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NTONI DĄBROWSKI
Pułkownik w stanie spoczynku

zasnął w Bogu po krótkich lecz ciężkich cierpieniach dnia 12 lipca
1982 r. w wieku lat 78

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Antokolska Nr. 25/27) do
Sw. Piotra i Pawla nastąpi dziś o godz. 6 wieczorem. Nabo-

żeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele, dnia 16 b. m. o godz. 8
rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz po-Bernardyński.

czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i nieutulo-

Syn, Córka, Synowa | Zięć.

   
    
       

     
  

  

 

Nowe opłaty na bezrobocie od dn. 11X. rb.
(lwiet. od włusnego korespondenta.)

WARSZAWA. Jak się dowiadujemy nowe opłaty na rzecz Fun-
duszu Bezrobocia mają obowiązywać od dn. 1 września r. b, zaś
akcja pomocy bezrobotnych zostanie uruchomiona w październiku”

Pocztówki na rzecz bezrobotnych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Minister poczt i telegrafów chcąc zasilić wydat-
niej Fundusz Bezrobocia wprowadza specjalne karty wielobarwne.
Ministerstwo ma potrącać jedynie koszta druku, resztę zaś w całości
wpłacać będzie na rzecz Funduszu Bezrobocia.

Opodatkowują nawet umarłych.
Dokonał tego urząd podatkowy w Katowicach.

„Urząd Skarbowy w Katowi-
cach nadesłał w tych dniach na-
kaz płatniczy na państwowy po-
datek dochodowy za rok 1931
Marji Penkalowej, akuszerce z za-
wodu. Wymieniona tymczasem
zmarła 3-go czerwca 1931 r., lezy
więc w grobie przeszło rok.

ło tego. Zmarła miała spa-
raliżowane obie nogi i prawą rękę
i przed śmiercią przez 10 miesięcy
wogóle nie opuszczała łóżka. Cie-
awe więc, w jaki to cudowny

sposób Komisja Szacunkowa przy
Urzędzie Skarbowym obliczyła, że
umarła w roku 1931 zarobiła aż

3.000 zł., jeżeli ani razu nie była
rzy połogu”.

а Tak sani „Robotnik“ Socja-
listyczny.

Powyższy wypadek świadczy
dobitnie o dowolności przy ustala-
niu dochodów przez władze skar-
bowe. W myśl tego człowiek po-
winien zarabiać tyle, ile wyznacza
komisja szacunkowa, choćby daw-
no już spoczywał w... grobie!
Ciekawą też jest rzeczą, co robią
obywatelskie komisje  szacun-
kowe?

Doprawdy! Byczo jest!

Bilans Banku polskiego.
WARSZAWA. Pat. Bilans Ban-

ku Polskiego za pierwszą dekadę
lipca wykazuje zapas złota 479,371
tysięcy złotych, to jest o 4,953
tysiące zł. mniej niż w poprzed-
niej dekadzie. Natomiast pienią-
dze i należności zagraniczne zali-
czone do pokrycia zwiększyły się
o 2,170 tysięcy do sumy 48,324
tysiące zł. Nie zaliczone do po-
krycia zmniejszyły się o 3,029 ty-
sięcy zł. do sumy 109,304 tysięcy
zł. Portfel wekslowy wykazuje
spadek o 7,038 tysięcy zł. i wy-
nosi 663,948 tysięcy zł. Stan po-
życzek zastawowych wzróst o 81
tys. zł. do kwoty 124,201 tysiąc
zł. lnne aktywa wynoszą kwotę
151,087 tysięcy zł., to jest o
8,993 tysiące zł. większą niż w

poprzedniej dekadzie. W  pasy-
wach pozycja natychmiast płat-
nych zobowiązań wzrosła o 31,861
tysiąc zł. (169,078 tysięcy zł.)
Obieg biletów bankowych zmniej-
szył się o 21,472 tysiące zł.
(1,083,911 tysięcy zł.)

Stosunek procentowy pokry-
cie obiegu biletów i natychmiast
płatnych zobowiązań wylącznie
złotem wynosi 38,26 proc. (8,26
ponad pokrycie statutowe), po-
krycie kruszcowo-walutowe 42,11
proc. (2,11 proc. ponad pokrycie
statutowe).
Wreszcie pokrycie złotem samego
tyłko obiegu biletów bankowych
wynosi,44,23 proc. Stopa dys-
kontowa banku 7 i pół proc.,
Lombardowa 8 i pół proc.

 

Ratyfikacja | sowiecka łotewskiego paktu
o nieagresję.

MOSKWA (Pat.) Prezydjum
Centralnego Komitetu Wykonaw-
czego ZSRR ratyfikowało układ
sowiecko-łotewski o nieagresji z

5 lutego r. b. oraz konwencję o
procedurze koncyliacyjnej, zawar-
tą 18 czerwca r.

Straszna katastrofa lotnicza.
PARYŻ (Pat.) kWczoraj po po-

łudniu samolot wojskowy, na któ-
rym znajdowali się płk. Guille-
menay i kpt. Goslin, wracając do
Paryża po dokonaniu podróży w
celach naukowych we Wschod-
niej Europie, spadł w okolicy St.
Etienne. Aparat rozstrzaskał się

na drobne kawałki. Obaj lotnicy
w straszny sposób zostali zmasa-
krowani. Głowę jednego z nich
znaleziono w ooległości 20 me-
trów od miejsca katastrofy. Ofia-
ry tragicznego (raidu dokonali o-
statnio lotu przeszło 7500 km.

Rewolucja w Sao Paulo.
SAO PAULO (Pat.) Rewolucja

rozszerza się. Do powstańców
przyłączyło się kilka pułków.

Wszyscy mieszkańcy miasta, zdol-
ni do noszenia broni, zostali po-
wołani.

 

Dochody Hitlera.
Jeden z tygodników drezdeń-

skich przeprowadził dyskretnie,
lecz wyczerpujące dochodzenie na
temat: ile zarabia Hitler?

Oto wyniki tej ankiety: pensja
przywódcy narodowych  socjali-
stów, pobierana z kasy partyjnej,
jest wprawdzie stosunkowo skrom

, na: 13.200 marek rocnzie, oraz 150
marek dziennie na koszta prze-
jazdu. Ale jest to tylko drobna
część jego dochodów: Hitler o-
trzymuje na mocy kontraktu 50
procent czystego dochodu firmy
wydawniczej Echer w Monachjum,
która ma zastrzeżony monopol na
wszystkie perjodyczne i nieperjo-
dyczne wydawnictwa pariji. Za
rok 1931, dochody te osiągnęły su-
mę 240 tys. marek. Ponadto Hitler
pobiera 20 proc, dochodów brutto
z odczytów i zebrań, w których

bierze udział osobiście lub zabie-
ra głos. Jak wiadomo sama obec-
ność Hitlera na meetingach ściąga
z reguły wielotysięczne tłumy.
Nic też dziwnego, że dochód, któ-
ry zagarnął z tego tytułu w ciągu
roku ubiegłego, wynosił 200.000
marek. Rok obecny, z powodu
kampanji wyborczej, zapowiada
się jeszcze lepiej.

