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Opłata pocztowa uiszrzona ryczałtem

Rok XVI.
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
19 do 24-ej.  

Wilno, Niedziela 10 lipca 1932 r.
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TO IM TAKŻE NIE POMOŻE.
Nowe pogłoski o konferencji na Zam'u.

WARSZAWA. Ostatnio poja-
wiły się w Warszawie pogłoski o
mającej jakoby nastąpić w naj-
bliższym czasie konierencji na
Zamku, w której wzięliby udział
przedstawiciele stronnictw  poli-
tycznych.

Pogłoski te przybrały tak u-
porczywy charakter, że korespon-
denci warszawscy prasy niemiec-
kiej zwracali się w tej sprawie z
zapytaniami do przywódców

wszystkich niemal stronnictw.
Wszędzie spotkała ich jednakowa
odpowiedź, ze — jak dotąd — nic
o takiej konierencji nie wiadomo.

Pogłoski te powstały, prawdo-
podobnie na tle pewnych, ujawnia-
jących się od jakiegoś czasu w o-
bozie rządowym tendencji do wy-
korzystania hasła jednolitego iron-
tu antyniemieckiego dla celów
wewnętrznej polityki sanacyjnej.

Wyjazd premiera Prystora.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA, Premjer Prystor wyjechał wczoraj do Wilna. skąd
uda się do swego folwarku Borki na tygodniowy wypoczynek.

Dodatni bilans handlowy.
(Telef, od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Według tymczasowych obliczeń wywóz towarów
zagranicę w pierwszym półroczu wynosił 538.893.000 zł. zaś przywóz
433.999 000 zł.

Dodatnie saldo stanowi 104.894.000 zł.

Likwidator.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W najbliższym
czasie wiceminister Skarbu p. Ko-

WARSZAWA. Likwidatorem Komitetu Floty Narodowej został
zamianowany radca Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. Sawa.

Fachowcy.
bezwartościowość), poprzednio
zaś minister Reform Rolnych,
objąć ma całokształt spraw cel-złowski, z zawodu profesor arche-

ologji (od którego działalności na-
ukowej utarło się w archeologii
powiedzenie „metoda Kozłowskie-
go”, określające dyletantyzm i

nych w tem ministerstwie, podle-
gający dotąd ministrowi Janowi
Piłsudskiemu.

Sprawa zboża zastawnego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Rada Ministrów uchwaliła projekt zmian w roz-
porządzeniu Prezydenta Rz-plitej z dn. 22 marca 1928 w sprawie re-
gulowania kredytów pod zastaw zboża.

Projekt ten m.in. przewiduje, że zboże zastawne nie może pod-
legać zajęciu egzekucyjnemu ani włączony do masy upadłościowej
z pewnemi tylko wyjątkami na rzecz Skarbu Państwa, (z tytułu po-
datku gruntowego i przemysłowego), dopóki odnośna wierzytelność
nie zostanie spłacona.

Projekt przewiduje takieobostrzenie sankcyj karnych od 2-ch
lat oraz grzywnę do 10 tys. zł.

Wolno palić w tramwajach.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziennik Ustaw Nr. 57 z dn. 9 b. m. ogłasza
rozporządzenie ministra komunikacji, dozwalające palenia w przycze-
pienych wagonach tramwajów elektrycznych

 

Ucieczka żydów od pracy na roli.
„Moment* warszawski donosi

z Mozowej (ż. a. t.), że okręg auto-
nomiczny „Wies Kalinino“ znaj-
duje się w niebezpieczeństwie z
powodu braku kolonistów. Orga-
ny tego okręgu stwierdzają, że o
ile w ciągu najbliższego miesiąca
nie przybędzie co najmniej 600 ro-
dzin kolonistów Żydów, nie bę-
dzie można zebrać zboża z pól. By
tegoroczne zbicry udały się, okręg
„Wieś Kalinino“ potrzebuje 3.130
robotników, ponad 4 tysiące koni
i 80 traktorów.
— „Jednocześnie donoszą z kolonii,

że codziennie zmniejsza się tam liczba
Żydów z powodu tego, że wielu z nich
jedzie do miast, aby zająć się handlem
na podstawie ostatniego dekretu Stalina”.

Okręg  auionomiczny „Wieś
Kalinino“ —jest to jeden 2 trzech 0D PLAGI letniej,
żydowskich okręgów „Autonomics“ EU abe Iuryzkie sty.
nych na południu Rosji, czyli jedna apt. | aptekach.
z trzech „republik żydowskich”,
które według intencyj żydowskich

 

w okresie miodowych miesięcy re-
wolucji w Rosji, miały następnie
wytworzyć „sowiecką socjalistycz
ną żydowską republikę”. Cała ad-
ministracja, sądownictwo, język
urzędowy — są żydowskie w tych
okręgach.

Jak silną jest niechęć Żydów
do pracy na roli, jeżeli nawet w
takich warunkach, jak w tym o-
kręgu, ludność żydowska ucieka
ze wsi, aby zająć się z powrotem
handlem.

ATOLużnso
      

 

Krwawa kampania przedwyborcza
w Rumunii

BUKARESZT, (Pat). Kampanja
przedwyborcza w Rumunji weszła
w okres kulminacyjny,okupiony
ofiarami w ludziach. Poza krwa-
wym  wypadkłem w Buzau,
którego ofiarą padł były sena-
tor libralny Jonescu Bradenau
oraz członek stronnictwa chłop-
skiego Bolang Fasta, w Moldawji
doszło na wiecu partji liberalnej
do utarczki między uczestnikami

 

wiecu a zwolennikami stronnictwa
narodowo-chłopskiego. W wyni-
ku tej utarczki poniósł śmierć
członek stronnictwa liberalne-
go Tataru.

Dr. M. GIRSZOWICZ
przeprowadził się na ul.

Jakóba Jasińskiego 6, tel. 7-21.

 

KATASTROFA POCIĄGU.
ANKARA. (Pat). Pod Eskiche-

kir wykoleił się pociąg mieszany
Ankara-Stambuł.

Przy katastrofie wywróciła się
lokomotywa i 13 wagonów, które
uległy całkowitemu zniszczeniu.

19 osób odniosło śmierć, a 17 jest
ciężko rannych.

artystycznie naprawiam. Wiad.Wilko-
mierska 1 m. 5 M, Szymak 9844   

 

+ sum, byla

UMOWA LOZANSKA.
UKŁAD LOZAŃSKI

LOZANNA (Pat). Głównym

dokumentem konierencji jest u-

kład z Niemcami. Na wstępie

tego układu figuruje deklaracja

polityczna, której treść podano

osobno. Dalej układ przewiduje,

że Niemcy wręczą Bankowi Roz-

rachunków Międzynarodowych

bony rządu niemieckiego na ogól-

ną sumę 3 miljardy mk, w złocie.

Bank nie wypuści tych bonów

przed upływem okresu 3 lat od

chwili podpisania układu. W 15

lat po podpisaniu układu bony,

które nie będą uplasowane przez

Bank, zostaną unieważnione, Po

upływie 3 lat Bank wypuści bony

drogą emisyj publicznych w miarę

możności, na sumę, którą uzna

za właściwą, pod warunkiem, że

żadne emisje nie będą miały miej-

sca po kursie niższym, niż od 90*/5,

Rzesza będzie miała w każdej

chwili prawo odkupywania bo-

nów, «które nie zostały jeszcze
emitowane pizez Bank Rozra-

chunków Międzynarodowych. Bo-

ny będą przynosiły 5%/», amorty-

zacja wynosić będzie i%/ rocznie,

Sumy, osiągnięte z emisji bonów;

będą przekazywane na specjalny

rachunek, którego znaczenie bę-

dzie określone późniejszym ukła-
dem. W razie gdyby Rzesza emi-

towała pożyczkę zaśranicą, za-

ofiaruje ona zużytkować */; sumy

osiągniętej na odkupienie bonów.
Bank Rozrachunków Międzynaro-

dowych będzie mógł w pewnych

okolicznościach obniżyć kurs emi-

sji z 90%/9, na skutek decyzji, po-

wziętej większością */:: Rada

administracyjna Banku— Когга-

chunków Międzynarodowych za-
sięgać będzie opinji prezydenta

Banku Rzeszy. Decyzja będzie

powzięta większością. Niemcy

domagały się zasady jednomyśl-

ności, co zapewniłoby prezyden-

towi Banku Rzeszy składanie swe-

go veta, lecz żądanie to zostało

odrzucone. Po wejściu w życie

układ  lozański zastąpi układ

haski z 1930 r. oraz układ, podpi-

sany w Had»e w lipcu 1931 r.

Ulład nie zmieni w niczem praw

posiadaczy pożyczki zagranicznej

Niemiec z 1924 r. i pożyczki mię-

dzynarodowej 5'/:%» rządu  nie-

mieckiego, Gdy tylko układ bę-

dzie ratylikowany przez rządy

niemiecki, belgijski, francuski, an-

gielski, italsk: oraz japoński, wej-

dzie on w życie między państwa-
mi, które go ratyfikowały.

Przepisy przejściowe, dotyczą-

ce Niemiec, a stanowiące odrębny

dokument konierencji, przewidują

przedłużenie w stosunku do płat-

ności Niemiec moratorjum, pro-

klamowanego deklaracją z 16

czerwca 193? r. Przedłużenie to

skończy się z chwilą wejścia w ży-

cie układu lozańskiego, lub też

ź chwilą zanctyłikowania Niem-

com przez jeden z pięciu rządów,

iż zdecydował nie ratyfikować
układu.

PODPISANIE UKŁADU LOZANSKIEGO.

LOZANNA (Pat). Końcowe po-
siedzenie konierencji lozańskiej

rozpoczęło się o godz. 10 rano.

Na początku posiedzenia sir John
Simon imieniem Anglji, Germain

Martin imieniem Francji, Mostoni

imieniem Italji złożyli deklaracje,

w których oświadczają, że mora-

torjum, proklamowane deklaracją

z 16 czerwca b. r. na czas konie-
rencji lozańskiej, a które zostało

wczoraj przediużone w stosunku

do Niemiec, przedłużone jest tak-
że w stosunku do długów wojen-

nych, należnych tym państwom aż

do czasu wejścia w życie układu
lozańskiego, lub też do notytiko-
wania  niemeczności ratyfikacji.

Następnie rozpoczęło się podpi-
sywanie układu z Niemcami. Po

środku sali umieszczono specjalny

stół, do którego kolejno podcho-

dzili delegaci. Pierwszy podpis
położył przewodniczący konieren-

cji Mac Dona!d, W imieniu Polski

układ podpisał minister Zaleski.

Układ lozański podpisany zo-
stał przez następujące państwa:

Belgja, Francja, Japonja, Polska,

Anglja, Niemcy, Włochy oraz 4

dominja angielskie. Pozostaje on

otwarty do dalszych podpisów

uczestników konferencji. Doku-
ment, który został podpisany,

nosi pieczęć miasta Lozanny. Jest

to ta sama pieczęć, która była
użyta w roku 1525, po podpisaniu

przymierza między Bernem i Fry-

burgiem a Lozanną.

Po zakończeniu ceremonji pod-
pisywania nkładu  lozańskiego,

Mac Donald stwierdził, że konie-

rencja lozańska powołała dwie
komisje: jedną, która zajmie się

reparacjami wschodniemi i będzie

pracowała pod przewodnictwem

Theunisa (Belėja) — i drugą ko-

misję, która pod przewodnictwem
Georgea Bonnet zajmie się spra-
wami Europy środkowej i wscho-
dniej.

MOWA HERRIOTA PO PODPISANIU UMOWY.

LOZANNA (Pat). Przemawia-
jąc na plenarnem posiedzeniu
konferencji, Herriot oświadczył co
następuje:

Zamknęliśmy wrota dla na-
miętności. Każda delegacja bro-
niła w sposób zdecydowany po-
wierzonej sobie sprawy, prowadzi-
liśmy jednak dyskusję z pragnie-
niem ustalenia współpracy i z my-
ślą uzdrowienia okrutnego zła,
istniejącego na świecie. Prokla-
mowaliśmy poszanowanie umów,
ażeby dać rozwiązaniom między-
narodowym  tesame gwarancje,
jakie mają akty w życiu prywat-
nem. My Francuzi, przejęci głę-

boką troską o nasz naród, wysłu-
chaliśmy z żywem wzruszeniem
opisu cierpień narodu niemieckie-
$o, z którym pragniemy utrzymy-
wać serdeczne stosunki. Jutro
być może dawny duch, który wy-
wołał tyle smutku, zagrozi naszym
pracom. Uczyńmy więc apel, aby
$o zwalczać do wszystkich umy-
słów szlachetnych i do wszystkich
serc lojalnych świata. W zakoń-
czeniu premjer przypomniał naj-
piękniejsze słowa, jakie kiedykol-
wiek były wypowiedziane, a mia-
nowicie: „Nie ziemi pokój ludziom
dobrej woli*.

