. Po przeprowadze-
niu licytacji okazało się, że koszta
egzekucyjne wyniosły 8 zł., a za
sprzedarfe mięso uzyskano zaled-
wie 6 zł.

USUWA NALOT
5 TYTONIOWY
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Podatki płatne w lipcu.
W ciągu bieżącego miesiąca

przypadają do płacenia następują-
ce podatki:

do dnia 7 lipca rb. płatny jest
państwowy podatek dochodowy
od uposażeń siużbowych, emery-
tur i wynagrodzeń za najemną
pracę potrącony w czerwcu br

do dnia 15 lipca państwowy
podatek przemysłowy od obrotu
osiągniętego w czerwcu rb. przez
przedsiębiorstwa handlowe 1 i 2-ej
kategorji oraz przedsiębiorstwa
przemysłowe od pierwszej do pią-
tej kategorji, prowadzące  рга-
widłowe księgi handlowe.

Do dnia 15 lipca rb. płatna
pierwsza kwartalna zaliczka pań-
stwowego podatku przemysłowe-
m obrotu osiągniętego w 1932

roku.

do dnia 15 lipca rb. płatna jest.
druga rata zryczałtowanego po-
datku przemysłowego od obrotu,

do dnia 15 lipca rb. płatny jest
nadzwyczajny podatek państwowy
od niektórych zajęć zawodowych,

do dnia 15 lipca przypada płat-
ność państwowego podatku od

„POLONJA” MICKIEWICZA 11.
Ё Ч"'- 5-93.

kan М

Od g. 10 wlecz. do g. 5 rano

wystepy artystyczne i „dancing“
„POLONJA“ nie jest droższą

od innych restauracyj I!

elektrycznej zużytej w
czasie od 16 do 30 czerwca,

do dnia 20 lipca rb. płatny jest

energji

państwowy podatek
elektrycznej zużytej.

Ponadto płatne są podatki za-
ległe odroczone, rozłożone na ra-
ty, których terminy płatności przy
padają w lipcu rb, jak również
podatki na które płatnicy otrzy-
mali nakazy płatności z terminem
płatności w lipcu.

U nerwowo chorych i cierpiących
psychicznie, łagodnie działająca natural-
na woda gorzka „Franciszka-Józefa”
przyczynia się do dobrego trawienia,
daje im spokojny, wolny od ciężkich
myśli sen. Żądać w aptek. 14438—0

USZU
BEZROBOCIA.

4,687.700 zł. na zasiłki w lipcu.
WARSZAWA. Zarząd Główny

Funduszu  Bezrobocia uchwalił
preliminarz budżetowy na miesiąc

od energji

lipiec. Na zasiłki dla bezrobotnych |
ilość przewiduje się na |

60 tys. osób, przeznaczono sumę
4.687.700 zł. Nadto na koszty ad- |

których

ministracyjne pół milj. zł.
Ponieważ ze składek wpłynie |

około 2 milj., a z dopłat Skarbu
Państwa jeden milj., deficyt Fun-
duszu Bezrobocia wzrośnie o 2
miljony zł. ŻW
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"Z KRAJU.
Straszne objawy zdziczenia na wsi.

Dnia 1 b. m. we wsi Glinki

śm. tomaszewskiej Izydor Kiwlic

i Marjan Tumnicki włamali się

w nocy do mieszkania dwóch

sióstr Barbary i Jadwigi Linkiewi-

czówien, związali dziewczęta, a

następnie zniewolili. Po dokona-

nym ohydnym czynie Kiwlic i Tu-

mnicki zamierzali zbiec, lecz na

wszczęty przez Barbarę Linkiewi-
czównę alarm, zostali przez stró-

żów nocnych zatrzymani. Kiedy
złoczyńców odprowadzono do soł-
tysa, Jadwiga  Linkiewiczówna
podbiegła do Kiwlica i oblała mu

twarz jakimś nieznanym płynem,
od którego Kiwlic oślepł. Po do-
konaniu tego czynu J. Linkiewi-
czówna rzuciła się do głębokiej
studni, gdzie poniosła śmierć.

Wypadek ten wywarł przygnębia-
jące wrażenie we wsi.

 

z pogranicza.
Podstęp szpiegów

Wczoraj w nocy granicę pol-

sko-litewską koło Łoździej prze-

kroczyło dwóch osobników w po-

- szarpanych mundurach litewskich

strażników więziennych, którzy

podali się za zbiegów z więzienia

olickiego. Przybyli oświadczyli,

iż przed trzema dniami karetką

więzienną byli przewożeni z Olity

do Koszedar. W drodze złamało
się koło karetki, wobec czego

strażnicy przystąpili do reperacji

uszkodzonego wozu.
Więźniowie w liczbie 6, znaj-

litewskich nie udał się.

dujący się w karetce wyważyli
drzwi i wydostali się na wolność,
4 strażników i woźnicę zdołali oni
rozbroić i w ich przebraniu zbiec.
Ponieważ oświadczenia zbiegów
były dość niejasne, poddano ich
ściślejszym badaniom, podczas
których okazało się, iż nie są to
żadni uciekinierzy polityczni, lecz
poprostu  emisarjusze litewscy,
którzy w ten sposób zamierzali
zmylić czujność władz polskich
i prowadzić antypaństwową dzia-
łalność na pograniczu.