Hitler zarabia zatem około
pół miljona marek rocznie, suma,
ńa którą składa się w lwiej części
piętnaście miljonów jego wyznaw-
ców. Wcale nieźle, jak na te cięż-
kie czasy, a zwłaszcza jak na kraj
o siedmiu miljonach bezrobotnych.

Tygodnik drezdeński jednego
tylko nie zdołał się dowiedzieć:
jaki Hitler robi użytek ze swoich
miljonów, ;
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TEKST UMOWY FRANCUSKO- ANGIELSKIEJ.
PARYŻ (Pat). Herriot zako”

munikował przedstawicielom pra-
sy tekst dokumentu, w którym
Anglja i Francja zgodnie ustalają
wspólny program działania. Do-
kument ten zawiera następujące
punkty:

1) Kierując się zasadatni, które
przyświecały konierencji lozań-
skiej, oba rządy postanawiają
przeprowadzać w razie, śdy się
tego ckaże potrzeba, wymianę
zdań co do wszelkich kwestyj,
mających to samo źródło, co spra-
wy, które właśnie tak pomyślnie
załatwiono, żywiąc nadzieję, że
inne rządy zechcą przyłączyć się
do nich w celu przyjęcia tej samej
procedury.

2) Oba rządy zamierzają współ-
pracować ze sobą oraz z iunemi

Nowe zwycięstwa
PARYŻ (Pat). Komisja finan-

sowa Senatu obradowała wczoraj
pod przewodnictwem  Caillaux.
Minister skarbu Germain Martin
zawiadomił komisję, iż rząd posta-
nowił domagać się energicznie
przyjęcia przez Senat uchwalo-
nych przez lzbę tekstów, nie
wprowadzając do nich żadnych
zmian. Podczas dyskusji liczni
mówcy wyrażali niezadowolenie
z powodu niewyczerpującego pro-
jektu finansowego, jednakże po-
nieważ rząd w osobie premjera i
ministra finansów zobowiązał się
uroczyście uzyskać jeszcze przed
upływem roku istotną i całkowitą
równowagę budżetu oraz zaspoko-
jenie potrzeb skarbu, komisja se-
nacka 29 głosami przeciwko 1 za-
proponowała ratyfikację tekstu,
przyjętego przez Izbę.

Komisja marynarki Senatu wy-

delegacjami w Genewie w celu
rozwiązania zagadnienia rozbro-
jeniowego, korzystnego i sprawie-
dliwego dla wszystkich.

3) Oba rządy porozumieją się
z sobą, jak również z innemi
rządami w celu przygotowania w
szczegółach światowej konieren-
cji gospodarczej.

4) W oczekiwaniu na zawarcie
nowego traktatu handlowego rzą-
dy unikać będą wszelkich aktów,
mogących szkodzić interesom in-
nych krajów.

Po odczytaniu dokumentu Her-
riot oświadczył, że nowy ten akt
jest wyrazem lojalnej przyjaźni
irancusko-angielskiej, jak również
$orącego pragnienia przyczynienia
się do utrwalenia pokoju.

Heriota w Senacie.
słuchała wczoraj exposć ministra
marynarki o konsekwencjach, ja-
kie pociągnąć mogą za sobą re-
ducje, dotyczące marynarki, prze-
widziane w projektach finanso-
wych. Komisja sprzeciwia się
gwałtownie wstrzymaniu prac
programu morskiego, uchwalone-
$o przez dawny .parlament i do-
maga się rozpoczęcia natychmiast
budowy wszystkich jednostek,
objętych tym programem. Ze swej
strony komisja wojskowa złożyła
Herriotowi i Paul-Boncourowi po-
winszowania i wyraziła swą
wdzięczność za energję, z jaką wy-
stąpili oni w obronie. żywotnych
interesów _ obrony narodowej
Francji. Komisja postanowiła wal-
czyć na plenum o powyższe po-
prawki na wypadek, gdyby rząd
kładł nacisk na modyfikację pro-
jektu, uchwalonego przez Izbę,

 

Walki uliczne w Niemczech wciąż trwają.
BERLIN (Pat). Walki uliczne

w Niemczech w ostatnich dniach
znowu się wzmogły.
W ciągu ubiegłej nocy w róż-

nych dzielnicach miasta doszło do
ostrej strzelaniny.

Dwie osoby, ciężko ranne po
wczorajszych manifestacjach ko-
munistycznych w dzielnicy zacho-
dniej, zmarły w szpitalu.

7 prowincji znów sygnalizują
o nowych oliarach krwawych
starć,
W Duesseldorfie zabity został

przez narodowych socjalistów je-

den komunista.
W Gelsenkirchen zabito jedną

osobę.

W Zabrzu w czasie walk od*
niosło rany 3 hitlerowców i 3 ko-
munistów.
W Hamburgu odwieziono do

szpiłala w stanie ciężkim jedną
ofiarę bójki.

W. Duisburgu jeden narodowy
socjalista został śmiertelnie ra”
niony.
W Wuttertral dwóch narodo-

wych socjalistów ciężko rannych.

Wielka manifestacja komunistyczna
w Berlinie.

BERLIN (Pat). W zachodniej
dzielnicy Berlina partja komuni-
styczna urządziła wczoraj wie-
czorem wielkie manifestacje pod
hasłem walki z faszyzmem. 7е
wszystkich stron nadciągnęły licz-
ne pochody, które zgromadziły się
na placu Wittenberskim i na placu
Rudolfa Wildego. Do zebranych
wygłoszone zostało krótkie prze-
mówienie, atakujące  przede-
wszystkiem hitleryzm i nawołu-
jące do urządzenia strajku, śdyby
rząd rozwiązał partję komuni-
styczną. Do incydentów żadnych
nie doszło. Porządku pilnowały
licznie skonsygnowane oddziały
policyjne, będące w pogotowiu,

gdyby doszło do jakichkolwiek
zaburzeń. Patrole policyjne peł-
niły służbę z karabinami. W ma-
nifestacji wzięło udział kilkadzie-
siąt tysięcy uczestników. Oddzia-
ły reichsbannerowców, wydelego-
wane do wzięcia udziału w mani-
festacji, były owacyjnie przyjmo-
wane przez zgromadzonych ko-
munistów. „Niezależnie od demon-
stracji doszło do starć między
hitlerowcami a komunistami w
t. zw. dzielnicy Simensa, przyczem
10 uczestników bójki zostało cięż-
ko ranionych. Podobne zajścia
miały miejsce również i w innych
dzielnicach robotniczych.

Od hitleryzmu do — komunizmu
jeden krok.

BERLIN (Pat).  „Koelnische
Ztg. ogłasza rozmowę z przy-
wódcą chłopów bawarskich dr.
Heimem, który między innemi
oświadczył, że o niebezpieczeń-
stwie odseparowania się Bawarji
od Rzeszy może być mowa tylko
wtedy, gdyby bolszewizm opano-

wał pewną część Rzeszy. Dr. Heim
dał dalej wyraz przekonaniu, że
gdyby narodowi socjaliści doszli
do władzy w Rzeszy, to byliby
wkrótce zluzowani przez bolsze-
wizm. Możliwość tę jednak dr.
Heim uważa za nieprawdopo-
dobną.