MOWA MAC DONALDA.
LOZANNA (Pat). Zamykając

konferencję lozańską, Mac Donald
w przemówieniu oświadczył, że
konferencja lozańska stanowi no-
wą kartę w dziejach pokojowych
Europy. Doświadczenia poczy-
nione przez świat od roku 1919
wskazywały, że dokonywanie
wielkich płatności przez jedne
państwa na rzecz drugich przy
równoczesnem zahamowaniu han-
dlu światowego, wyrządziło wszy”

zstkim państwom wielkie szkody.
Konieczność transferu olbrzymich

przyczyną wielkich
а

cierpień, jakie dotknęły życie go-
spodarcze świata. Jest rzeczą
słuszną, kończy Mac Donald —
ażeby Niemcy brały udział w od-
budowie gospodarczej świata.
W konkluzji Mac Donald o-

świadczył, że konsekwencją trak-
tatu lozańskieśgo winny być dal-
sze porozumienia międzynarodo-
we o charakterze uniwersalnym.
Słowa te są aluzją do przyszłych
rokowań ze Stanami Zjednoczo-
nemi na temat anulowania długów
wojennych.

„TRYUMF*

LOZANNA (Pat). Składanie
deklaracji końcewej na plenar-
nem posiedzeniu konterencji roz-
począł Herriot, który wyraził ra-
dość delegacji frańcuskiej z uda-
nia się „konferencji. _ Następnie
przemawiał Chamberłain, który
podkreślił, że świadomość, iż los
miljonów ludzi zależy od wyników
konferencji, dopomogła do prze-
zwyciężenia trudności. Następnie
kanclerz Rzeszy v. Papen oświad-
czył, że układ lozański ogromną
ma doniosłość dła Niemiec. Stano-
wi on definilywne załatwienie
sprawy odszkodowań i stawia kres

LOZAŃSKI

spłatom politycznym. Niemcy nic
już nie kędą płacić z tytułu od-
szkodowań, przyczynią się nato-
miast przez spłacenie pewnej su-
my do rekonstrukcji gospodarczej
świata. Warunkiem rekonstrukcji
gospodarczej jest stałość poli-
tyczna, która wymaga, aby
wszystkie państwa miały równe
prawa i równe obowiązki. Spo-
dziewam się — zakończył mówca,
że prace konłerencji lozańskiej
otworzyły nową erę, — Po Pape-
nie przemawiali delegaci Italji i
Belgji. Posiedzenie zakończyło się
o północy.

UMOWA LOZAŃSKA A POLSKA.

LOZANNA (Pat). W związku
z zakończeniem konferencji lozań-
skiej należy z polskiego punktu
widzenia zwrócić uwagę na nastę-

pujące:
Zainteresowanie Polski w kwe-

511 odszkodowań jest z punktu
widzenia finansowego bardzo o
graniczone, albowiem na podsta-
wie planu Younga przypada Pol-
sce jedynie 37 rat rocznych po
5 miljonów mk. Natomiast w
znacznie większym stopniu była
Polska zainteresowana w sprawie
długów wojennych. W tej to spra-
wie deklaracje, złożone w dniu
dzisiejszym przez reprezentantów

Wielkiej Brytanji, Francji i Włoch
proklamują przedłużenie mora-
torjum dla długów wojennych, aż
do wejścia w życie układu lozań-
skiego. To nowe moratorjum za-
wiesza, o ile chodzi o Polskę, spła*
ty rat rocznych w wysokości oko-
ło 60 miljonów zł. rocznie. Na-
leży przytem nadmienić, że wej-
ście w życie układu lozańskiego
uzależnione jest, na podstawie
gentleman agreement pomiędzy
głównymi wierzycielami Niemiec,
od dojścia do skutku uniwersal-
nego układu, regulującego na no-
wych podstawach kwestję wszyst-
kich długów wojennych,

KONFERENCJA LOZANŠKA O EUROPIE WSCHODNIEJ.

LOZANNA (Pat). Rezolucja w
sprawie Europy Środkowej i
Wschodniej, stanowiąca jeden z
dokumentów konferencji, przewi
duje stworzenie komisji, która
będzie miała za zadanie przedło
żyć komisji studjów europejskich
Ligi Narodów propozycje, zmie-
rzające do zapewnienia uzdrowie-
nia krajów Europy Środkowej i
Wschodniej, przypominając w
szczególności: 1) środki, któreby
pozwoliły na przezwyciężenie tru-
dności translerowych i umožliwi-
ły zniesienie obecnych ograni-
czeń walutowych, 2) środki, które-
by przyczyniły się do wzmożenia

handlu pomiędzy temi państwami,
jak również między niemi a trze-
ciemi państwami oraz przezwy-
ciężenia trudności, powstałych w
krajach rolniczych Europy Środ-
kowej i Wschodniej na skutek
zniżki cen zbóż, z tem, że prawa
państw trzecich zostają zastrze-
żone. W komisji tej mają być re-
prezentowane państwa następu-
jące: Austrja, Bułgarja, Belgja,

Czechosłowacja, Francja, _Italja,

Wielka Brytanja, Niemcy, Polska,
Rumunja, Grecja, Jugosławja, Wę-
gry i Szwajcarja. — Każde z tych
państw deleguje dwóch reprezen-
tantów.

Jak zareagowały giełdy na zawarcie
umowy lozańskiej.

LONDYN. (Pat). Wobec pod-
pisania umowy lozańskiej wszyst-
kie pożyczki państw Centralnej
Europy zwyżkowały dziś na gieł-
dzie londyńskiej. 7 proc. polska
pożyczka stabilizacyjna podniosła
sio o 1/, punkta i była w poszu-
kiwaniu po kursie 71 z tendencją
mocną. W ciągu ubiegłych 14
dni pożyczka polska wzrosła na
giełdzie londyńskiej o 31 proc.

BERLIN. (Pat), Giełda berliń-

ska zareagowała nafzawarcie u-
mowy lozańskiej dalszem utrwa-
leniem się mocnej tendencji.
Kursy akcyj i papierów rento-
wych doznały dalszej zwyżki od
2—5 proc. Natomiast ujemnie
odbiła się na giełdzie dzisiejszej
pogloska o mającem nastąpić
wydaniu zakazu wywozu wszel-
kich papierów wartościowych
(efektów).

Mac Donald wraca jako tryumfator.
LONDYN. Pat. — Powrót Mac

Donalda oczekiwany jest w Lon=
dynie w niedzielę po południu.
Na dworcu Wiktorja zbierze się
cały rząd brytyjski z wicepremje-
rem Baldwinem na czele. Król

reprezentowany będzie na dwor-
cu przez swego sekretarza poli-
tycznego Wigrama.  Zamierzone
jest urządzenie Mac Donaldowi
owacyjnego przyjęcia.

Chłodne przyjęcie umowy lozańskiej
w Ameryce.

NOWY YORK. (Pat). Nowy
układ lozański spotkał się w pra
sie Stanów Zjednoczonych z bar-
dzo niejednakowem przyjęciem.
Europa rozpoczęła współpracę —
pisze „Baltimore Sun". Gdy taki
ruch się rozpoczyna, daremnem
byłoby starać się przewidzieć je-

go granice. „Waschington Poat“
pisze: Doświadczenie każe Ame-
rykanom powstrzymać się od en-
tuzjazmu. Zachodzi pytanie, czy
Stany Zjednoczone będą proszo-
ne, czy też nie o pokrycie kosz-
tów układu.

FRANCJA PŁACI 2

LOZANNA (Pat). W ciągu kon-
ierencji, którą Herriot odbył z
przedstawicielami prasy między-
narodowej, oświadczył on m. in.,
że układ z Niemcami nie zwolni
rządu francuskiego od obowiązku

zażądania od parlamentu, by ten
uchwalił 1800 miljonów podatku,
którego ustanowienie stało się ko-
nieczne z powodu niezapłacenia
przez Niemcy odroczonej raty.

PROGRAM PRZYSZŁEJ ŚWIATOWEJ KONFERENCJI GO-
SPODARCZEJ.

LOZANNA (Pat). Ostatnim do-
kumentem konferencji lozańskiej
jest rezolucja w sprawie przyszłej
światowej konferencji gospodar-
czej i monetarnej. Rezolucja
wspomina o zadaniach gospodar-
czych, które sobie wyznaczyła
konferencja lozańska i stwierdza,
że następujące kwestje winny być
zbadane: w dziedzinie finansowej:
1) polityka pieniężna i kredyto-

wa, 2) trudnosci w obrocie dewiz,
3) poziom cen, 4) ruch kapitałów;
w dziedzinie gospodarczej: 1) poli-
tyka celna, 2) ograniczenia i za-
kazy przywozu i wywozu, kontyn-
śenty i inne utrudnienia w handlu
i 3) porozumienia producentów.
Rezolucja wskazuje dalej na ko-
nieczność uzdrowienia systemów
monetarnych narodowych i stabi-
lizację handlu międzynarodowego,

 

 



Bez mgły
Coraz dobitniej uwydatnia się

złowrogie znaczenie t. zw. polityki
Locarna i wejścia Niemiec do Ligi
Narodów, czyli powrotu jako mo-

carstwa na grunt światowej poli-

tyki, co się dokonało w latach

1925 — 1926. Dokładne zdanie so-

bie sprawy z prawdy i to całej w

tym względzie jest bardzo po-
trzebne. Wszystko, co wprowadza
w umysły fałszywe oświetlenia
Locarna, jest szkodliwe wszędzie,
a przedewszystkiem w Polsce,
która tam została zepchnięta z
dobrej drogi w swym pochodzie
po odrodzeniu państwa.
 

Wybitny pisarz francuski, p.
Andrė Chaumeix, członek Akade-
miji, ogłosił w (Revue des deux
Mondes z 15-go czerwca b. r.) bar-
dzo poważną rozprawkę o odsło-
nięciach, które zawiera wydany
niedawno drugi tom wspomnień
Stresemann'a obejmujący właśnie
lata 1925 i 1926.
Sumiennie i dokładnie rozstrzą-

sając zapiski Stresemanna,
stwierdza p. Andrć Chaumeix:

„Początkiem układów w Locarno, tak
- lekkomyślnie chwalonych i tak niedobrze

znanych, nie była wcale myśl o zgodzie.
Gdy w Londynie na miejsce rządu La-
bour Party zjawił się w końcu r. 1924
rząd zachowawczy, porozumienie francu-
sko- brytyjskie, bardzo osłabione za rzą-
du Ramsay Mac Donalda, mogło odżyć.
Troską Stresemann'a, przy pomocy Lor-
da d'Abernon, ambasadora Wielkiej Bry-
tanji w Berlinie, bylo obezwładnienie
wszelkiego dążenia do zacieśnienia sto-
sunków między Anglją i Francją. Stre-
semann wiedział doskonale, że Niemcy
są bezsilne przeciw Anglji i Francji, ra-
zem idącym. Cała rzecz była w znisz-
czeniu wszelkiego porozumienia osobnego
przez porozumienie szersze, w którem u-
czestniczyłyby Niemcy.'* zj

Jeśli się doda, że Angliizale-
żało na wywikłaniu się zprotokó-
łu genewskiego, w który wciągnął
ją Ramsay Mac Donald w jesieni
1924, zrozumie się, na jakim grun-
cie Lord d'Abernon z p. Strese-
mann'em od stycznia 1925 powzię-
li myśl o porozumieniu, które urze
czywistniło się w Locarno jesienią

1925. ;

|. P. Chaumeix mówi w dalszym
ciągu: :

„Obrońcy polityki p. Briand'a zwykli
wychwalać ducha Locarno.  Zapiski

_Stresemann'a, których główne ustępy u-
myślnie przytoczyliśmy dosłownie, są
Porgastające-. Duch Locarna, w wykła-

° @п Stresemann'a, zostawia Niemcom ot-
worem wszelkie nadzieje.” 2

Ostateczny sąd p. Chaumeix'a,
po przedstawieniu, co się stalo po
Locarno, brzmi:

„Niemcy nie placą, nie rozbrajają się,
nie przestają objawiač dąženia do zmia-
ny granic. A, co gorsza, jest też rzeczą
jasną, dzisiaj, że wogóle nigdy niemiały
zamiaru robić tego wszystkiego, czego nie
robią. Bankructwo rzeczowe całego przed
sięwzięcia jest zatem również bankruct-
wem moralnem.“ Е z

Bardzo rozumnie powiada p.
Chaumeix, że można było osta-
tecznie mylić się, ale że byłoby
rzeczą nie do przebaczenia, gdyby
ktoś chciał jeszcze teraz upierać
się w różowej ocenie Locarna.

Ktoś, kto niewątpliwie był w
Locarno w październiku 1925,
wraz z ś. p. ministrem Skrzyń-
skim, a podpisuje się nazwiskiem
przybranem Jan Chomęcki ogłosił

0 Locarno.
iu nas równocześnie (Przegląd
Współczesny z czerwca b. r.) w
ładnie napisanym szkicu, dającym
wizerunki Briand'a, Stresemann'a
i Skrzyńskiego, dzisiaj już trzech
zmarłych, przedstawienie tego co
było w Locarno.