Zdemaskowanie handlarza żywym towarem.

Na skutek listów gończych w

pobliżu Filipowa ujęty został nie-

jaki Acki Marjusz, który zamie-

rzał do Prus Wschodnich prze-

prowadzić 19-letnią maturzystkę

Annę Tańkównę. Aresztowany w

wyniku dochodzenia przyznał się,

iż chciał Tańkównę w Prusiech

poślubić, jednak ta kategorycznie
stwierdziła, iż Acki miał ją prze-

prowadzić do Litwy, gdzie posia-

da wuja i ciotkę. W jednym z za-

„jazdėw Acki w nocy usiłował
zniewolić Tańkównę, która na-
pastnika spoliczkowala.  Wów-
czas Acki zagroził dziewczynie,
iż wyda ją w ręce władz jako
szpiega litewskiego. Mimo tych
gróźb dziewczyna powiadomiła

     

 

    
  

    

władze, które zatrzymały Ackie-
go. Jak się okazało, zatrzymany
Acki nie jest bynajmniej tym, za
kogo podaje się, lecz nazywa się
Chaim Kimkiel i zajmuje się nie-
legalnym wywozem do Prus

Wschodnich nieletnich dziewcząt
oraz dorosłych wieśniaczek. „Ży-

wy towar' Kimkiel sprzedaje do
domów publicznych, lub ekspor-
tuje do Argentyny i Ameryki.
Kimkiel jest od dwóch lat poszu-
kiwany przez władze i tropiony
listami gończemi, ukrywał się bo-
wiem pod fałszywemi nazwiskami
iw dalszym ciągu uprawiał swój
niecny proceder, zanim nie został
zdemaskowany.

Krem Cazimi Metamorphosa

Policyjny Klub Sportowy chrzci
jeszcze jedną łódź.

Onegdaj mieliśmy bardzo miłą
uroczystość na przystani Policyj-
nego Klubu Sportowego, który
chrzcił kupiono niedawno czkórkę
wyścigową.

Na przystani zgromadziło się
sporo gości. Ceremonję rozpoczął
ks. prof. Nowak, poświęcając łódź
i przemawiając do zgromadzonych
wioślarzy.

Następnie głos zabrał prezes
P. K. S. p. insp. Konopko, pod-
kreślając sportowe znaczenie na-
bycia łodzi wyścigowej.

Na zakończenie p. wojewoda
Beczkowicz w krótkich słowach
pogratulował dzielnym  wiośla-
rzom P, K. S.

Rodzicami chrzestnymi „Ju-
trzenki“ byli p. inspektorowa Ko-
nopkowa i p. wojewoda Beczko-
wicz.

Przy dźwiękach orkiestry osa-
dy przedefilowały przed zgroma-
dzonymi gośćmi, którzy na przy-
stani P. K. S. spędzili jeszcze parę
miłych chwil.

Cejzik w Wilnie.

Wczoraj przyjechał do Wilna
trener Polskiego Związku Lekko-
atletycznego p. Cejzik, który ba-
wić będzie w Wilnie przez sześć
tygodni.

Pierwszy trening rozpocznie
się we wtorek o godz. 18 na Pióro-
moncie.

Dzisiejsze imprezy sportowe.

Od rana, to jest od godz. 8, па
korcie „Ogniska” przy ul. Kolejo-
wej odbywać się będzie mecz te-
nisowy między Ż. A. K. S., a Ogni”
skiem. z

Mecz ten będzie próbą sił
przed drużynowemi mistrzostwa-
mi Wilna.

O godz. 15 na Pośpieszce ma-
my ostatni dzień wyścigów kon”
nych.

 

    

    
   

_DZIENNIK WILEŃSKI

SPORT.

 

Piłkarze zaś przyglądać się

będą rozgrywkom o mistrzostwo

Wilna między Ż. A. K. S., a Ogni-

skiem.
Największem jednak powodze-

niem cieszyć się będzie dzisiaj
zapewne plaża.

Wioślarze wileńscy wyjechali
do Trok.

Wczoraj odtransporowano ło-
dzie wioślarskie do Trok, gdzie
10 lipca odbędą się wielkie rega-
ty o mistrzostwo Wilna.

Dziś zatem wyjeżdżają na tre-
ning na stojącą wodę załogi po-
szczególnych osad.

Termin zamknięcia zgłoszeń
upływa w poniedziałek. Prędko
więc dowiemy się już, kto przy-
jedzie do nas i kogo ujrzymy na
starcie.
W ostatnich dniach na Wilji

znacznie się ożywiło i poszcze-
gólne osady starają się dojść do
możliwie najlepszej formy.

Najwięcej osad zgłasza zdaje
się A. Z. S.