Kampanja wyborcza w Niemczech
rozpoczęła się.

BERLIN. Pat.— Kampanja wy-
borcza staje się coraz intensyw-
niejsza. Hitler rozpocznie jutro
nowy lot propagandowy po ca-
łych Niemczech, zamierzajac wy-
głosić 50 przemówień na zgroma-
dzeniach. Zgodnie z zapowledzią
rządu niemieckiego, radjostacje
udostępnione zostaną na okres
wyborczy wszystkim  stronnict-
wom politycznym z - wyjąt-
kiem komunistów. W ciągu
najbliższych dwóch tygodni prze-
mawiać będą przed mikrofonem
Brugenberg w imieniu niemiecko-
narodowych, Dingeldey w imieniu
ludowców, Schaeffer—bawarskiej

partji ludowej,  Bruening—cea-
trum, Dietrich—partji państwowej
oraz Welf — socjal-demokratów.
Niewyznaczeni zostali jeszcze
mówcy narodowych socjalistów.

Przywódca narodowych socja-
listów Grzegorz Strasser wygłosił
w Pirmasens przemówienie, w
którem zapowiedział ewentualne
objęcie po wyborach do Reich
stagu steru Rzeszy przez Hitlera.
jAm

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.
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Sytuacja gospodarcza w Niemczech.
Najbardziej charakterystyczną

cechą położenia gospodarczego
Niemiec jesl wzrost bezrobocia,
który w ciągu jednego roku zwię-
ksza się z 15 proc. do 35 proc. A-
nalizując ten stan rzeczy w Niem-
czech, Ommerson w Revue de Pa-
ris, wskazuje kilka przyczyn.

Pierwsza to wzrost indywidu-
alnej wydajności pracy. W. kopal-
niach węgla w Zagłębiu Ruhry pro
dukcja przewyższała 100 (w środ-
ku 1925 r.), była 120 w 1926 r. w
1927 r. — 125, a 160 w 1931 r.

Liczba zatrudnionych robotni-
ków w kopalniach od. dwóch lat
spadła z 361 tys. do 223 tys. czyli
zmniejszyła się o 38 proc. wów-
czas, gdy produkcja wzrosła o 26
proc. Widać jasno z tego przykła-
du, że ożywienie produkcji nawet,
śgdy ono osiągnie swe maximum,
rozwiąże tylko częściowo zaga-
dnienie bezrobocia.

Druga przyczyna, to wzrost lud
ności. Liczba pracowników w wie-
ku ponad 18 lat wzrasta rocznie
o 400 tys. Jest to przyrost bezro-
botnych. Ale rok 1932 będzie osta
tnim z tego cyklu. Od 1933 r. do
1936 wskutek spadku urodzin wcza
sie wojny, liczba ludności w wie
ku pracy będzie się zmniejszała.

Ta redukcja będzie wynosić sto
tysięcy w ciągu każdego roku na
przestrzeni czlerech lat.  Będzic
więc spadek popytu na pracę.

Trzecia jizyczyna wreszcie:
zmniejszenie produkcji, na które
składają się kryzys światowy i
zamknięcie rynków, ale depresja
światowa nie jest ani iedyną, ani
najgłównieszą przyczyną kryzysu
niemieckiego.
Zaznaczyć przytem należy, że cho-
ciaż anemję przemysłową stwier-
dzamy we wszystkich krajach, to
jednak w Niemczech jest ona szcze

, gólnie groźną. Jeżeli porównamy
wskaźnik ogólny produkcji w koń
cu 1931 r. ze wskaźnikiem maxy-

A malnym zaobserwowanym wszę-
„dzie w r. 1929 roku, to zauważy-

" my, że spadł on o 13 proc. we Fran
cji, o 20 proc. w Anglji, o 37 proc.
w Niemczech i o 40 proc. w Sta-
nach Zjedn. Jeżeli weźmiemy
wskaźnik obecny nie w stosun-
ku do maxymalnego ale do śred-
niego, za sześć lat ostatnich, ic
stwierdzimy, że poziom obecny pro
dukcji jest niższy i, że spadek wy-
nosi 9 proc. dla Francji, 10 proc.
dla Anglji, 28 proc. dla Niemiec i
30 proc. dla Stanów Zjednoczo-
nych. Te liczby dają obraz jasny
głębokości kryzysu. Dalsze bada-
nia wykazały, że najbardziej do-
tkniętymi krajami przez kryzys są
nie te, które mają najbardziej roz-
winiętą produkcję, ale te, które
produkują środki produkcji (narzę
dzia, maszynyj. Do nich należą
Niemcy. W Niemczech konsumcja
przemysłowa energji elektrycznej
od dwóch lat spadła o piątą część,
czyli wróciła do poziomu 1925 ro-
ku, co stanowi dla przemysłu duże
cofnięcie się. sez &

Produkcja miesięczna węgla by
ła w 1913 (na linji dzisiejszej gra-
nicy niemieckiej) 11.700 tysięcy
tonn, a w 1929 roku — 13.600 tys.
tonn. Wr. 1931 poniżej 10 miljo-
nów tonn. Nagromadzone zapasy
są bardzo duże. Konsumcja we-
wnętrzna i eksport załamały się je
dnocześnie. e

Przemysł metalurgiczny został
mocno dotknięty. Produkcja w
1913 (na linji obecnej granicy) wy-
nosiła 910 tys. ton żelaza i 980 tys.
ton stali. W r. 1929: 1100 tys. że-
laza i 1.350 tys. tonn stali. W r.
1931: 352 tys. i 438 tys,
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W przemyśle mechanicznym za
mówienia zmniejszyły się o 3/4 dla
Sytuacja gospodarcza Niemiec. 2
rynków wewnętrznych i o połowę
dla eksportu (w stosunku do r.
1928 -'29).

W przemysie budowlanym ak-
tywność zmniejszyła sie do poło-
wy.

Mniej poważnym jest kryzys w
przemyśle włokienniczym i papier-
niczym, naogół w większości za-
kładów przemysłowych, które pro
dukują przedmioty bieżącej kon-
sumcji.

Jest to znamienne i pozwala o-
znaczyć istolny charakter anemji'
ekonomicznej Niemiec. Zresztą
Instytutu do badań konjunktur go-
spodarczych, ustalił statystykę po
uczającą, że przemysł, który wyra
bia narzędzia produkcji (pierwsza
grupa) od 1928 r. do 1931 r. zmniej
szyl swą aklywnošė o 40 proc.
wówczas gdy przemysł z $rupy
która wytwarza przedmioty kon-
sumcja (druga grupa) obniżył swą
produkcję tylko o 20 proc. Te licz
by narzucają nam djagnozę. To
co przeobraziło kryzys w katastro
fę, to niepomierny rozwój pierw-
szej grupy. To też nie możnasię
dziwić, że ekonomja niemiecka i
ekonomja amerykańska, które zbu
dowały swe programy na hipotezie
pbfitości nieskończonej, ciągłej,
*coraz szybszej produkcji, zostały
dotknięte burzą, która się zerwała.
Historję tego kryzysu jest historją
błędów dynamizmu.