Odrazu trzeba zwrócić uwagę
na zdanie o rozpoczęciu narad w
tej pięknej miejscowości nad Lago
Maggiore:

„Jest wreszcie ten, którego myśl i
wola ich tu wszystkich zebrała, wizjoner
z dobrodusznym uśmiechem, mistrz kun-
sztu dyplomatycznego, Arystydes Briand“

Tego właśnie bardzo niepraw-
dziwego twierdzenia nie należy
wpajać w umysły. Locarno nie by-
ło ani pomysłem ani dziełem Fran-
cji. Wylęgło się ono w głowie Lor-
da d'Abernon, który był postacią
znacznie mniej świetlaną, niż się
wielu naiwnym u nas wydaje, a
wobec Polski najgorzej był uspo-
sobiony, na co są świadectwa nie-
zbite we własnych jego pamiętni-
kach, oraz i przedewszystkiem, w
dalszem rozwinięciu i wykonaniu,
w głowie p. Stresemann'a. Najgo-
rzej jest ubierać tego ducha z Lo-
carno, który teraz straszy w Euro-
pie, w trójbarwne szaty Francji.

Dlatego też nieszczególną przy-
sługą oddaną pamięci Skrzyńskie-
go, jest zdanie:

„W. rozmowie Skrzyńskiego z dzien-
nikarzem paryskim pada po raz pierwszy
słowo: duch Locarna.'*

Niewątpliwej wartości jest rów-
nież przypisywanie Polsce, w oso-
bie jej przedstawiciela w Locarno,
š. p. Skrzyńskiego, którego przed-
wczesny zgon wszyscy u nas, bliż-
si mu i dalsi, boleśnie odczuli, ja-
kiegoś twórczego współudziału w
układach w Locarno:

„Głos młodego, czasem walczącego
ze słowem, lecz tak rozważnego, tak z
wysoka patrzącego na problemy dnia,
polskiego ministra z dniem każdym wię-
cej pada na szalę decyzji... Niespodzie-
wanie, pozornie bez przygotowania, zgła-
sza na ręce Briand'a oficjalny swój ak-
ces do konferencji. W” dwie godziny po-
tem otrzymuje, równocześnie z Beneszem
zaproszenie na popołudniowe posiedze-
nie... Odtąd zaczyna się dla Skrzyńskie-
go okres gorączkowej pracy. Rzuca się
weń z całą nagromadzoną przez dni ocze-
kiwania energją. Sam osobiście redagu-
je z Gaussem i Fromageot'em polsko -
niemiecki uklad artbitražowy.“

Nie trzeba takich twierdzeń
rozpowszechniać. Wiemy dokład-
nie, jak było w Locarno, a przede-
wszystkiem, że znaleźliśmy się
tam, w całem tego słowa znacze-
niu, na przyprząžkę. Tak bylo, to
jest prawda, ale to tež zmniejsza
naszą odpowiedzalność.

Już dosyć szkody narobiło upa-
janie się duchem Locarna. Urocze
mgły i oślepiające światła obra-
zów, roztaczanych z nad Lago
Maggiore, przesłaniały prawdę.
Dzisiaj jest ona znana i nawet przy
znana. To dobrze, iż Niemcy dzi-
siaj, zaczynając od Stresemann'a w
jeśo wspomnieniach, nie tają, iż
Locarno było z ich strony od po-
czątku do końca poprostu oszust-
wem. Przypieczętować to i przy-
jąć do wiadomości. Wszelkie dal-
sze utrzymywanie złudzeń byłoby
tylko szkodliwem odrywaniem u-
mysłów od rzeczywistości.

Stanisław Stroński.

 

- «GRANICA FRANCJI
P. L. Dumont-Wilden zastana-

wia się w numerze „Revue Bleue"
z d. 2 bm. nad słusznością tej o-

_ pinji, rzuconej przez wypróbowa-
nego przyjaciela Polski, deputo-
wanego Franklin Bouillon'a, z
mównicy parlamentu francuskiego

_ poprzedniej sesji, w jednej z jego
świetnych improwizacyj politycz-
nych: ,
— „Porywające formy krasomóstwa

nieraz niebezpieczne i rzadko bywają
całkiem słuszne. Lecz ta formuła za-
wiera prawdę przykrą, ponieważ nakła-
da ona na nas ciężkie obowiązki. Groź-
ba Niemiec, wymierzona przeciw Gdań-
skowi i słynnemu „korytarzowi', — któ-
ry wcale nie jest korytarzem, lecz starą
prowincją polską, — zarysowuje się z
dnia na dzień coraz wyraźniej.

Wyjaśnia się również polityka Nie-
miec w stosunku do Francji. Rzesza po-
piera wszystkie enuncjacje wyborcze pre-
zydenta Hoover'a, wyzyskuje angielskie
upodobanie do rozwiązań symplicy-
stycznych i tymczasowych i tą drogą
spodziewa się uzyskać  rozbrojenie
rancji przez konferencje międzynaro-

dowe, które, zamiast wprowadzić ład w
Europie, podkreślają jedynie panujący w
niej nieład.

W obecnej chwili państwem zagro-
żonem jest Polska. Z dnia na dzień Pol-
ska oczekuje jakiegoś „puczu” ze strony

- hitlerowców. W kołach, dla których pa-
'cyfizm jest religją obowiązującą, a które
dziś tworzą opinję publiczną Europy, już
mówi się o poświęceniu pokojowem pol-
skich interesów ambicjom niemieckim, o
zrzeszeniu się „korytarza”, o zwróceniu
Gdańska Niemcom, — a wówczas
wszystko da się ułożyć...

Lecz Polska nigdy nie
„korytarza“ — jest to bodaj

zrzeknie się
jedyny

JEST NAD WISŁĄ).
punkt, co do .którego panuje w niej
jednomyślnośćć",

Autor powołuje się na artyku-
ły „Kurjera Poznańskiego”, „Ga-
zety Warszawskiej” i „Kurjera
Warszawskiego” o faktach nasze-
go życia wewnętrznego, którym
Polska zawdzięcza upadek swej
powagi zagranicą.

Rozważając treść Listu Paster-
skiego Prymasa Hlonda o roli i
znaczeniu państwa, autor pod-
kreśla z jakim entuzjazmem enun-
cjacja ta przyjęta została w całej
prasie opozycyjnej:
— „Wszystko to, kończy autor,

świadczy o głębokiem niezadowoleniu, z
którego musimy sobie zdawać sprawę
we Francji Nie możemy przytem zapo-
minać, że w olbrzymiej grze, jaka się
obecnie rozegrywa w świecie, karta pol-
ska ma znaczenie kapitalne.

Kto nie chce, ażeby pokój, o któ-
rym marzą wyczerpane narody, został
podyktowany przez Niemcy, ten powi-
nien za wszelką cenę utrzymać równowa-
śę w Europie Wschodniej.

Być może nie jest R: słusznem
twierdzenie, że „granica Francji leży nad
Wisłą”, lecz nie ulega wątpliwości, że
spokój Francji na = czasy uzależnio-
ny jest od niepodległości i trwałości
Polski”.

Pomimo bardzo dyskretnego
ujęcia stosunków polskich, treść
artykułu świadczy o tem, jak do-
kładnie zaczynają sobie zdawać
sprawę we Francji z naszej obec-
nej sytuacji i nastrojów, jakiemi
żyje obecnie społeczeństwo pol-
skie.

 

ŻYDZI W NIEMCZECH.
Mnożą się skargi żydowskie na
R w _ Niemczech. Do

_ „Hajnt'a”* donoszą z Berlina:
— „W miadę zbliżania się terminu

wyborów do parlamentu staje się coraz
więcej jasne, że przeciwżydowska agi-
tacja narodowych socjalistów przyjmie
formy, nieznane dotąd w historji anty-
semityzmu w żadnym kraju.

(wiązek centralny Żydów  niemiec-
kich z powodu wyborów do parlamentu
rzucił hasło, że Żydzi winni głosować na 

- jakąkolwiek partję, zwalczającą narodo-
|. wych socjalistów.  Sjoniści różnią się

między sobą w  zapatrywaniech: część

sjonistów stępuje na rzecz centrum,
podczas gdy grupa Kurta Blumenfeld'a
jest za głosowaniem na' listy socjali-
styczne”,

„Moment* donosi z Berlina:
— „Prasa demokratyczna występuje

ostro przeciw generalnemu intendentowi
pruskich teatrów, v. Titjen'owi, za jego
masowe wymawianie umów z artystami
Żydami w pruskich teatrach. Prasa
wskazuje, że Titjen poczyna wprowa-
dzać program Hitlera w dziedzinie te-
atralnej, jeszcze zanim rząd wypowie-
dział się w tej sprawie”.

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Ideologja.

Pod tym tytułem zamieszcza
„Robotnik* (nr. 226) dwa charak-
terystyczne zjawiska, rzucające
smutne światło na niektóre żywio-

ły obozu sanacyjnego — sprawki
dziennikarskie posła z BB. Marja-
na Dąbrowskiego i proces bandy
z Kercelaka. Posła Dąbrowskiego
napiętnował już sanacyjny „Prze-
łom”, żądając zmuszenia go do
złożenia mandatu. Opinję „Prze-
lomu“ „Robotnik“ zaopatruje w
następujące uwagi:

„Wątpić można, czy którykolwiek
organ opozycji nakreśliłby taki portret
p. Dąbrowskiego, na jaki zdobył się
„Przelom“. Takie słowa, jak cham, al-
fons, rajfur przedniej straży czarnej sotni

(organ „sanacyjny” przyznaje, że B. B. ma
też swą czarną sotnię, a więc także
swych Puriszkiewiczów!) pod adresem
członka klubu, w którym zasiadają zwo-
lennicy „Przełomu”, pod adresem posła,
który otrzymał mandat z tej samej listy,
co marszałek Piłsudski — nie są zjawi-
skiem codziennem. Ale to są tylko sło-
wa, zwiastujące czyny dopierc w przy*
szłości. Narazie p. Dąbrowski jest wciąż
posłem z B. B., a władze stronnictwa, to-
lerują jego obecność. Zresztą „Przełom
dostrzegł szkodnictwo posła Dąbrow-
skiego, jako wydawcy plugawych pism,
dopiero w związku ze sprawą p. Schille-

ra, jakgdyby „Tajny Detektyw” przed

tą sprawą nie wychodził, jakgdyby obli-

cze polityczno-dziennikarskie p. Dąbrow-
skiego nie było dobrze znane w całym
kraju, zanim jeszcze obdarzonogo man-

datem. Toć właśnie dlatego, i jedynie

dlatego dano mu mandat, że „poszedł
za komendantem", toć mandat jest za-

płatą za popieranie „sanacji” przez naj-

poczytniejszy brukowiec wPolscel Je-

żeli więc „Przełom” teraz dopierobije

w p. Dąbrowskiego, to pośrednio bije w
cały obóz „sanacyjny” i jego wierzchoł-
ki i.. siebie samego!"

Teraz przechodzi autor artyku-
lu do Siemiątkowskiego — Ta-
siemiki, który doskonale łączył
funkcje radnego miejskiego miasta
stołecznego Warszawy, również z
klubu BB. z funkcjami herszta
bandy, która na Kercelaku popeł-
niała ohydne wymuszenia przy po-
mocy rewolweru i pałki:

„Robota tej zgrai znakomicie uzu-
ełniała działalność p. Dąbrowskiego.
en poseł „sanacyjny” bogaci się, zatru-
wając dusze bezkrytycznych mas zadru-
kowanym papierem, „kercelacy” zaś po-
prostu okradali handlarzy żydowskich

i utrzymywali B. B. $., stworzony przez
„sanację' dla rozbicia socjalizmu. kto
wie, jak długo jeszcze ciągnęłaby się ta
epopeja bandycka, gdyby nie mus licze-
nia się z żydowskiemi sferami kupiec-
kiemi, które wzięły w obronę swych
współwyznawców z Kercelaka.

Opozycja dała Polsce „Tasiemkę”,
„Gazeta Polska“ wpadla na

pomysł wart uwiecznienia w kro-
nikach dziennikarstwa. Oto hań-
bę swej partji, bandę „Tasiemki”,
przypisać chce, ni mniej, ni więcej,
tylko „opozycji“. Nawet nie samej
tylko PPS (do której „jaworow-
szczycy” z Kercelaka należeli do
r. 1927), ale „opozycji”.. Przy-
znawszy, že „kercelakowcy“ prze-
malowali się na „kolor prorządo-
wy”, „Gazeta Polska“ pisze:

„Leaderzy „parlamentarnej“  opo-
zycji patrzą w niemem zdumieniu na to,
że „kolor ochronny” nic nie pomógł, że
surowa ręka władzy spadła na karki
rzezimieszków, którzy wdzięczyli się do
tej władzy. Jest to dla „mężów opozy-
cyjnych niezrozumiałe. Oni swoich „Ta-
siemków* pochowali starannie w bez-
pieczne miejsca...

* Cóż to za dziwna władza ci puł-
kownicy, którzy potrafią nie krępować
się wobec „Tasiemków* i hjen wybor-
czych z Kercelaka, a zamiast laurek go-
towi wypisać 1m wyroki?.. Poprzez
wszystkie złośliwości prasy opozycyjnej,
wypisywane z tego powodu — przebija
uparcie — osłupienie.

„Osłupienie'* w szeregach opo-
zycji jest, owszem! Ale z innego
powodul.. Nie może się nam w
głowie pomieścić, jak obóz „sa-
nacji moralnej' mógł przez szereg
lat tolerować bandę „Tasiemki“.
I jeszcze jedno dziwi, jak organ p.
Jaworowskiego („Walka“) może
apelować do pp. Prystora i Sławka
o litość dla bandy w imię wspólne-
go im z bandą towarzystwa broni
w r. 1905. To nas wprawia w
„ostupienie“. Nie co innego!