Olimpijczycy wyjechali.
„Puławski' znajduje się już na

pełnem morzu! Na jego pokładzie
zaś znajdują się nasi olimpijczycy,
którzy jadą do Kalifornji na
Igrzyska Olimpijskie.
W reprezentacji znajdują się

szermierze, wioślarze, lekkoatleci,
trenerzy, kierownicy i dwóch
dziennikarzy.

Zapewne sportowcy nasi przej-
dą morską chorobę, ale będą
mieli jeszcze sporo czasu przed
startem i będą mogli nieco zakli-
matyzować się,
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- Fatalny wypadek
Pomimo  ulewnego deszczu,

„który sypał po szybach auta, Hen-
ryk Mayron jechał z wielką szyb-
kością. Nagle, gdy wjeżdżał do
wsi, jakiś człówiek wybiegł na
środek gościńca i zaczął dawać
znaki rękami. Henryk Mayron za-

trzymał wóz.

— Panie, zawołał ów człowiek,
zdarzyło się straszne nieszczęście,
dwie osoby ciężko ranne, może
pan będzie łaskaw pojechać do
najbliższego miasteczka po leka-
rza? We wsi nikt nie ma auta.

Henryk Mayron wyjechał rano
z Paryża, bawił tam przez osiem
dni i chciał wieczór tego samego
dnia stanąć w Biarritz, gdzie prze-
bywała jego żona. Czy mógł jed-
nak nie usłuchać tej prośby o po-
moc? 1

Jestem lekarzem, odpowiedział
po krótkim wahaniu. Co się stało?

Zdaje mi się, że mężczyzna już
nie żyje, a kobieta kona... przy-
jemna wycieczka w towarzystwie
młodej kobiety prawdopodobnie z
powodu zbyt szybkiej jazdy zakoń-
czyła się katastrofą.
— Proszę mnie tam zaprowa-

dzić, zadecydował Mayron. Magda
lena oczekiwała go na drugi dzień
rano, a więc niemiał przed sobą
samym żadnej wymówki.

Przed gospodą gromada ludzi.
W pokoju na dwóch materacach
rzuconych na podłogę, leżały olia-
ry wypadku. Mayron pochylił się
nad mężczyzną, usiłował rozpoz-
nać jego twarz. Ale straszne znie-
kształcenie uniemożliwiło rozpo-
znanie. Nieszczęśliwy człowiek
zginął na miejscu, jego serce już
dawno bić przestało. Kobieta od-
dychała jeszcze. Mayron ukląkł
obok niej i poprosił o lampę. Ale
zaledwo światło padło na twarz
kobiety, lekarz cofnął się i jego
twarz pokryła śmiertelna bladość.
Ta bezwładna kobieta walcząca
ze śmiercią była jego żoną, którą
spodziewał się za kilka godzin za-
up wesołą i stęsknioną w Biar-
ritz

 

Był tak zdruzgotany tem od-
kryciem, że aułomatycznie zajął
się ratowaniem rannej. Pragnął o-
calić ją przedewszystkiem dla dzie
ci... Jej śmierć w tym domu, o-
bok nieznajomego mężczyzny... jak
potrafi kiedyś w przyszłości wy-
tłumaczyć?

Ale usiłowania jego byty dare-
mne. Po chwili gdy klęczał nad
zwłokami zmarłej żony, zaczął się
zastanawiać. Poco Magdalena
przyjechała tutaj o tej porze z tym
młodym człowiekiem? Opanowa-
ło go straszne rozgoryczenie.
Zdrada kobiety, którą się kochało

i darzyło bezgranicznem zaufa-
niem, wywołuje bunt, graniczący
z obłędeem.

Jednak opanował się i zaczął
rozmyślać. Zdawało mu się, że
dojeżdżaąc do gospody widział le-
żący w rowie mały automobil po-
dobny do tego który ofiarował żo-
nie na imieniny... A więc to ona
szoferowała... i o niej zaczną prze-
dewszystkiem mówić... Ale kto
jest ten nieznajomy?

Machinalnie sięgnął do jego kie
szeni. Wyjął pulares, zaczął prze-
glądać papiery... Był to młody czło
wiek, którego poznali przypadko-
wo w kasynie...

Gdy pierwszy brzask poranku
zączął się wdzierać prze okna,
Meyran trzymał jeszcze papiery w
ręku. Za chwile przyjdą ludzie...
Musi uciekać i zniknąć na zawsze.
Zamienił swój pulares ze zmarłym
i wyszedł z pokoju...

Na drugi dzień ukazała się w
dziennikach notatka, że śmierć do
ktora Meyran i jego żony spowo-
dował automobilowy wypadek.
Człowieka który usiłował ich ra-
tować daremnie szukano.

Tłum. z franc.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 

Tania sprzedaż
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‹ PETA PU WENERYCZNE,SKÓRNE,
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KREMU CAZIMI METAMORPHOSAi ma'ąc na względzie obecny Dr.Zeldowicz Sprzedał Ceny znacznie zniżone!
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