Z drugiej strony kryzys niemiec
ki istnieje sam w sobie. W Niem-
czech powstała zbyt wielka dys-
harmonja pomiędzy produkcją wła
ściwą a produkcją produkcji.

Zamęt na rynku finansowym ma
też swe echo w bezładzie ekonomi
cznym niemieckim. .Niemcy wpa-
dły w szał pożyczkowy. Racjona-
lizacja przemysłowa pochłonęła
miljardy pochodzące z oszczędno-
ści i z pożyczek zagranicznych.
Rolnictwo niemieckie zadłużało
się bezładnie, tak że obecnie ciąży
na niem 11 miljardów marek długu,
stanowiącego prawie połowę ka-
pitału eksploatacyjnego. Miasta i
państwa (Prusy i t. p.) pobrały dłu
$oi krótko terminowe pożyczki,
które już się stały legendarnemi.
Pożyczano, by wzmocnić produ-
kcję lub pokryć deficyt budżeto-
wy. Prowadzono równocześnie po
litykę wysokich płac. Od 1925 ro-
ku do 1930 r. płaca wzrosła o 50
proc. Liczono, że wzrośnie na tej
drodze aktywność rynku we-
wnętrznego. Niemcy raz jeszcze
zjadły swe oszczędności.

Jednak od 10 miesięcy rząd
Rzeszy. w sposób dyktatorski zde-
cydował się rozwiązać najsilniej-
sze zadania i poczynił w tym kie-
runku poważne postępy. Z powo-
du moratorjum Hoovera, dzięki re
dukcji pensji i większości wydat-
ków publicznych budżet Rzeszy
zmniejszył się z 12 do 9 miljardów
marek. Budżet 1931 roku jest w
równowadze od 17 lat po raz pierw
szy. Jest to budżet deflacyjny. Na
rok 1932 równowaga jest prawdo-
podobnie zapewniona.

Leon Perkowski.

Od 11-и lat istniejąca szkoła

«ŹRÓDŁA PRACY»
z trzyletnim kursem bieližniar-
stwa, krawiecczyzny i trykotar-
stwa, Młynowa 2, przyjmuje zapi-
sy nowo-wsiępujących do Bursy
i do szkoły od godziny 10—1
w poniedziałki, środy i piątki.
 

  

kPrzywódca Stahihelmu o wschodniej
granicy

PARYZ (Pat.) Przywódca Stahl-
helmu Seldte udzielił wysłanni-
kowl „Intransigeant“ wywiadu, w
którym między innemi, na zapy-
tanie o stanowisko Stahlhelmu
wobee traktatów pokojowych, od-
powiedział, że Niemcy godzą
się ze swemi granicami za-
chodniemi, które uważają za na-

ai ALŲ

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie»

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

z dniem 16 Lipca  

 

   

Niemiec.
turalne, lecz korytarz polski,
dzielący Rzeszę na dwie czę-
ści, jest nie do przyjęcia. Stan
rzeczy jest dla Niemców tak a-
normalny, że nie wyobrażają one
sobie, aby dawni sojusznicy i sy-
gnatarjusze traktatu wersalskiego
mogli nie uznać w przyszłości
żądań niemieckich.

OD PLAGI letniej,
DRUMWU RSE

Vilas, katwaryjwa31:
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Bi!dvi
Od dłuższego już czasu stał się

Gdańsk jak gdyby twierdzą hitle-

ryzmu,bramą wypadową wszelkich

machinacyj antypolskich. Niema

prawie dnia, hy obywatele polscy

w Gdańsku nie spotykali się

z wrogiemi napaściami, które czę-

sto, gęsto miewają krwawy prze-

bieg. Zdajemy sobie sprawę z

tego, iż działają tam przeważnie

wpływy nie iokalne, lecz ze-

wnętrzne, „reichsdeutsch“

— z Rzeszy niemieckiej. Z dru-

giej strony jednak nie możemy

gdańszczanom oszczędzić zarzutu,

że w większości swej bardzo po-

datni są na le wpływy, w czem

im znowu do pewnego stopnia

bardzo na rękę idzie obecny „wy-

soki komisarz”, hr.  Gravina,

Włoch, urodzcny z Niemki i

z Niemką ożeniony.
Jeżeli dodamy do tego zupełną

niemal bierność naszych władz,

gdy chodzi c obronę słusznych

polskich interesów, naszego ho-

noru, nareszcie bezpieczeństwa

osobistego, na terenie wolnego

miasta — trudno się dziwić, że

społeczeństwo samo porywa się

do samoobrony

Tak zostało rzucone hasło boj-

kotu... w najlepszej, niewątpliwie

patrjotycznej intencji, jednakże

niedostatecznie obmyślone.

Z jednej strony można bowiem

było zgóry przewidzieć, że bojkot

się nie uda --- w takim razie stał-

by się on dla nas tylko kompro-

mitacją. Z drugiej strony zaś,

gdyby się nawet powiódł — cóż

byśmy na tem zyskali? Czego

dowiedli? Dowiedlibyśmy, że

Gdańsk jest dla nas zbytecznym —

a tego właśnie dowieść pragną

nasi wrogowie.
Nie powinniśmy zapominać ani

przez chwilę o tem, że jakkolwiek

Gdańsk dzięki wrogim machina-

cjom został .miastem wolnem”,

leży on jednak w obrębie państwa

polskiego, to też zadanie nasze
polegać winno na tem, by Gdańsk
jaknajściślej z Polską zespolić, nie

zaś bardziej go jeszcze wyodręb-

nić.

Precedensy pod tym względem
istnieją. Hamburg, jeszcze przed
mniejwięcej 40 latami, był również

„wolnem miastem“ na tych sa-

„mych mniejwięcej, co Gdańsk,

prawach, poczem dobrowolnie po-

łaczył się 7 Rzeszą niemiecką.

Czemużby Gdańsk nie miał po-

łączyć się « Polską? Gdańsk,

mimo swego przewažająco nie-

mieckiego charakteru, posiada od-
wieczne, polskie tradycje. Sta-

wał on wprawdzie nieraz okoniem
w stosunku do Rzeczypospolitej,

potrafił jednak: także dzielnie

opierać się Fryderykowi II, gdy
przemocą został wcielony do Prus.

Przedewszystkiem posiada
Gdańsk tradycje i mentalność ku-

piecką i garnie się tam, gdzie

widzi swój interes. Skoro zrozu-

mie, że zys!: jego jest w połą-

czeniu najściślejszem z Polską, do

takiego połączenia dążyć będzie

— gdy go jednak będziemy odpy-

chać przęspomocy nieobmyślonych

pomysłów bojkotowych, z ko-

nieczności zwróci się w stronę

Niemiec.
Nareszcie nie powinniśmy za-

pominać o tem, że Gdańsk po--

siada mniejszość polską, narazie

niezbyt liczną, ale także wcale

nie znikomą, posiada instytucje

polskie, na których bojkot taki
w pierwszym rzędzie by się odbił.