Organ sanacji pisze dalej:
„Taką jest logika partyjnictwa. Nie

rządy pomajowe, ale partyjnictwo stwo-

rzylo „Tasiemkę“. A rządy pomajowe
wypędziły go wczoraj z polityki na plac
Kercelego, dzisiaj z placu Kercelego do
więzienia.” : i

A któż to p. Siemiątkowskiego
o pięknem zawołaniu „Tasiemka”,
zrobił radnym stolicy Polski? Tak-
że opozycja?

FREEKAT DEOZA OCOZWTRZUROKOROBEODZZA

W Niemczech wciąż rozruchy.
MONACHJUM (Pat) W miej-

scowości Burglenfeld doszło do
krwawego starcia pomiędzy
nacjonalistami, komunistami I
socjalistami.  Zajście zostało
sprowokowane przez nacjonali-
stów, którzy w odpowiedzi na swe
bezczelne prowokacje zostali zaa-
takowani przez członków republi-
kańskiego Reichsbanneru oraz
członków  partji komunistycznej.
Po krótkiej chwili liczba wal-
czących wzrosła do 400 osób.
Miejscowa policja była wobec
swej szczupłej liezby zupełnie
bezsilna. Na placu walki, zakoń-
czonej ucieczką nacjonal-so-
cjalistów, pozostało kilkunastu
ciężko rannych.

KROLEWIEC (Pat.) Na ulicach

Królewca doszło do poważ-
nych starć między komunista-
mi i hitlerowcami. Kilka osób
zostało bardzo ciężko rannych.
Policja była zmuszona zrobić
użytek z broni.

BERLIN (Pat) Napływ wiado-
mości o nowych zaburzeniach
politycznych z różnych okolic
Niemiec jest znowu niezwykle
obfity. Do starć i bójek docho-
dziło w ciągu ostatniej doby
w Berlinie, w Nassau, w Bruns-
butter, Schmiedeberg, pod
Frankfurtem, w Królewcu. Wie-
le osób zostało rannych. —
W Kamienicy podczas strze-
laniny przeszło 20 osób od-
niosło ciężkie rany, jedna zaś
została zabita.

 

KATASTROFA «PROMETEUSZA»,
PARYŻ. (Pat). W dniu 8 b. m.

usiłowano nawiązać komunikację
dźwiękową z  „Prometeuszem*,
wszystkie jednak wysiłki w tym
kierunku okazały się daremne.
Specjalny przyrząd, zainstalowany
na pokładzie „Ailette“ i drugi,
znajdujący się na kontrtorpedow-
cu „Burza“ nie daly dotychczas
pomyšlnych rezultatėw. ĘPolože-
nie zatopionego statku jest obec-
nie dokladnie ustalone. Znane są
rodzaj i warunki terenu, jak rów-
nież kierunek i siła prądu. Kom-
petentne czynniki zbadały wszyst-
kie możliwości uratowania  „Pro-
meteusza”*, ostrzegają jednak
przed szybkim optymizmem wo-

bec trudności, jakie należy poko-
nać. Ze środków ratowniczych
pozostaje jedynie wydobycie na
powierzchnię całej zatopionej ło-
dzi. Na miejscu katastrofy prze-
prowadzone były w ciągu dnia
wczorajszego prace  przygoto-
wawcze, materjał jednak okazał
się niedostateczny. W dn. 9 b. m,
o wschodzie słońca roboty pod-
jęte zostały ze wzmożoną energją.

PARYŻ. (Pat). Dotychczasowa
akcja ratowania łodzi podwodnej
„Prometeusz“ nie dala pozytyw-
nych wynikėw. W ministerstwie
marynarki wojennej panuje sce-
ptycyzm co do wyników tej
akcji. +

 

Dzień Małej Ententy i Polski na Zlocie
Wszechsokolskim w Pradze.

(Koresp. „Centropressu“ z Pragi).

Drugi dzień IX Wszechsokol-
skiego zlotu w Pradze, 4 lipca stał
się jakby dniem Małej Ententy i
Polski, bowiem oprócz masowych
ćwiczeń wolnych sokołów i soko-
lic czechosłowackich odbywały
się również popisy Jugosowian,
których przybyło na zlot przeszło
5.00, dalej gimnastyków rumuń-
skich i sokołów i sokolic polskich.'

Manifestacja ta wywarła nie-
zapomniane wrażenie na publicz-
ności, która tak jak w pierwszym
dniu zapełniła wszystkie trybuny
i z-wielkim entuzjazmem witała
przedstawicieli Jugosłowian, Pola-
ków i Rumunów. Niekiedy entu-
zjastyczne okrzyki publiczności
przygłuszały muzykę olbrzymiej
orkiestry, składającej się z 120
członków, chociaż jej dźwięki za-
silone były głośnikami. Dziesię-
ciotysięczne zastępy publiczności
wołały ze wszystkich stron: „Ży-
wila Jugostawja“! „Niech żyją
Polacy"! „Cześć Rumunom'!

Występy poszczególnych naro-
dów poprzedzone zostały odśpie-
waniem hymnów narodowych.

Z gości pierwsi wkroczyli na
stadjon Jugosłowianie. Były to
chłopskie oddziały sokole. Prośvi
rolnicy. Chłopi zorganizowani w
organizacjach sokolich, dla któ-
rych Sokolstwo ma znaczenie nie-
tylko jako czynnik dla hartowa-

nia ciała, ale jako czynnik wycho-
wawczy, jako czynnik podtrzymu-
jący ducha narodowego i krzewi-
cieli kultury, Wkroczyli na stadjon
w malowniczych strojach, a ich
popisy wzbudziły prawdziwy en-
tuzjazm widzów.

Malowniczo przedstawiała się
również grupa gimnastyków  ru-
muńskich, powitana również
burzliwie przez publiczność.

Nadzwyczaj serdecznie, entu-
zjastycnzie powitani zostali Pola-
cy. Prawdziwy podziw wzbudziły
popisy sokolic polskich, których
ćwiczenia odznaczające się dosko-
nałym rytmem zachwyciły wszyst-
kich. Nie mniejszym entuzjazmem
przyjęte zostały ćwiczenia soko-
łów. Opuszczali stadjon wśród
niemilknących oklasków. Była to
naprawdę kare, jaka rozlegala
się ze wszystkich trybun.

Jednym z ciekawych punktów
drugiego dnia ziotu była remini-
scencja z pierwszego zlotu soko-
łów z przed 50 lat, jaki odbył się
z inicjatywy założyciela Sokol-
stwa Dra Mirosława Tyrsza w r.
1882. Na boisko wkroczyło prze-
szło 5000 starych sokołów powy-
żej lat 40; byli wśród nich i sześć-
dziesięcioleni starcy, Ich ėwicze-
nia wolne przypominały popisy na
pierwszym zlocie sokołów.

K. B.

Wracamy do epoki handlu zamiennego
Furmanka zastępuje transport kolejowy.

Przed kilku dniami jużeśmy na
tem miejscu zwrócili uwagę na fa-
talne skutki braku gotówki w
dziedzinie finansów samorządo-
wych na Kresach.

Obecnie pragniemy przedsta-
wić inną dziedzinę życia gospodar-
czego, w której zamiast „wyścigu
pracy”i nieustannego kroczenia
naprzód, o czem przez sześć lat
rządów pomajowych deklamowa-
no nam przy każdej odpowiedniej
i nieodpowiedniej okazji, cofamy
się o kilkanaście wieków wstecz
do epoki handlu zamiennegoi
świadczeń w naturze.

Włościanin nabywający we
dworze zboże siewne, rasowego
prosiaka, czy też cielę, albo parę
pni drzewa, nie może płacić go-
tówką, bo jej niema, a jeżeli i bę-
dze miał, to musi każdy grosz cho-
wać na podatki, składkę ubezpie-
czeniową itd.

Więc płaci zbożem, którego
brak na ordynarję odczuwają na-
der dotkliwie nawet najbardziej
zapobiegliwi ziemianie, albo
(znacznie częściej) odrobotkiem,
to znaczy zobowiązuje się w cza-
sie sianokosów, żniw, kopania kar”
tofli czy też buraków odrobić
wzamian za świadczenie ze stro-
ny dworu odpowiednią ilosć dni.
Znam dwory, gdzie nietylko za-

potrzebowanie robotnika na te-
goroczny sezon letni zostało po-
kryte, ale czynione są już obra-
chunki z zaliczaniem na okres zi-
mowy (zwózka drzewa, praca w le
sie itd.).

Ale rozrachunki pomiędzy wsią
i dworem zawsze były w ten spo-
sób prowadzone, dziś jedynie ka-
tegorja wzajemnych świadczeń
rozrosła się niepomiernie, W. każ-
dym razie ten system gospodarki
nie jest nowością.

Jest on nowością natomiast w
dziedzinie handlu wyrobami prze-
mysłu fabrycznego, czy też tych
rzemiósł, które mają siedzibę swo-
ją w miastach lub miasteczkach.

Tu przedewszystkiem mamy
nową instytucję — bonów  pry-
watnych.

Większy kupiec zbożowy nie
płaci włościanom za nabyte zboże
pieniędzmi, lecz kartkami, za któ-
re może taki kmiotek nabyć odpo-
wiednią ilość towaru w_ sklepie
miasteczkowym, gdzie kartki (nie-
raz brudne świstki papieru) „po-
tentatów" zbożowych były dotych
czas honorowane,

Przynajmniej tak się działo na
jesieni ub. roku i w zimie rb.

Że przytem pośrednicy potrą-
cali sobie na tych „bonach* solid-
ny procent, to już ich rzecz.

Jednakże stopniowo 'i tu za-
częły się wkradać wypadki zary-
wania i nieraz wprost nie sposób
było zrealizować taki bon zbo-
żowy.

Przeszliśmy zatem przez okres
dewaluacji kartek, co mocno przy-
pomniało historję finansów rozma-
itych miasteczek z okresu wojny,
a potem rewolucji bolszewickiej.
Musiano więc cofać się odrazu
jeszcze bardziej wstecz i zastoso-
wać system bezpośredniego han-
dlu zamiennego.
W znanym ze swych wyrobów

ceramicznych miasteczku Iwieniec
(pow. Wołożyński) monetą obiego-
wą stały się garnki,

Wiezie, dajmy na to, kupiec
pewną ilość garnków, czy też
kafli do Wilna, wynajmuje furman-
kę i płaci pewną ilością garnków.

Naturalnie woźnica ma kłopot
ze zbyciem odrazu 40 — 50 garn-
ków, więc je puszcza w obies w
ten sposób, że rozdaje sąsiadom,
którzy zabowiązują się wzamian
zapłacić mu na jesieni zbożem.

Handlarze trzodą chlewną co-
raz częściej zjawiają się na wsi
nie z gotówką, lecz z furą nałado-
waną gwoździami podkowami, ko-
sami, częściami wszelkich narzę-
dzi rolniczych, by niemi w braku
gotówki zapłacić ewentualnie za
nabyty towar.

Słowem colnęliśmy się w tej
dziedzinie o kilka, wieków wstecz.

Nie lepiej ma się sprawa w
dziedzinie transportu,

Już powołaliśmy się w żej na
fakt transportowania do Wilna z
odległego o 130 — 140 klm. Iwień-
ca garnków i kafli nie koleją, do
której od Iwieńca kilkanaście ki-
lometrów, lecz  wynajętemi fur-
mankami.

To samo się dzieje z transpor-
tem bydła i trzody chlewnej.

Właśnie przed paru dniami
pewien ziemianin z pod Moło-
deczna (koleją 117 klm, drogą ko-
łową około 130) przysłał 6 krów,
które przyszły do Wilna za fur-
manką.

Rachunek bardzo prosty. Wa-
śon kosztowałby go 160 zł, poda-
tek kolejowy na rzecz miasta — 5
zł, koszta weterynaryjne — 18 zł,,
czyli razem przeszło 180 zł.

Tymczasem wydał on gotówką
tylko 25 zł, które dał na wyży-
wienie i koszta noclegów dla 2-ch
ludzi.

Furaż dla pary koni i krów
jechał na wozie, a parobcy spe-
cjalnego wynagrodzenia, będąc na
ordynarji, nie wymagali,

Zresztą, gdyby nawet obliczyć

ściśle koszt wyżywienia krów i
koni, wartość dni roboczych, 2-ch
ludzi, toby się okazało, że przy
obecnych cenach ziemianin ten
zaoszczędził na zbojkotowaniu ko-
lei conajmniej 100 zł.

Podobnież przedstawia się
kalkulacja transportu _ trzody
chlewnej.

Łącznych opłat od kila żywej
wagi transportowanych z Moło-
deczna wieprzy pobiera się od 30
do 35 gr. czyli przy sztukach
przeciętnej wagi 120 klg. płaci się
od 30 do 40 zł.

Gdy doliczymy do tego różne
„osiowe”, „smarowe“ itd. to prze-
wiezienie koleją będzie kosztowa-
ło conajmniej 100 do 130 zł.