Jest przysłowie niemieckie,

trudne do przetłumaczenia: „das

Kind mit dem Bad aus-
giessen*.. cto matka wyką-

pała swe niemowlę i chcąc wylać

wodę z wanny, razem z wodą wy-

lała dziecko.
Podobny byłby skutek boj-

kotu: razem z wodą gdańską, z

pływającemi ra wierzchu mydli-

nami hitlerowskiemi, wylelibyśmy

najistotniejsze interesy polskie w

Gdańsku. i
Niedawno wystąpił przeciwko

bojkotowi z bardzo spokojnym,

obmyślanym artykułem naczelny

publicysta  „Kurjera Warszaw-

skiego”, p. B. Koskowski. Kilka

ustępów z tego artykułu przyto-

czyliśmy w naszym przeglądzie

prasowym. Tu pragniemy sobie

zadać pytanie, czy jednak

bojkot absolutnie jest

niedopuszczalny i godzien

potępienia? Tak dalece nie my-

ślimy się posuwać, przeciwnie,

twierdzimy, że bojkot, umiejętnie

i energicznie przeprowadzony,
może być bardzo dla naszej spra-

 

DZIENNIK MILEŃSKI

Warszawa i Chicago.
Sprawa ostatnich zbrodni sa-

nacyjnych wciąż nie schodzi ze
szpalt prasy.

Pr. Tarnowski w  „Kurjerze
Lwowskim snuje na temat pro-
cesów warszawskich następujące
refleksje.

„Trzy procesy warszawskie odsło-
niły amerykanizację życia naszej stolicy
w  najgorszem tego słowa znaczeniu.
Albo my to gorsi?

Bierze się wzór ze Stanów Zjedno-
czonych. Ale tak się składa, że biorą od
nich nie to, co naprawdę wartościowe i
naśladowania warte, ale najczęściej tylko
rzeczy przyciągające blichtrem pozorów,
a nawet ujemne. Amerykanizacja życia
polega na modnych tańcach, na prasie

sanacyjnej, na wynurzeniach, na kam-

panji za rozwodami, na nieledwie nie na-

ukowej organizacji bojówek. Jednem sło-
wem nie przyswoiliśmy sobie od Janke-

sów ich szczerze demokratycznego spo-

sobu myślenia, ani ich uproszczenia i

ułatwienia życia przez wyzyskanie zdo-

byczy naukowych. Zato zaczynamy ry-

walizować z nimi w tem, co jest ich za-

kałą. Warszawa zaczyna przypominać

Chicago“.

Sanacja — asenizacja.

P. wice-minister spraw wojsko-

wych, gen Składkowski, ogłasza w

„Gazecie Polskiej* swoje wspom-

nienia z czasów legjonowych w

formie feljetonów.
Z opublikowanych do tej pory

wspomnień p. generała wyjmujemy

jeden moment charakterystyczny:
„Hurra!!! Ofensywa! Idziemy na-

przód. Precz z ciasnemi kwaterami. Precz
z latrynami, precz z oglądaniem zastodo-

lll! Precz z higjeną! Cały pułk jest w
marszu. Ja znów mam zajęcie, jako le-

karz pułkowy, mam „funkcję”! Obywa-
tel, major, sztab komendant bataljonów,

żołnierze, wszystko w złotych humorach!

Ja jestem taki szczęśliwy, że, gdyby na-

wet cały pułk na środki drogi załatwiał

się, jak chciał, bez latryn — słówkabym

nie pisnąl!!! A niech tam. Przecież to

znów wojna. Znow nowe wsie, nowi lu-

dzie, nowe okopy, nowe bitwy

Dziwne jest to rozmiłowanie sa

{

nacji w... asenizacji.  „Latryny”,

„zastodola“...

Sluszna kara.

Uchwala Sejmu pruskiego do-
wiodla žydom, že Hitler nie tylko
w celach demagogicznych rozpo-
czął kampanję antyżydowską. Ży-
dzi przekonali się namacalnie, że
hitlerowcy potrafią uderzyć w naj-
czulsze miejsca, bo w kieszeń.

„Kurjer Poznaūski“ zwraca u-
wagę na to, že žydzi calego šwiata
robią gwalt i odwolują się do Pol-
ski, która zdaniem jednego z naj-
głośniejszych (w dosłownem tego
słowa znaczeniu) przywódców
„ludu wybranego”, Nachuma So-
kołowa, może coś zdziałać w Ber-
linie, +

„gdyż Niemcy nie są związane tak,
jak Polska, traktatem o mniejszościach,
nad czem p. Sokołow obecnie ubolewa.
Żydzi, którzy narzucili Polsce w czasie

konferencji pokojowej jednostronny trak-

tat mniejszościowy, idąc w tem na rękę

Niemcom, są dziś surowo ukarani za tę

swoją intrygę, skierowaną wyłącznie

przeciw poństwom nowopowstałym a

ochraniającą Rzeszę,”

Słuszna, bardzo słuszna kara.

Polska protektorką żydów.

A więc Polska ma być protek-

torką żydów?

Tak brzmią uchwały kongre-

sów i wieców odbytych nietylko
w Warszawie, lecz także w Wied-
niu, Amsterdamie itd.

Korespondent warszawski
Temps'a', notując te fakty, stwier-
dza, że

„przeczą one zakorzenionym jeszcze
na zachodzie legendom o rzekomych
prześladowaniach Żydów w Polsce.
Współpracownik głównego organu fran-
cuskiego przyznaje, że Żydzi w Polsce
nie mają istotnie powodu skarżyć się,
„zwłaszcza od czasu, gdy rządy marszał-
ka Piłsudskiego są przy władzy”.

Żydzi udają się więc dziś pod
opiekę Polski, ale opinia polska
nie zapomniała i nie zapomni tych
wszystkich machlojek, do jakich
uciekali się żydzi w czasie konfe-
rencji pokojowej, szkodząc nam
przy każdej sposobności.

Jest to z ich strony dowodem
niebywałej bezczelności, albo
pewności, że sanacja służyć im
musi w każdej okoliczności, by się
po tem wszystkiem domagać opie-

, ki ze strony Polski.
Słusznie podkreśla „Kurjer

Poznański pisząc o ostatnich nie-
mieckich zarządzeniach antyžy-
dowskich.

„Żydzi podnieśli dziś śwałt, że prze-
śladuje się ich w Niemczech. Ale od lat
prześladowani są tam Polacy których
chce się wytępić wszelkiemi sposobami.
Kto stanął w ich obronie? Gdzie byli
wówczas żydzi z p. Sokołowem na czele?
I czy z polskiej strony zrobiono wszyst-
ko, aby wesprzeć tych naszych rodaków,
wobec których przedewszystkiem jesteś-
my zobowiązani?
: Wobec rozwoju dążeń odwetowych
w Niemczech, Polska musi przedewszyst-
kiem myśleć o obronie swoich granic i
swego państwowego stanowiska. Nie
możemy marnować naszych sił dla obro-
ny Żydów w Niemczech. Są one nam po-
trzebne na innym terenie. Stosunki swo-
je z Niemcami niech Żydzi uregulują
sami. Polska nie ma najmniejszego po-
wodu mięszać się w te sprawy.”

Zresztą jest rzeczą wprost nie-
bezpieczną mieć opinję, że kraj

nasz pod rządami sanacji stał się
rajem na ziemi dla żydów, bo

„Może to być zachęta dla Żydów w
Niemczech do przenoszenia się do Pol-
ski. Byliśmy wówczas świadkami tak,
jak w wiekach średnich, najazdu wyrzu-
canych wszędzie Żydów na Polskę. Wi-
dzieliśmy,: ile pe wojnie przybyło do
Polski Żydów z Rosji, którym min.

Składkowski udzielił obywatelstwa pol-
skiego. Dziś to samo zaczyna nam gro-
zić z zachodu.

Przed nową ewentualną falą ucieki-

nierów żydowskich należy się bronić.

Żydzi muszą zrozumieć, że ich tu nie po-

trzebujemy, że opieka „sanacji” niewiele

im pomoże, i że Polska musi być prze-

dewszystkiem  protektorką Polaków, a
nie Żydów."

Żydzi o położeniu swychwspół-

wyznawców w Niemczech.

Mnożą się skargi żydowskie na

sytuację w Niemczech. Do „Hain-

ta” donoszą z Berlina:
„W miarę zbliżania się terminu wy-

borów do parlamentu staje się coraz wię-

cej jasne, że przeciwżydowska agitacja

narodowych socjalistów przyjmie formy,

nieznane dotąd w historji antysemity-

zmu w żadnym kraju. A

Związek centralny żydów niemieckich

z powodu wyborów do parlamenturzucił

hasło, że żydzi winni głosować na jaką-

kolwiekbądź partję, zwalczającąnarodo-

wych socjalistów. Sjoniści różnią się mię-

dzy sobą w zapatrywaniach: część sjoni-

stów występuje na rzecz centrum pod-

czas gdy grupa Kurta Blumenfeld'a jest

za głosowaniem na listy socjalistyczne.

 

Jak jest z ferjam
Czy są czy

WARSZAWA. Rozpoczęcie

feryj letnich w rządzie przed za-

łatwieniem nowych dekretów,do-

tyczących rolnictwa wywołało sil-

ne zaniepokojenie w sterach rol-

niczych, które do szybkiego wy-

dania tych zarządzeń przywiązują

wielką wagę. kaś

To też z kół rządowychusiłują

teraz inspirować opinię, że w

gruncie rzeczy feryj wcale niema i

prace prowadzą się dalej. P. Koc

konferuje w Paryżu w sprawach

pożyczkowych (niewiadomo tylko

dokąd, z jakim skutkiem...), p. Za-

leski ma w najbliższym czasie

zwołać konierencję państw rolni-

czych, rząd radzi o nafcie i węślu,

a sprawy związane z dekretami

rolniczemi są obecnie badane w

i letniemi rządu?
ich niema?

organach samorządów gospodar-

czych i w dalszym ciągu „uzgad-

niane“ w ministerstwach. Wedle

tych wiadomości możliwe jest

zwołanie dla załatwienia tych

sprawa posiedzenia. Rady -

strów jeszcze w ciągu lipca, pod

przewodnictwem wicepremiera

Zawadzkiego.

(0 UM M loterii. |
WARSZAWA (Pat.) — Dziš w

pierwszym dniu ciągnienla 3 Kla-

sy 25 Polskiej PaństwowejLoterji

Klasowej główniejsze wygrane

padły na Nr. Nr. następujące:

60 tysięcy zł.—102.917, 5 tys. zł.

42.471.
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wy korzystny, tylko należy go

stosować nie ryczałtowo ale —

indywidualnie.

Jeżeli więc chodzi o osławioną

jaskinię gry w Sopotach, która

hańbą jest Gdańska i Polski, to

oczywiście nie może być dwóch

zdań, że powinna być bojkotowa-

na, niezależni: zresztą od takiego

lub innego politycznego nastroju

gdańszczan. Rozpisywač się na

ten temat byłoby równoznaczne

z wyważaniem otwartych drzwi.

Nam w danym wypadku o coś in-

nego chodzi. Oto nie należy prze-

dewszystkiem brać całego kupiec-

twa gdańskiego pod jeden stry-

chulec. Są między nimi niewatpli-

wie hakatyści, przesiąknięci du-

chem prusko-hitlerowskim, ludzie,

którzy mając do czynienia z klien-

telą polską, żyjąc z Polski, nie

kryją się z wrogiemi uczuciami,

zasadniczo bojkotują język polski,

nie raczą zasngażować biuralisty

polskiego, dla korespondencjipol-

skiej. Przeciwko takim zastoso-

'wanie bojkotu byłoby rzeczą celo-

_wą, zgodną z interesem i honorem

narodowym polskim, Skoro ci

panowie zauważą, że za swój rze-

komy „patrjotyzm“ niemiecki po-

noszą straty, bardzo rychło zmie-

nią jeżeli nie przekonania, to... po-

stępowanie. Na razie to nam wy-

starczy.

Naogół zaś powinniśmy pamię-

tać o tem, że bezwzględnie wrogim

w stosunku do nas jest w Gdańsku

element napływowy. Co się tyczy

rdzennych gdańszczan, zwłaszcza

kupiectwa, tn zajmuje ono raczej

stanowisko wyczekujące, ma о)-

czyznę... w kieszeni. Gdypoczuje

i zrozumie, że siła i interes jest po

stronie Polski — przechyli się na

naszą stronę.

Dotychczas gdańszczanie prze-

konania tego nie nabrali, co jest

może nie tyle ich, ile naszą winą.

To też w przyszłości, zamiast pod-

piłowywać gałęź, na której sami

siedzimy, winniśmy wzmacniać

nasze stanowisko w Gdańsku,

przez popieranie tam przede-

wszystkiem żywiołu polskiego, ja-

ko też przyjaznych nam elemen-

tów i przez celowy bojkot, sto-

sowany indywidualnie, do naszych

wrogów — a rezultat pomyślny

nie każe długo na siebie czekać.

Zadania Ligi Narodów.
Obrona czy rewizja traktatów.

Obrona czy rewizja traktatów-

Doroczny zjazd międzynarodo-

wego związku stowarzyszeń przy-

jaciół Ligi Narodów, XVl-ty z rzę-

du, odbywał się tym razem w Pa-
ryżu od 2-go do 9-go lipca br.

Przewodniczył obradom kolejno

wybrany na dwa lata przewodni-
czącym związku Lord Robert Ce-
cil, jeden z najwybitniejszych poli-
tyków brytyjskich, szczególnie w
okresie opracowania układów po-

kojowych i paktu Ligi w r. 1919,
oraz następnie na gruncie Ligil
Obrady, którym gospodarze fran-
cuscy, z b. ministrem i ambasado-
rem p. Hennessy'm na czele, za-
pewnili najlepsze warunki, toczy-
ły się w salach Sorbony. W skład
delegacji polskiej wchodzili pp.
Jan Dębski, sen. Loewenherz,
mec. Łypacewicz, mec. Nagórski,

pos. St. Stroński.
W. komisji prawno-politycznej i

w pełnem zebraniu zjazdu na czo-
ło wysuwała się sprawa zadań i
działalności Ligi, wobec poważne-
go zaniepokojenia, jakie powstało
w świecie, gdy na Dalekim Wscho
dzie wybuchł zatarg zbrojny mię-
dzy Japonją i Chinami, dwoma
członkami nietylko Ligi ale nawet
Rady Ligi, oraz trwał przeszło
pełne pół roku, a usiłowania u-
śmierzenia go, podejmowane
przez Ligę, przez tak długi czas
były bezsilne.