Tymczasem trzy takie świnki
doskonale się mieszczą w klatce,
którą wiezie jedna nieco większa
furmanka chłopska. Ostatnio pła-
ciło się za taką furmankę z Moło-
deczna do Wilna od 20 do 35 zł.
(jeżeli wóz parokonny).
Innemi słowy transport furman-

ką kosztuje z rozmaitemi dodatka-
mi najwyżej 50 zł., a unika się przy
tej sposobności kosztów wetery-
naryjnych, podatku kolejowego na
rzecz miasta itd.

Czy w tych warunkach można
się dziwić, że na linji, gdzie jeszcze
tak niedawno kursowało 3 — 5
pociągów towarowych, a przed
wojną aż 11 par dziennie, dziś raz
na 10 dni puszcza się t. zw. pociąg
kombinowany.

To już nie zamieranie życia
śospodarczego, to całkiem wyraź-
na śmierć.

P. Kownacki,
ARTE
SZKICE I OBRAZKI.

OSZUSTWO..:

Pan Agamemnon Szaja Zukierdose
miał składnicę z benzyną (en gros i en
detal).

Miał prócz tego dwie córki, profil
cezara, kredyt w banku i reumatyzm w
lewym ramieniu...

Jak widać z wyszcześólnionych
Skarbów doczesnych, dwojga imion pan
Zukierdose był człowiekiem  zabezpie-
czonym i w żadnym wypadku nie mógł
być porównany do onych lekkoduchów,

płodnych motyli...
Nic, kompleksją bowiem fizyczną i

strukturą duchową był raczej upodob-
niony do wspaniałej zamczystej srebrnej
cukiernicy, która jest bogata i ozdobna,
w środku zaś kryje słodycz wielkiego ro-
zumu i odwagi.

W chwili, kiedy niniejsze słowa zo-
staną wytłoczone czarną farbą drukarską
na papierze, pan Agamenon, Szaja prze-
chodzi najcięższy moment w swojem ży-
ciu.

Poradzono mu bowiem, by skład

swój, pełen substancji łatwopalnych, u-
bezpieczył.

Ba, łatwo to powiedzieć „ubezpie-

czyć się'...

Szaja Agamemnon, człowiek roz-
tropny, namyślał się długo.

Tyle było ubezpieczenniowych insty-
tucji... „Przezorność” i „Naiwność”, „Wi-
stula** i „Fistula” (ubezpieczenia od bólu
zębów), na życie, na śmierć pogodną, od
oženku, od „kochającej rodziny... ośnia,
wścieklizny, protestowanych weksli i
morowej zarazy...

Przewiedziały się o kłopotach Szaji
Agamemnona sprytne agenty i zaczęły
krążyć jak hyjeny...

* Zwłaszcza jeden...

Prosił, namawiał, tłomaczył..,

Gdy przyszedł poraz dziesiąty, miał
łzy w oczach, najeżone włosy i był
ochrypły...

Szaja Agememnon, człowiek

tropny, zwlekał...

—Przyjdź pan za tydzień,
Po tygodniu przywlókł się półprzy-

tomny agent do składu benzyny Szaji
Agamemnona...

— Czy się pan już zdecydował? —
jęknęło ciało agenta.
— Może bicz, dlaczego by nie?
Agentowi  zamigotała w oczach

iskierka życia.
— Tilko trzebno umówicz warunki.
— Bardzo proszę. Pan ubezpiecza

się od wypadku pożaru w swym skła-
dzie... Po pierwszej wpłacie może pan
rościć pretensje asekuracyjne o 5000 zł.

Rozumiem, po pierwszejwpłacie!
Szaja Agamemnon wziął do ręki

pióro, by podpisać umowę.
Agent czul, jak go radość i szczęście

rozpiera...

Szaja Agamemnon zawisł z piórem

w ręku nad umową.
— To ma sie znaczyć, że jak jutro

będzie fajer u mnie w składu, to mam do
pana chodzić po pieniędzy.
— Tak, naturalnie w tym jedynie

wypadku, o ile go pan sam nie podpali...
Szaja Agamemnon rzucił pióro o

stół i zaśmiał się, jak szatan radośnie...
— Uj.. panie, panie... a to pan

sprytnik... uj! nie wytrzymam.
— Nie rozumiem pana, panie Zu-

kierdose?
— Ja odrazu mówiłem, że z te pań.

skie asekuracje jest jaki szwindel, no i
un jest...

roz-

Wieczorem pan Zukierdose opowia-
dał żonie o oszustwach biur ubezpiecze-
niowych i biadał nad głupotą nieszczę*
snego agenta.

„” — Salome, słuchaj no, moja szcze-
biotek, jaki on głupi.

Czy ty widziałaś, żeby benzin sam
z siebie zapalił kiedy?

Do tego musi bicz człowiek.
M. Junosza,
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KRONIKA.
Przeszacowanie mieszkań pracowników

magistrackich.
W najbliższych dniach zosta-

nie powołana specjalna Komisja
Szacunkowa. Zadaniem Komisji
będzie przeszacowanie mieszkań
urzędowych, zajmowanych przez
rozmaitego rodzaju pracowników

miejskich. Przeszacowanie to ma
na celu zwiększenie stawek ko-
mornego, gdyż dotychczas za
mieszkania te jakoby płacono
b. niskie komorne.

Po upałach wreszcie deszcz.
Po 10-dniowych niezwykłych

upałach w dniu wczorajszym nad
niektóremi powiatami Wileńszczy-
zny i częściowo miastem Wilnem
przeciągnęła burza połączona z
uderzeniami piorunów i wielką
ulewą. Słaby deszcz spadł jedy-
nie w Wilnie.

SPRAWY PODATKOWE.
F* — Prezesi Izb skarbowych
mogą umarzać kary za zwłokę.
Na podstawie okólnika Minister-
stwa Skarbu prezes Wileńskiej
Izby Skarbowej otrzymał upo-
ważnienie do umorzani kar za
zwłokę przypadających od zale-
głości w następujących podat-
kach państwowych wraz z do-
datkami państwowemi i samo-
rządowemi: gruntowym, od nieru-
chomości, dochodowym, przemy-
słowym, majątkowym, od kapita-
łów i rent, od spadków i daro-
wizn, oraz od lokali.

Płatnik, który pragnie uzyskać
zupełne zwolnienie od zapłacenia
kar, winien jest wnieść indywi-
dualne należycie uzasadnione
podanie, gdzie musi wykazać, że
uiszczenie kar za zwłokę moglo-
by poderwać jego egzystencję
gospodarczą.

Z MIASTA.
— Ulgi dia wycieczek jadą-

cych do Łotwy. Konsulat ło-
tewski w Wilnie komunikuje, że
wycieczki udające się z Polski do
Łotwy, zaopatrzone w odpowied-
mie zaświadczenia poselstwa lub
konsulatu łotewskiego, korzystają
na kolejach łotewskich z ulg od
25—50 proc.
Bliższych informacyj udziela Kon-

sulat Łotewski w Wilnie, ul. Pia-
skowa 3 m. 2.
е SPRAWY SANITARNE.
— Choroby zakaźne. Wydzia

Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w ub. tygodniu na terenie Wileń-
 szczyzny zanotował następujące
choroby zakaźne: tyfus brzuszny

'4, plamisty 2, czerwonka 1, pło-
nica 22, błonica 8, odra 19, róża
3, krztusiec 1, gruźlica 14 (3 zgo-

_ny), jaglica 295, inne 6.
Epidemję tyfusu plamistego

we wszystkich powiatach woje-
wództwa wileńskiego została zli-
kwidowana. Zaledwie 2 wypadki
zasłabnięcia na tę chorobę zano-
towano w pow. dziśnieńskim.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Komisja dla rezerwistów.

W dniu 27 bież. mies. w godzi-
nach porannych odbędzie się w

lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2

posiedzenie komisji dla rezerwi-
stów, którzy nie mają uregulo-
wanego stosunku wojskowego.
— Dodatkowa komisja po-

borowa. W dniu 30 b. m. w go-
dzinach porannych odbędzie się
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2
posiedzenie dodatkowej komisji

_ poborowej.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Ulgi dla pielgrzymek do
Częstochowy. Wzwiązku z przy-

 padającą w r. b. rocznicą spro-
waczenia cudownego obrazu
Matki Boskiej do Częstochowy,
ministerstwo komunikacji, jak się

dowiadujemy, przyznało duże ulgi
uczęstnikom pielgrzymek do Czę-
stochowy. Ulgi te przyznane zo-
stały na okres od 10 sierpnia do
31 grudnia b. r.

Ministerstwo przyznało gru-
pom składającym się conajmniej

z 15 osób—33!/, zniżki, przyczem
na 30 płacących jedna osoba

przewieziona będzie bezpłatnie.
| Grupy składające się conajmniej

z 50 osób korzystać będą z 50

procent zniżki. Przy przejazdach
pociągami specjalnemi grupy zło-

żone conajmniej z 250 osób, ko-
rzystają z 50 proc. zniżki w dro-
dze powrotnej.

Ulgi te otrzymać można na
podstawie zaświadczenia, które

wydawać będzie pielgrzymom
klasztor jasnogórski.
— Spadek ruchu na kolejach.

Podług danych Wileńskiej Dyrek-

cji Kolejowej przewóz kolejowy
uległ ostatnio dalszemu  zmniej-
szeniu. W porównaniu z majem

naładunek kolejowy zmniejszył się
iej więcej o blisko 20 procent.

MNIAPRAWY” RZEMIEŚLNICZE.
— Z lzby rzemieślniczej.

Zgodnie z uchwałą plenarnego
zebrania Izby w dniu 28 czerwca

1932 r. nowoobrany dyrektor Izby
p. Kazimierz Mł narczyk objął

z dniem 9 lipca 1932 r. urzędo-
wanie.

HANDEL i PRZEMYSŁ,
— Sprawa ulgowych pasz-

portów dla celów handlowych.
Związki kupieckie wystąpiły do

władz ż memorjałem, uzasadnia-

jącym konieczność przywrócenia

dotychczasowego systemu wyda-

wania paszportów ulgowych ;dla

celów handlowych. Stanowisko

swe kupiectwo uzasadnia tem, że

nowy system wprowadza wielkie

utrudnienia dla petentów, nie

 
     

    

   
  

  

  

Od uderzeń piorunów zapaliło
się kilka budynków, przyczem w
pow. wileńsko-trockim, oszmiań-
skim, święciańskim i brasławskim̀
od piorunów zabici zostali trzej
mieszkańcy, zaś dwóch odniosło
porażenia.

=‹

dając wzamian większej gwarancji
co do kontroli potrzeby wyjaz-
dów zagranicę w celach handlo-
wych.
% Dowiadujemy się. iż w zwią-
zku z memor,ałem tym władze
przemysłowo-handlowe wystąpiły
o obniżenie opłat od paszportów
handlowych do poprzedniej wy-
sokości.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Znów strajk w gminie żyd.

Trwający od szeregu tygodni
strajk w gminie żydowskiej został
zlikwidowany na konferencji w
starostwie grodzkiem, o czem
przed kilku dniami donosiliśmy.
Obocnie jednak wynikł nowy
konflikt. Okazało się, iż umowę
likwidującą zatarg ze strony Zwią-
zku pracowników handlowych
podpisała nie cała delegacja, a
jedynie (prezes Związku p. Żele-
źnikow. W związku z tem odbyło
się w dniu wczorajszym bardzo
burzliwe zebranie członków Zwią-
zku, na którem stanowisko pre-
zesa nie zostało podzielone przez
zebranych, wobec czego p. Zele-
źnikow ustąpił ze stanowiska pre-
zesa, podając się do dymisji.
W związku z tem zatarg mię-

dzy pracownikami i gminą ży-
dowską nie został dotychczas
zlikwidowany.

LS TA DŁ

Do Szanownej Dyrekcji.

Maturycznych Kursów
„WIEDZA

w Krakowie
ul. Studencka 14.

Za świetne przygotowanić mnie
do egzaminu nadzwyczajnego z
6:ciu klas gimn., który złożyłam
dnia 15-go czerwca 1932 r. w
Państw. Gimnazjum im. H. Sien-
kiewicza w Krakowie, składam tą
drogą Szanownej Dyrekcji oraz
całemu Gronu Szanownych P.P.
Profesorów najserdeczniejsze wy-
razy podziękowania.

Weronika Barańska,

Hrubieszów, ul. Kilińskiego 10.

—

Ustawao autobusachwchodzi
wżycie.

Z dniem 18 bm. wchodzi w ży-
cie dekret Prezydenta Rzeczypo-
spolitej o zarobkowym przewozie
osób i towarów pojazdami mecha-
micznemi. Na podstawie tego de-
kretu, zarobkowy przewóz osób
lub towarów pojazdami mecha-
nicznemi poza obszarem jednej
$miny wymaga uzyskania koncesji.
Koncesje mogą być udzielane z
prawem wyłączności eksploatacji
danego szlaku komunikacyjnego,
lub też bez tego prawa. Koncesyj
bez prawa wyłączności udzielają
województwa, przyczem minister
robót publicznych może zastrzec
sobie udzielenie takich koncesyj
na niektórych terenach. Koncesyj
z prawem wyłączności udziela mi-
nister robót publicznych w poro*
zumieniu z ministrami spraw woj-
skowych, komunikacji, oraz poczt
i telegrafów. Również kompe-
tencji ministra robót publicznych
zastrzeżone jest udzielanie kon-
cesyj we wszystkich wypadkach,
śdy ubiegającymi się o nie są cu-

oziemcy.