Wniosek о postawienie tej
sprawy na porządku obrad związ-
ku międzynarodowego przyjaciół
L. N. wyszedł ze strony polskiej.
Mianowicie na zebraniu zarządu i
komisji w październiku 1931, tuż
po wybuchu zatargu zbrojnego,
pos. Stroński zwrócił uwagę na
konieczność zajęcia się nie samym
zawikłanym zatargiem  japoūsko-
chińskim, ale zadaniem Ligi i Ra-
dy Ligi, gdy okazuje się, że mię-
dzy jej członkami toczy się wojna
i wojska jednej strony zjawiają się
na obszarze drugiej. Z początku
wahano się, ale już w listopadzie
1931 i następnie w marcu 1932 sta-
nowczo przygotowano wniesienie

„tej sprawy na tegoroczny zjazd i
to jako najważniejszej.
W początkowym szkicu uchwa- .

ły, opracowanym w maju rb., dość
zawiłym, najwyraźniej wysuwało
się ze strony niemieckiej żądanie,
by uzdrowić stan rzeczy między-
narodowy w Lidze przez opraco-
wanie sposobu stosowania art.
19-go paktu Ligi o rewizji trakta-
tów. Cel tego żądania jest dobrze
znany. Wedle paktu Ligi art. 19-ty
upoważnia Zgromadzenie Ligi je-
dynie do jednomyślnej uchwały, za
zgodą także państw, o które cho-
dzi, zapraszającej państwa te do
zbadania ponownego traktatów.
Ta konieczność jednomyślności
kłuje w oczy zwolenników rewizji
traktatów, którzy chcieliby ją o-
minąć jakimś regulaminem, tak
jakby regulamin mógł zmieniać
sam pakt Ligi.

Otóż ze streny polskiej w Pa-

ryżu, w komisji prawno-politycz-

nej, zwrócono uwagę na to, że we

wrześniu 1929 powzięło Zgroma-

dzenie Ligi uchwałę w sprawie

stosowania art. 19-$o, stwierdza-

jąc potrzebę jednomyślności, któ-

rej żąda pakt Ligi. Otóż па tę u-

chwałę, powiedziano ze strony

polskiej, należy się powołać, skoro

mówi się o art. 19-tym. Temu żą-

daniu polskiemu stało się zadość i

uchwała została uzupełniona w
ten sposób.

Skoro jednak osobno wspom-
niano o art. 19-tym, przewidują-

cym rewizję traktatów, niemniej
ważne było wspomnienie osobne
o art. 10-tym, który ustala niena-
ruszalność obszaru i granic, szcze-
gólnie gdy osią sprawy był zatar$
zbrojny i naruszenie obszaru. 7е
stromy polskiej zażądano zatem
powołania się na uchwałę Zgro-
madzenia Ligi z 11-$o marca 1932,
która w sposób doskonały to
stwierdziła. Wniosek ten został

Przyjęty.
Wobec tego do uchwały dołą-

czone zostało dosłowne powołanie
się na ową uchwałę Zgromadzenia
Ligi z 11-go marca 1932, w które,
powiedziano m. in.:
— Zgromadzeni Ligi, biorąc pod u-

waśę, że postanowienia paktu stosują się
w całości do obecnego zatargu i że od-
nosi się to w szczególności 1) do zasady
ścisłego poszanowania traktatu, 2) do zo-
bowiązania przyjętego przez członków
Ligi Narodów o poszanowaniu i utrzyma-
niu przeciw wszelkiemu napadowi zzew-
nątrz nienaruszalności obszaru i obecnej
niezależności _ politycznej wszystkich
członków Ligi (jest to właśnie dosłowne
brzmienie art. 10-g0)...

Przypominając, że dwustu członków
Rady (tj. wszyscy z wyjątkiem stron) po-
wołano się na te zasady ponownie w ich
wezwaniu do rządu japońskiego z 16-go
lutego 1932, oświadczając, że

„żadne nastawanie na nienaruszal-
ność obszaru i żaden zamach na nieza-
leżność polityczną członków Ligi Naro-
dów, popełniony wbrew art. 10-temu, nie
mogą być uznane jako ważne i skuteczne
przez członków Ligi”...

obwieszcza charakter obowiązkowy
zasad i postanowień wymienionych  ро-
wyżej i oświadcza, że członkowie Ligi
zobowiązani są nie uznać PA stanu
rzeczy, żadnego traktatu i żadnego u-
kładu, które mogłyby być osiągniete
przez środki przeciwne paktowi Ligi Na-
rodów lub paktowi paryskiemu (Briand-
Kellogg potępiającemuwojnę). :

Dosłownie przytoczenie tej u-
chwały Zgromadzenia Ligi z 11-go
marca 1932 w obecnej uchwale
międzynarodowego związku przy-

jaciół L. N. z 8-go lipca 1932 nada-

je tej uchwale Zw. Przyj. L. N. zu-
pełnie wyraźną barwę w kierunku
poszanowania traktatów i granic.
To jest obowiązkiem wszystkich
członków Ligi z góry określonym
w pakcie. A rewizja traktatów
jest możliwością zupełnie wyjąt-
kową i dopuszczalną tylko za zgo-
dą państw, które traktat zawarły.

Uchwała przyjęta została jed-
nomyślnie, a dodatkowo na wnio-
sek polski zmieniono jej nazwę
pierwotną: kryzys Ligi Narodów,
na inną: Liga Narodów i pokój.

St. St.

Klęska listy sanacyjnej w Opalenicy.
Wybory do rady miejskiej w

Opalenicy (woj. poznańskie) przy-
niosło świetne zwycięstwo listy
narodowej i klęskę „,sanacji”.

Głosów ważnych złożono ogó-

łem 1497. Z tego na listę nr. 1 Na-

rodowego Koła Gospodarczego
padło głosów 1160, czyli 80 proc.

ogólnej liczby, a na listę nr. 2 „sa-
nacyjną'* — głosów 337.

MMobec tego na ogólną liczbę
12 mandatów lista narodowa uzy-

skała 10 mandatów „sanacja” 2

mandaty.

Zabraki
W prasie żydowskiej ukazała

się niedawno wiadomość, że stron-

nictwo ortodoksyjnych żydów

„Aguda'* popadło w niełaskę ster

sanacyjnych. Ponieważ jednych

żydów zabrakło, przystąpiono do

organizowania nowego  „stron-

nictwa żydowskiego”, mającego

współpracować z rządem. Orga-

nizatorami tego stronnictwa są po-

seł z BB Zdzisław Stroński i sen.

Loewenherz.