Teatr i muzyka.
—Dyrektor Teatrów Miejskich

„ M. Szpakiewicz pozostaje w
Wilnie, Dowiadujemy się, iż dy-
rektor Teatrów Miejskich p. Mie-
czysław Szpakiewicz, po podpisa-
niu kontraktu z Z. A. S. P-em,
obejmuje na przyszły sezon nadal
kierownictwo teatrów miejskich.

W. związku z rozpoczęciem no-
wego sezonu teatralnego przewi-
dziane są duże zmiany osobowe
w zespole artystycznym teatrów.

(X—72)
— Teatr Lutnia. O godz. 8,15

wiecz. „Od kanapy... do fotela".
— Bernardynka. Godz. 4 pp.

„Awantura w raju”.
— Park Sportowy. Opera na wolnem

powietrzu. We wtorek 12 i we środę

 

*13 lipca rb. opera komiczna z prologiem
Muzyka Rossiniego,

słowa Sterbiniego. .Udział biorą siły
miejscowe i zamiejscowe.  Reżyserja:
rof. Adam Ludwig. Kapelm/strz: dyr.
afał Rubinsztejn.

AS)
Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencjii

EBZEGEREZA©:LOCRTWI TE

„Cyrulik sewilski”.

'p:zyrody”, odcz. 14.15: Koncert.

DZIENNIK MILEŃSKI

Na szlaku dziejowym żydów.
(Henryk Rolicki; „Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str, 423, Skł,
GŁ: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, AL Jerozolimskie 17)

Synhedrjon i Talmud,

Doniosłe dla przyszłego kształ-
towania się żydostwa były re-
formy Ezdrasza i Nehemiasza po
okresie niewoli babilońskiej od 6
w. przed Chr. (str. 16 — 18):
—Hasłem jest: ogrodzenie Za-

konu. Troską kierowników  Izra-
ela, ująć żydostwo w tak silne or”
ganizacyjne karby, by nikt obcy
nie przedarł się do wnętrza. Oto
istotny sens reform Ezdrasza i
Nehemiasza. Metody tych przy-
wódców nadały żydostwu charak-
ter na długie wieki i ich działal-
ność stworzyła dzisiejszego Izra-
ela.

Całe dzieło odbudowy „nowej
Jerozolimy* dokonuje się przy da-
leko. idącem poparciu tajnych
związków. Ostoją reform Ezdra-
sza i Nehemiasza są „pobožni“
(chassidim). Oni to po zachwianiu
się reform Nehemiasza powołują
go ponownie z dworu królew-
skiego.
W Nowej Jerozolimie niema

już proroków. Od czasu utrwale-
nia się reform Nehemiasza zastę-
pują ich „mędrcy“ czyli „znawcy
Zakonu” (solerim). „Niewidzialna,
ale głęboko sięgająca podnieta by-
ła ich czynności wynikiem, a wy-
ryła na potomkach patrjarchów
piętno tak znamienne, że stało się
niemal przyrodzońą ich właściwo-
ścią: popęd do badania, wysilenia
dowcipu, by z każdej rzeczy, z
każdego słowa wycisnąć treść u-
tajoną (H. Graetz, t. II, str. 60).
„Uczyńcie ogrodzenie koło Zako”
nu" — oto było ich hasło. A więc
zamknąć Zakon ściśle przed ob-
cymi i rozbudować wewnątrz hie-
rarchicznie, podzielić na szczeble
wtajemniczeń. Obok istniejącej
władzy świeckiej i duchownej (na-
miestnik czy książę oraz arcy-
kapłan) utworzyć trzecią, ponad
tamtemi stojącą i utajoną, w po-

staci „mędrców Zakonu” i niewi-
dzialnego kierownictwa. W chwi-
lach sposobnych następowało u-
jawnienie przed ludem zewnętrz-
nych odbudowań tej władzy.
W wyniku refohm Nehemiasza

powstaje „najwyższa rada”, skła-
dająca się z 71 członków.  Więk-
szość tego zgromadzenia stanowią
„mędrcy”, Z instytucji tej później
wyłania się Synhedrjon, jako sym-
bol wewnętrznej jedności żydow-
stwa.

Dalszem ważnem zdarzeniem
jest powstanie Talmudu t. zw. pa”
lestyńskiego (str. 41):
— Synhedrjon przetrwał w

Sepforsie, a później w Tyberjadzie
aż do r. 425 po Chr. Odtąd, wobec
ustalenia się w państwie wschod-
nio - rzymskiem  (bizantyńskiem)
rządów chrześcijańskich, najwyż-
sze władze żydowskie zstępują
pod ziemię i przenoszą się do Ba-
bilonji.

Czas walki żydów z cesarstwem
rzymskiem odbił się w życiu żŻy-
dostwa powstaniem t. zw. Talmu-
du palestyńskiego. Jeszcze za nie*
podległości Judei szkoła faryzej-
ska utrudniła dostęp do ksiąg
świętych obwarowując go licznemi
przepisami z zakresu t. zw. czy-
stości lewickiej. Tyle trzeba było
ceremonji, aby uniknąć nieczy-
stości po dotknięciu się tych
ksiąg, że nawet ogół Aronidów
wolał zrezygnować z posługiwania
się niemi, byle nie narazić swej
czystości na szwank.

Już faryzeusze poświęcili du-
żo trudu rozwojowi halachy, t. j.
prawa tradycyjnego, istniejącego
poza Torą.

Zbiór i rzeczowe ugrupowanie
halach oraz uzasadnienie ich mo-
cy obowiązującej oto jest Miszna.
Wyjaśnienie Miszny to Gemara.

Za twórców Miszny palestyń-
skiej uchodzą w  żydostwie rabi
ben Akiba, rabi Meir i rabi Juda.
Nie należy jednak sądzić, by któ-
rykolwiek z nich spisał swą pracę:
nauki tradycyjnej, a więc halach i
wyrosłej na nich Miszny nie wolno
było spisywać; miała ona pozostać
własnością wyłączną „uczonych w
Zakonie”.

Dopiero później uległa Miszna
spisaniu w odmiennych redakcjach
w Palestynie i w Babilonie i to w
jakimś żargonie hebrajsko-aramej-
skim z dodatkiem zwrotów grec-

‚ jon.

kich i łacińskich. Jednak naucza-
nie adeptów odbywało się dalej z
pamięci bez pomocy tekstu.

Niezależnie od Miszny rozwi-
jały się t. zw. Agady, czyli ubrane
w szatę przypowieści pouczenia
polityczne. Z uprawiania Agad
wyrosła Kabała.

„O ile haiachę wykładano pu-
blicznie we wszystkich szkołach,
o tyle uważano mistykę za rzecz
pouiną i tajną, przeto przekazywał
ją nauczyciel na ucho swemu naj-
milszemu uczniowi. Zresztą uwa-
żano kabałę za naukę, do której
trzeba mieć osobną dyspozycję u-
mysłu i serca, albowiem jest ona
czemś wyższem, czemś nadludz-
kiem, dostępnem jedynie dla wy-
brańców narodu* (Dr. Majer Ba-
łaban: Historja i literatura żydow-
ska, t. I, str. 243).

Początki kabały przypisują r.
ben. Akibie, patronowi powstania
żydowskiego.

Wreszcie powstaje drugi Tal-
mud t. zw, babiloński (str. 61):
— W czasie anarchji wojsko-

wej III w. po Chrystusie uczeni ży-
dowscy, a za nimi i liczni uchodź-
cy chronią się do królestwa Part-
hów. Albowiem „gdyby istnienie
judaizmu zależało jedynie od lo-
sów ziemi ojczystej, to według ra-
chub ludzkich czekałaby go wśród
ówczesnych warunków niechybna
zagłada” (H. Graetz, t. IV, str.
119), To też „w przewidywaniu,
że pień narodu nie zdoła się'utrzy-
mać pod berłem rzymskich cie-
mięzców, zachowany miał być w
Babilonji szczątek zesłańców” (H.
Graetz, t. IV, str. 120). Powstają
dwie „szkoły mądrości” judaistycz
nej, akademje talmudyczne w Su-
rze i w Pumbadycie. Naczele ich
stoją gaoni i są po egzylarsze naj-
większymi dostojnikami Izraela.

W. tych szkołachh powstaje

Talmud babiloński, który w śred-

niowieczu wyparł jerozolimski i

stał się kręgosłupem żydostwa w

rozproszeniu.
Ukończenie Talmudu babiloń-

skiego ma miejsce ok. r. 500 po
Chrystusie.

Nie należy jednak przypusz-
czać, aby Talmud został wtedy
spisany. Miszny i komentarzy do
niej (Gemary) nie wolno było
wówczas spisywać, Była to w ca-
łem tego słowa znaczniu nauka
tajemna, podawana tylko ustnie
przez wtajemniczonych.

„Utrwalenie na piśmie ustnej
tradycji, niby ucieleśnienie pier-
wiastków duchowych, uchodziło
zawsze za grzech* (H. Graetz, t.
IV, str. 181),

„Pozostawała tedy Izraelowi
według ówczesnego poglądu, jako
cecha swoista, jedynie ustna na-
uka. Myśl ta, przyobleczona w
szatę poetyczną, powtarza się nie-
raz: „Mojżesz zamierzał spisać
również Misznę, ustną naukę.
Atoli w przewidywaniu, że narody
posiądą kiedyś Torę w greckim
przekładzie i będą mówiły: „Je-
steśmy Izraelem, jesteśmy dziećmi
božemi“, gdy naród żydowski
twierdzi „Myśmy dzieci boże” —
dał Bóg znamię szczególne: „Kto
posiada moją tajemnicę „Myster-
jon), ten jest moim synem”, — Та-
jemnicą zaś tą jest Miszna i ustny
wykład Zakonu (H. Graetz, t. IV,
str. 181).

Czyli wyraźnie: księgi święte
mogą wydostać się nazewnątrzi
stać się dostępne dla innych naro-
dów, które mogłyby rościć sobie
prawo do Jehowy i jego królestwa
na ziemi. Trzeba więc Izraelowi
zachować jego tajemnicę, ten
klucz do jego kontraktu z Jeho-
wą. A więc.. Talmud — myster-

Silnie zorganizowane żydostwo
babilońskie uniezależniało się od
Palestyny. Już pod|koniec III w.

*r. Huna przeprowadza zasadę:
„Uważamy się w Babilonji zupeł-
nie, jak w Ziemi Świętej”. W r.
425 zanika Synhedrjon w Judei i
centrum  duchowem żydostwa
światowego staje się Babilonia.

Babilonja pozostaje odtąd na
kilka wieków kierowniczym ośrod
kiem żydostwa, aż póki fala najaz-
dów mahometańskich nie zabierze
go ze sobą do Hiszpanii.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 10 lipca.

10.00: Transm. uroczystego nabożeń-
stwa. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.
met, 12.15: Koncert. 13,00: „Dlaczego
utworzońo sądy pracy?" — odcz. 13.10:
Koncert. 14,00: Oddanie piękna

14.30:
Odczyt. 14.50: Koncert. 15.05: „Prace
žniwne i požniwne“ — odcz. 15.25: Kon-
cert. 15.40: Audycja dla dzieci. 15.55:
Obrazek dla dzieci najmł. „Nieproszony
ps 16.05: Audycja popularna. 16.30:
ransm. z Tczewa. 17.30: „Casanowa” —

odcz. 17.50: D. c. transm. z Tczewa.
18.30: Muz. tan. 18.55: Tr. meczu pił.
karskiego (Polska — Szwecja). 19.25:
„Błędy w wychowaniu dzieci”, odczyt.
19.40: Progr. na poniedziałek. 19.45:
Skrzynka techn. 20.00: Koncert. 20.45:
Kwadr. lit. 21.05: Koncert. 21.50: Kom.
sport. z prowincji. 2156: Wil. kom.
sport. 21.58: Kom. z Warsz. 22.10: Muz.
tan. 22.40: Kom. z Warsz. 22.50: Muz.
taneczna.

Poniedziałek, dnia 11 lipca 1932.

11.58: Sygnał czasu. 15.10 Program
dzienny. 15.15: Muzyka popułarna. 15.35:
Program dzienny. 15.40: Opow. dla dzieci
Cioci Hali („Podróż Antosia na drewnia-

у

nym koniku“). Pog. dla dzieci starszych
i młodzieży: „Druga wojna polska r.
1612" wygł. T. Byrski. 16.10: Muzyka z
płyt. 16.40: Pog. franc. 17.00: Koncert,
18.00: „Czem byla Sahara dawniej. a
czem jest obecnie” odczyt. 13.15: Muz.
tan. 19.15: Opow. w Litwie z przd stu la-
ty. 19.30: Progr. na wtorek. 19.35: Pras.
dzien. radj. 19.45: Wil. kom. sportowy.
20.00: „Carmen' op. w 4-ch aktach (pły-
ty). 21.40: Kom. 22,50: Muz. tan

— Pogotowie Radjowe Rozgłośni
Wileńskiej jest czynne i naprawia bez-
łatnie aparaty kryształkowe na terenie
ilna. Zgłoszenia pisemne lub telefo-

niczne pod Nr. 12-14,

Przy dolegliwościach  żołądkowo-
kiszkowych, braku apetytu, atonji kiszek,
wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem
podrażnieniu, bólach głowy  migreno-
wych, zastosowanie 1—2 szklanek natu-
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa”
wywołuje doskonałe opróżnienie prze-
wodu pokarmowego. Żądać w aptek,
i drogerjach. 14439—0

RSSKES BSS 

M“ dudki wybrały się na jagodobra-
nie, a zimą będą siedzieć jak ptaszki

w klatce. Czy myślisz, Maimvsiu, aby na
zimę przechować ku ich radości w prze-
tworach coś z tych jagódek ?
LaRCEORZTĄ

BANDA „TASIEMKI“
przed sądem okręgowym.

Niektórzy oskarżeni przyznają się— Rozprawa
stron. — Wyrok.

Skrucha ji fortel.
Ostatni dzień procesu przy-

niósł nielada sensację.
Oto zaraz po otwarciu posie-

dzenia adw. Drabienko oznajmił
sądowi, że jego klijent osk. Ja-
niak prosi o głos.
W ślad za tem osk. Janiak

chrapliwym głosem mówi:
Przyznaję się do winy i po-

pieram akt oskarżenia.
Zkolei wstaje osk. Karpiński,

„krėi“ Kercelaka i on przyzna-
je się do winy.

To samo czyni
wori.

osk, Sztajn-

Rozprawa stron.
Prok. Kawczak w obszernem

przemówieniu obrazuje działal-
ność bandy i charakteryzuje po-
szczególnych jej członków.

Resztę posiedzenia wypełniły
przemówienia obrońców poszcze-
gólnych oskarżonych.

Adw. Gutman, obrońca osk.
„Tasiemki* wskazuje na „znako-

mitą** przeszłość klijenta, przyta-
czając, iż brał on udział w wy-
kradzeniu 10-ciu z Pawiaka, wer-
bował do legjonów, a za okupacji
niemieckiej był więziony w Mo-
dlinie wraz ze Sławkiem i Barlic-
kim. W konkluzji wnosi o unie-
winnienie Siemiątkowskiego.

Wyrok.
„, W sobotę sąd okręgowy oglo-

sił wyrok, którego mocą skazani
zostali:
Siemiątkowski-„Tasiemka* na

3 lata więzienia, zamieniającego
dom poprawy,

Karpiński na 6 lat więzienia,
„ Sztajnwori — na 5 lat więzie-

nia.
, Janiak i Cieśliński na 4 lata

więzienia każdego.
о Osk.: Jakubczyk, Kantor, Dusz-

nicki, „ Oszmiański, Laskowski i
Bocheński na osadzenie w więzie-
niu przez 2 lata każdego.

Osk.: Lipszyca, Perelmana i
Szmigiela sąd uniewinnił,

SĄD DORAŹNY
nad zabójcami Ś. p. Gettera

Obaj oskarżeni skazani na bezterminowewięzien-e.
W ciągu drugiego dnia pro-

cesu toczącego się przed sądem
doraźnym w sprawie osk. Sobie-
raja i Schmidta o zabójstwo ś.p.
Gettera przesłuchiwani byli świad-
kowie: kpt. żandarmerji Sz. Maj-
blum, kpt. Strusiński, sen. mec.
Wyrostek i rotm. rez. Bobrow-
nicki którzy b. pochlebnie wyra-
żają się o działalności wojskowej
zabitego Gettera.

Swiad, Antoni Getter, kuzyn
nieboszczyka, b. przod. PP. Fur-
stenberg, a zwlaszcza šwiad. Bal-
cerzak charakteryzują zabitego
jako  awanturnika,  denuncjata
przed władzami niemieckiem!.

Inni świadkowie nie wnoszą
nic specjalnie ważnego do spra-
wy.

Po ostrej utarczce obrony z
prokuratorem na tle opinji o Ś.p.
Getterze, sąd zamknął przewod
sądowy, otwierając rozprawę
stron.
Przemówienie prokuratora

Wiceprokurator Zwoliński
między innymi oświadczył, co na-

+
a terenie rzeźni uprawi

w stosunku do Gettera ZeRo.
ao. przesyłano ano-

y. ończyło się t
aktem Salnosndą: "we
W ten sposób zamordowano

Latawca, Sieczkę i innych. Walka
toczona przez tych ludzi nie ma
cech walki klasowej, był to zbrod-
niczy wybryk garstki, walczącej
o przywileje. Gangrenę należy wy-
plenić środkami radykalnemi, oko
za.oko, ząb za ząb, domagam
się kary śmierci na Sobi
i Szmidta. AE:

Wyrok.
Po mowach obrońców sąd

udał się na naradę poczem ogło-
sił wyrok, którego mocą obu
oskarżonych skazał na zamknię-
cie w ciężkiem więzieniu bez ter-
minu.

Wyrok ten, jako powzięty w
trybie doraźnym jest ootatcdnj
i podlega natychmiastowej wyko»
nalności.

Šąd doraźny nad Kujawskim
członkiem „Legjonu Młodych"
o zabójstwo Ś. p. Dembińskiego.

Obok dwu poważnych spraw
jakie się toczą obecnie przed są-
dem okręgowym w Warszawie, o
których piszemy na innem miej-
scu, rozpoznawany jest również
sensacyjny proces Tadeusza Ku-
jawskiego zabójcy naczelnika wy-
działu Magistratu š. p. Dembin-
skiego, o czem obszernie pisa-
liśmy bezpośrednio po spełnieniu
mordu. Jak wiadomo Kujawski
jest członkiem sanacyjnego „Le-
gjonu Młodych".

Oskarżony złożył obszerne
wyjaśnienie, twierdząc iż nie miał
zamiaru zabijać, a stało się to
pod wpływem rozdrażnienia
afektu.

Po przesłuchaniu świadków
odbyła się rozprawa stron w któ-
rej zabierali głos prokurator oraz
obrońcy.

Wyrok.
Sąd doraźny, uznając osk. Ku-

jawskiego za winnego dokonania

imkryminowanej mu zbrodni ska-
zał go na bezterminowe ciężkie
więzienie. 4

Wyrok jest ostateczny i ape-
lacji ani kasacji nie podlega.

Obniżka taryt kolejowych
na przewóz artykułów pierw-

szej potrzeby.

WARSZAWA. W. przyszłym
tygodniu rozpocznie w Warszawie
obrady międzyministerjalna ko-
misja taryfowa. Obrady te toczyć
się będą w ministerstwie Komuni-
kacji i poświęcone być mają spra-
wie obniżenia stawek przewozo-
wych na artykuły pierwszej po-
trzeby, Obniżka ta miałaby w
pierwszym rzędzie dotyczyć prze-
wozu produktów rolnych, następ-
nie zaś rudy cynkowej i węgla
bunkrowego.  
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"Z KRAJU.
Ujęcie morderców Ś. p. posterunkowego

Andrzejewskiego.
' fJak już donosiliśmy władze
bezpieczeństwa publicznego na

wieść o ohydnem morderstwie

dodonanem na osobie Ś. p. po-

sterunkowego Wilhelma Andrze-

jewskiego z Posterunku P. P. w

Parafjanowie, zarządziły pod oso-

bistem kierownictwem komen-

danta Wojewódzkiej P.P., pościg

za sprawcami mordu. Pościg

za mordercami š. p. Andrzejew-

skiego trwał 56 godzin. W po-

ścigu brało udział z górą 100
fUnkcjonarjuszy P. P., którzy
bez wytchnienia tropili przestęp-

ców z myślą, iż będą mogli po-

mścić tragiczną śmierć swego

nieodżałowanego kolegi. 3
Ponieważ obława za zbiegłymi

bandytami odbywała się w la-
sach i wsiach niedaleko położo-
nych od granicy sowieckiej, wła-
dze kierujące pościgiem przede-
wszystkiem  poleciły wzmocnić
czujność straży granicznych, gdyż
w drodze poufnych informacyj
zdołano ustalić, iż mordercy ucie-
kają w kierunku granicy zamie-
rzając dostać się na teren so-

wiecki.

Po 56 gościnnym pościgu
za sprawcami morderstwa poste-
runkowego Andrzejewskiego, gru-
pa policjantów w dniu wczoraj-
szym natknęła się 'w rejonie Do-
kszyc na dwóch osobników, któ-
rzy na wezwanie policji odpowie-
dzieli ogniem rewolwerowym.

Między bandytami a polic-
jantami wywiązała sę ostra
strzelanina, w wyniku której
jeden z bandytów ugodzony
kulą w głowę | piersi padł
trupem, co widząc jego to-

zma poddał się niezwłocz-
nie.

Sprawcami mordu okazali
się dwaj bracia Stanisław i
Konstanty Kwiecińscy, miesz-
kańcy wsi Krypeie Gm. para-
fjanowskiej, znani w okolicy
złodzieje i włamywacze. Trudnili
się oni nietylko kradzieżami, lecz
przeprowadzali za czerwony kor-
don uciekinierów, utrzymywali
kontakt z wywrotowcami i t. p.

Zabitym okazał się Stanisław
Kwieciński, aresztowany zaś brat
jego Konstanty.

Skuty w kajdanki, pod silną
eskortą Konstanty Kwieciński,
został przywieziony do Parafjano-
wa i osadzony narazie w areszkie
policyjnym. W wynikn pierwiast-
kowego badania, Kwieciński po-
czątkowo nie przyznawał się do
udziału w morderstwie obarczające
swego zastrzelonego brata całko-
witą odpowiedzialnością i pod-
kreślając, iż w chwili, kiedy brat
jego „mordował posterunkowego
Andrzejewskiego, on sam znajdo-
wał się we wsi, lecz gdy dowie-
dział się o mordzie postanowił
zbiec z bratem-mordercą w oba-
wie odpowiedzialności za popeł-
nienie kradzieży.

ww Jednak w ogniu krzyżowych
pytań K. Kwieciński ze skruchą
przynał się do współudziału w
morderstwie zwalając jednak gros
winy na zastrzelonego brata.

W. Kwiecińskiego w įdniach
najbliższych przywiozą do Wilna,
gdzie stanie, przed sądem
doraźnym. (Czeka go kara
śmierci. |

Kierownik Roman Galski pod podwójnym zarzutem deiraudacji.

Grodzieński „Dziennik Kreso-
wy” donosi, że Roman Galski, b.
kierownik Spółdzielni „Rolnik w
Białymstoku, niedawno  zatrzy-
many w związku z defraudacją
pieniędzy na szkodę Spółdzielni i

cją hipoteczną 15.000 zł, będzie
miał również inną sprawę o przy-
właszczenie pieniędzy, dla bez-
robotnych.
A więc jeszcze w samym „Rol-

niku* mamy nadużycia i złodziej-

DZIENNIK WALE NSKI

SPORT.
Co się dzieje w Trokach?
(Telefonem od

Wczoraj wieczorem otrzyma-
liśmy z Trok cały szereg cieka-
wych wiadomości, dotyczących
dzisiejszych regat.

Wszystkie osady są już na
miejscu. W sobotę z Warszawy
przyjechała osada Warsz. Klubu
Wioślarek.

„Syrena* z Warszawy jest w
dobrej formie i kilka razy zje-
żdżała już tor.

Grodno ma świetną osadę do
biegu o mistrzostwo Wilna. Mały
sternik ostro ich trzyma i gania po
całem jeziorze.

A. Z. S. doskonale wygląda w
pięknych swych nowokupionych
koszulkach. Wioślarze A. Z. S.
marzą o mistrzostwie. Osada jest
doskonale dobrana fizycznie. Pa-
nie w liljowych strojach nie tracą
humoru przed walką z osadą
Warsz. Klubu Wioślarek, która
ma europejską sławę.

WiL T. W. mieszka osobno
i trenuje skrycie. Wioślarze na-
rzekają, że mają ciężką stosun-

kowo łódź w biegu dwójek wy-
ścigowych. Muszą również rywali-
zować na skulingu ze skifem.

Wioślarze 3 p. a. c. zachowują
sę skromnie, ale jeżdżą nieźle i
mogą spłatać niejednej osadzie
przykrego figla.

Р. К. 5. liczy na zwycięstwo
w biegu czwórek półwyścigowych.

Saperzy trenują bardzo dużo.
Wciąż jeżdżą Witkowski i Piet-
kiewicz.

„Pogonią“ dyryguje Miecio No-
wicki, którego głos wszędzie sły”
chać.

Nie potrzebujemy obszerniej
wyjaśniać, że Galski należał do
czołowych działaczy sanacyjnych,
a o jego malwersacjach mówiono
już od dłuższego czasu.

Niestety, dopiero wkroczenie

władz sądowych położyło kres
nadużyciom Galskiego, który, ufny
w opiekę możnych protektorów
sanacyjnych, postępował tak, jak-

własn. koresp.)

Humory są świetne, Wszyscy
żyją złudzeniami, że wygrają.
Złudzenia te przechodzą nawet
w niezbitą pewność. Walka więc
będzie nadzwyczaj ostra i zażarta.
W Trokach na ulicach chodzi

moc wioślarzy w swoich sporto-
wych strojach.

Wielką sensację wywołała wia-
domość telegraliczna z Warszawy,
że przeciwnik Witkowskiego,
Bandrowski, rozchorował się i nie
przyjedzie na regaty. Witkowski
zdobędzie więc mistrzostwo wal-
kowerem, bo Sadowski, który ma
startować, może jechać tylko poza
konkursem. R

Wieczorem nad jeziorem za-
częły zbierać się chmury. Spadł
mały deszcz. Powstała fala.

Tor jest już wytyczony flagami
—

PROGRAM REGAT WIOšLARSKICH.
Godz. 15. Bieg dwójek podwójnych.

Startują: Pogoń i dwie osady Wil. T, W.
Godz. 15.10. Bieg czwórek młodszych

o nagrodę przechodnią Klubu Sportowe-
śo 3 p. a. c. Startują osady: Wil. T. W.,
A. Z. S$, dwie osady Grodna i Syrena.

Godz. 15.20. Czwórki półwyścigowe
pań. Nagroda K. S. 3 p. a. c. Zwycięzca
z roku 30: Wil. T. W., z roku 31: A, Z. S.
Wilno. Startuje jedna osada A. Z. S.

Godz. 15.30. Jedynki młodszych.
Bieg o nagrodę przechodnią Wil. Kom.
Tow. Wioślarskich. Zwycięzca z roku 30:
Wil T. W, z r. 31: również Wil. T. W.
Startują: Pogoń i 3 B. Sap.

Godz. 15.40. Czwórki półwyścigowe.
Bieg dostępny dla wioślarzy, który do
dnia 31 grudnia 1931 nie wygrali żadnego
biegu. Bieg o nagrodę F-my St. Reissing.
Zwycięzca z roku 29: P. K. S. Wilno,
z roku 30: W, K. W. Poznań, z roku 31:
W. K, W. Pogoń Wilno. Startują osady:
P. K. S., Pogoń, Wil. T. W., 3 B. Sap.,
Grodno i 3 p. a. c.

Godz. 15,50. Czwórki półwyścigowe
młodzieży szkolnej. Bieg o nagrodę prze-
chodnią- Polskiego Zw. Tow. Wioślar-
skich. Zwycięzca z roku 29: W. K. W.
Pogoń, z r. 30: W. K. W. Grodno, z r. 31:
WiL T. W. Startują osady: Grodno i
Troki.

Godz. 16. Jedynki pań. Bieg o na-
środę wiceprezesa Wil. T. W. Wi. Choj-
nickiego, Zwycięzca z roku 1930: W. K.
W. Grodno, z r. 1931: W. K. W. Grodno.
Startują: Grodno i Warszawski Klub
Wioślarek.

Godz. 16.10. Czwórki półwyścigowe
pań. Bieg dostępny dla wioślarek, które
nie wygrały do dnia 31 grudnia żadne-

słowo-Handlowej. Zwycięzca z roku 29:
A. Z. S. Wilno, z r. 30: W. K. W. Grodno,
z 31 roku: A. Z. S. Wilno.

Godz. 16.20. Czwórki nowicjuszy.
Bieg o nagrodę W. K. S. Pogon. Zwy-
cięzca z roku 30: W. K. S. Pogon, z r. 31:
W. K. W. Grodno.

Godz. 16.30. Jedynki klepkowe.
Startują: Grodno, Pogoń i 3 B. Sap.

Godz. 17.20. Czwórki pań. Bieg o
mistrzostwo m. Wilna i nagrodę prze-
chodnią Ligi Morskiej i  Kolonjalnej.
Startują osady: Warszawski Klub Wio-
šlarek i A. Z. S. Wilno.

Godz. 17.30. Czwórki półwyścigowe
nowicjuszy. Startują osady: A. Z. S.,
P. K. S, 3 B. Sap. i Wil. T. W

Godz. 17.40. Jedynki. Bieg o mi-
strzostwo m. Wilna i o nagrodę Magi-
stratu Wileńskiego. Zwycięzca z roku 31:
3 B. Sap. Startują wioślarze: Bandrow-
ski (Wisła) i Witkowski (3 B. Sap.).

Godz. 17.50. Czwórki. Bieg o mi-

strzostwo m. Wiina i nagrodę przecho-

dnią Wil. Wojewódzkiego Kom. W,F.

iP. W. Zwycięzca w 27 r.: K. W. 04

Poznań, z r. 28; Wil. T. W, z r. 29: A.

Z. S. Wilno, z r. 30: Wil. T. W., z r. 31:
W, K. W. Grodno. Startują osady: Sy-

rena, Grodno, A. Z. S, Wil. Т. W. i

Pogoń.
Regaty mają się odbyć bez przed-

biegów i z minutową punktualnością
Wszystkie osady męskie są puszczant
razem na dystansie 2000 metr., a panie
jadą 1300 metr.

Meta mieścić się będzie przy schro-

nisku Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Motocyklisci jadą do Trok.

Dziś o godz. 9 na placyku E.
Orzeszkowej zgromadzą się wszy-
scy motocykliści, którzy udadzą
się na wycieczkę do Trok, by
przyglądać się przebiegowi regat
wioślarskich o mistrzostwo Wilna.

Prócz motocyklistów zgroma-
dzi się zapewne dzisiaj u mety
toru regatowego sporo publicz-
ności wileńskiej, która powita
nowych mistrzów wiosła.

Ja. Nie,

 

INTROLIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.P.

 

1

Paszporty ulgowe
dla kupców.

W maju br. zmieniono dotych--
czasowy system wydawania pa-
szportów zagranicznych dla celów
handlowych. 5

Dotychczas paszporty te byly
wydawane przez starostwa, po za”
ciąśnięciu właściwej opinji izb
przemysłowo-handlowych co do
potrzeby wyjazdu.

Obecnie uzyskanie paszportu
dla celów handlowych uzależnio-
ne jest od stwierdzenia potrzeby
przez wojewódzkie władze prze-
mysłowe, a w Warszawie przez
Komisarjat Rządu.

Związek Izb wystąpił do władz
z  memorjałem, uzasadniającym
konieczność przywrócenia dotych-
czasowego systemu wydawania
paszportów dla celów  handlo-

wych. Stanowisko swe Związek
uzasadnił tem, że nowy system
wprowadza wielkie utrudnienia
dla petentów, nie dając w zamian
większych gwarancyj co do kon-
troli potrzeby wyjazdów zagranicę
w celach handlowych.

Przeciwnie, opinjowanie tych
spraw przez lzby, jako instytucje
najlepiej orjentujące się w stosun-
kach swych okręgów, jak również
znające warunki eksportu i impor-
tu w poszczególnych branżach, za-
pewniało z jednej strony maximum

ułatwień dla firm istotnie będą-
zych w stosunkach handlowych z
zagranicą, z drugiej zaś pozwalały
na wyeliminowanie elementów,
nie mających podstaw do ubiega-
nia się o paszporty dla celów han-
dlowych.

Nadto przeniesienie decyzji w
tych sprawach z władz 1. instancji
na władze II. instancji stwarza
wielkie utrudnienia dla petentów,
zwłaszcza zamieszkałych na pro-
wincji, dla których obecny system
jest połączony z kosztami i znacz-
ną stratą czasu. й

Jednocześnie Związek Izb wy-
stąpił o obniżenie opłat od pa-'
szportów handlowych do poprzed-
niej wysokości. !

 
wypuszczony z więzienia za kau- stwa. by liczył na całkowitą bezkarność. a ma mm wm mwgo biegu. Bieg o nagrodę Izby Przemy-
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 Toutajn. Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,15. |

wypłacamy każdej osobie, która obstaluje w naszym domie komiso-
wym 1 zegarek szwajcarski, niklowy, wykwintnie wykonany z wyregu-
lowanym chedem z gwarancją na 3 lata po cenie zł. 11.50 (ze świecą-
cym cyferblatem zł. 14.50) i jednocześnie przyśle nam prawidłowe
rozwiązanie niżej podanego zadania matematycznego.

Jak należy rozwiązać zadanie?
Liczby od 1 do 9 (nie mniej niż 1 I nie więcej niż 9) należy

rozmieścić w 9 klatkach kwadratu w ten sposób, aby suma liczb we
wszystkich kierunkach (pionowo, poziomo | ukośnie) wynosiła 18. Po-
rządek rezmieszczenia nie odgrywa żadnej roli. Suma 18 powinna się
powtarzać jak najwięcej razy.

Warunki:
1) Rozwiązanie zadania powinno być przysłane wraz z obsta-

lunkiem i podpisane przez nadsyłającego.
2) Rozdawanie nagród nie nastąpi za pomocą losowania (nie

  

DŹWIĘKO- S й ‚

WEKINO c A S I N 0 czeski w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały 0 Krok dd lańby akt. W rol. gł. największe siły artystyczne +

Wielka 47. tel. 15-14. Czech S. Svobodowa, Zdenka Listowa, Józef Rowenski i Werner Feutterer. Nad program: Dodatki dźwiękowe

| Ceny od 25 gr. parter dz. 60 gr. Dziś! Wielki film Potężny dramat erotyczno-obyczajowy w 10

Na scenie występ fenom. jasnowidza telepaty Władzia Zwirllcza. W programie odgadywanie myśli i in.„Foxa“.  

 

 

ss“ <PAND
Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

Ceny zniżone do 30 gr. Dziś dlugooczekiwana premjere! Božyszcze kobiet, ulubieniec całego świata Rod la Rocque
jako „złoty młodzieniec* w wielkim awanturniczym ar= Diabeł" kocha, tańczy, uwodzi i czaruje. Kabarety, Dancingil
cywesolym 1C0 proc. przeboju śpiewno-dźwiękowym jy | Naplęcie! Sensacja! Nad program: Najnowszy tygod-|

nik dźwiękowy oraz 3 akt. arcywesoła komedja dżwiękowa p. t; „Haroldek wśród piratów” z dawno niewidzianym
ulubieńcem Hareld Lloyd oraz Bebe Daniels. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15. — W niedzielę i sobotę o godz. 2]

 

 

 

 Sensacyjny dramat w 12 aktach o,DZWIĘK. TY Y Dziś! Najpiękniejsze Dźwiękowe Polskie Arcy- i |
KINO-TEATR «S$ LOW » dzieło w-g powieści St. Kledrzyńskiego pt.Serce IM Ulicy Szpiegowstwo bolszewików w Polsce. loterja) lecz każda osoba, która prżyśie prawidłowe rozwiązanie

dani. żej wymieni d
WIELKA 36. W rol. gł: Nora Ney, Zbyszko Sawan, K. Junosza-Stępowskl. Nad program: Najnowsza dźwiękowa ko- zadania etrzyma wyżej wymienioną nagrodę.

3) Zamówienia przyjmujemy tylko do dnia 10-go sierpnia
1932 r. w dniu 20 sierpnia 1932 r. roześlemy nagrody wszystkim
osobom, które zadanie prawidłowo rozwiązały. W tym samym
dniu prawidłowe rozwiązanie zadania zostanie ogłoszone wraz
z imionami osób, które nagrody otrzymały. Każdy uczestnik
otrzyma egzemplarz ogłoszenia.

4) Prawidłowe rozwiązanie zadania zostało przez naszą firmę
złożone na ręce adwokata I notarjusza pana Hirsza.

5) Wypłata nagród za prawidłowe rozwiązanie zabezpieczona jest wkładem naszej firmy
w Banku Ludowym S. A. w Gdańsku.

6) Przy każdem zamówieniu (w paczce dołączone jest zaświadczenie upoważniające od-
biorcę do otrzymania nagrody.

7) Jeśli zegarek się nie podoba przyjmujemy takowy w ciągu 8 dni od dnla otrzymania
z powrotem I zwracamy natychmiast wpłacone pieniądze. Wysyłamy za pobraniem. Za opa-
kowanie i przesyłkę dolicza się zł. 1.95. Zamówienia i rozwiązania zadania prosimy adresować;

Dom Handlowo-Komisowy „E X P R E S S“ GDAŃSK 21, Poczta Polska.

BADEZRAACZZEK

64 Poszukuję НнЫARRSKAUREGOBZYWEZH denckiej „budzie”. Wpro-
jP I ANINA od 1-go września na sta- we gosPodiĆ

mecja Fiejszera. |

OGŁOSZENIE.
Na zasadzie art. 49 Rozporządzenia Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dnia 23. Xil.-1927 roku o
zapobieganiu upadłości Sędzia—hAomisarz Zarzą-
du „Nowo-Wilejskiej fabryki masy drzewnej i pa-
pieru, Sp. Akc.”, zawiadamia, że ogólne zgroma-
dzenie wierzycieli powyższego Zarządu odbędzie
się w dniu 2b lipca 1934 roku o godzinie 17-ej w
gmachu Sądu Okręgowego w Wilnie, ul. Mickie-
wicza Nr. 36, sala Nr. 4.

W myśl art. 54 powołanego Rozporządzenia
wierzyciele nieobecni mogą złożyć swe głosy na
piśmie. Podpis wierzyciela winien być poświad=
czony urzędowo. 544-VI
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Kupno

Sprzedaż

Do sprzedania Fryzjer-
nia z całem urządzeniem
niedrogo. _ Antokol 59.
Dowiedzieć się: Antokol
22, Fryzjernia A. Raz-

      OSTRZEŻENIE!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PRTENT* ARCYKSIĄZĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-

sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-
fikatami i prosimy uważać przy kupnie

prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego

   

         

 

mow,

Sędzia Komisarz.
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