Ze strony żydowskiej roli orga-

nizatora podjął się... cadyk z Bełż-

ca. Podobno wybór padł na niego,

gdyż zobowiązał się on do ślepego

posłuszeństwa za małą cenę: u-

przywilejowania w sprawie obsa-

dy posad rabinów itp.
Nowiy przywódca żydów „współ

pracujących z rządem” tak okre-

ślił w wywiadzie, udzielonym jed-

nemu z dzienników żydowskich,

swój program:
Chcemy zjednoczyć się. Może

Aresztowanie wśród

IW poprzedniej radzie miejskiej,
wybranej w r. 1929, narodowcy
mieli 6 mandatów, „sanačja“ row-
nież 6. 1

Liczba głosów narodowych w
Opalenicy wzrasta ustawicznie,

Zwycięstwo listy narodowej
jest tem znamienniejsze, że zda-
rzały się znów różne „cuda“ wy-
borcze. Tak np. nie ogłoszono wy-
łożenia listy wyborców, przez co
wielu z nich zostało pominiętych
w spisie i nie mogło złożyć swych
głosów.

o żydów.
bowiem nadejść moment, kiedy
rząd będzie chciał mówić z przed-

stawicielami Żydów  ortodoksyj-
nych, a więc chcemy być zorgani-

zowani. Chcemy stawić się nawe-
zwanie władz, jeśli nas będzie
trzeba... — Nasze stronnictwo bę-
dzie, w sensie politycznym, bez
żadnych zastrzeżeń popierało
rząd.

Nie mamy żadnych postulatów
w stosunku do rządu. Jest już tra-
dycją w Bełżcu popierać władzę.,,
Ja czynię to samo, co czynił mój
ojciec i dziadek.

Istotnie, ,współpracownik” bez
zarzutu. Ale ta „współpraca” z
cadykiem Bełzca sanacji zaszczy-
tu nie przyniesie. Pośpiech, z ja-
kim jednych żydów zastąpiono
drugimi dowodzi jedynie, jak da-
lece zależy sanacji na możności
powoływania się na iluzoryczną
chociażby współpracę z elemen-
tem żydowskim w Polsce.

działaczy i studentów
ludowych.

Katowicka „Polonia“ donosi z

Łużyna:
Na dzień 10 lipca BB zwołał

zgromadzenie publiczne do „Domu

Ludowego w Łużny w pow. Gor-
lickim, na którem mieli przema-

wiaćposłowie BB. Laskowski,
Starzyk i-Jarosz. Gdy p. Laskow-
ski nie dopuścił do wolnego wybo-
ru przewodniczącego, zebrani
chłopi zaoponowali przeciwko sy-

stemowi mianowania przewodni-
czących zebrań publicznych;
wówczas policja wiec rozwiązała
i pałkami usunęła zebranych z
sali, przyczem duża ilość kobiet i
chłopów, odniosła obrażenia.

Pp. Laskowski, Starzyk i Ja-
rosz, pod osłoną policji, wśród o-
krzyków tysiącznych mas chłop=
skich, schronili się w pobliskim
gmachu. szkolnym, a w  między-

SZKICE ! OBRAZKI.
LODY.

Gorąco byłe nieznośnie...

Filon obejrzał wszystkie barometry,
porównał Reamura z Celsiusem, prze-

Studjował kalendarz i orzekł, że tu jest

wyż, tam niż, a ówdzie ciśnienie baro-

metryczne.. | że będzie jeszcze czas

pewien gorąco, a później będzie deszcz...

— Lody, żono, w domu sporządzisz,

dla ochłody.

— Nigdy nie robiłam — odpowie-

działa żona — to i brać się do tego nie

będę. Chcesz lodów, to spożyj takowe

w budce z wodą sodową.

— Nie ekonomicznie to i nie zdro-

wo, w domu zrobię sam, a ludzie za-

chwycać się będą.

Dobył księgę kucharską, zapisał ćo
i jak do lodów potrzeba i poszedł

wiktuały kupować na miasto...

Jajka, cukier, mleko i wanilję..,

Do domu powróciwszy, ludzi z mie-
szkania oddalił i zabrał się do kucha-

rzenia. Tak, jak w księdze było, według

przepisu...

Rękę dwa razy oparzył, mieszał coś,
pitrasił i gotował.,

Q godzinie ósmej wieczorem żona

do domu powróciła i patrzy co się dzieje.

W kuchni nieład, żał się Boże.. a w sa-

lonie na dywanie Filon siedzi, do pasa
rozebrany, i w kubełku lody kręci...
— Co ty wyrabiasz Filonie?

— Lody kręcę...

— Ale tu na parkiecie

wanym?!

— Tak, w kuchni nadto było go-

rąco i lody zamarznąć nie chciały w ża-
den sposób.
— Ale tu, w salonie?!...

— Pokój to od północy i chłód w
nim największy.

— No i co zamarzły?

Żona z Filonem do puszki cynowej

zajrzeli...
Maść tam jakaś szaro-brunatna prze-

lewała siv i prawdę powiedzieć, to i za-

pach miało wstrętny.
—Nie marzną, ale dosyć gęste to są.
— Pokręcimy jeszcze razem, szkoda

wyrzucić, tyle było wszystkiego: i cukier

i jaja i wanilja.
©О północy coś w puszce się stało...

Masa przymarzła trochę, ciągnąca się

była i na kolorze jakś$dyby straciła tro-
chę. Ale zapack to ciągle miała plu-

$awy...
— Nic nie poradzisz, tak zostawić

do rana trzeba. Niech się dzieje co chce.
Nad ranem zajrzał Filon do środka.

Lód stopniał, a masy to jak gdyby
nawet trochę i przybyło... Narosła trochę.

Pokosztował... Słodkie i zimne... Nie-
samowite coprawda, ale i tak nikt tego
nie zauważy.

A w domu całym to już się roz-

niosło, że u Filonostwa lody będą.

Przyszła sąsiadka, jędza baba co
żmiję w kieszeni miała i dalejże koło te-

matu lodowego jak hyjena krążyć...

A to niby jak zdrowie, a to gorąco,
a deszczu niema i że lody to bardzo po-
żywna rzecz,

Filon słuchał, z podełba na babę
spoglądał i długo myślał,

Prawdę powiedzieć, to nie bardzo
miał on odwagę sam te swoje lody spro-

bować, więc powiada:
— Lody mamy dobre, świeże i wa-

niljowe, może pani spróbuje,

„. —A i owszem, troszeczkę,

można.

Dali niewieście talerz głęboki, łyżkę
od zupy i lody przystawili...

Z trudem talerz pełen nabrała i do
domu poszła,

A Filonostwo czekają, jak lody owe
na sąsiadkę podziałają,

Czekali do nocy, aż tu gwalt i tu-
mult. ;

Wpada stróż, z drugiego piętra fa-
jerki nagrzane niosą i o lekarzawołają...

Filon, blady, poszedł popatrzeć i po-
pytać co i jak...
— Lody — powiadają —zjadła, lody

dziwaczne. Twarde były jak głaz, z dwie
godziny męczyła się nad niemi... A tu po-
tem zaraz jak kobietę nie wzięło... Za-

częło nią rzucać, aż całe przepierzenie
załamała. Parcia jakieś okropne aż-pod
sufit nią trzaskaly...

Lekarz przybył i przy pemocy fel-
czera siłą z ust babie kawał masy onej
wydobyli.. Zczerniałe były te lody do-
szczętnie i rozpuszczać się wcale nie
chciały... Ot, twarde były, jakgłaz.

Filon zbladł * uciekł do mieszkania.
W dwa dni potem przeczytano w

$ezetach następującą wzmiankę:
„Miast wieńca na mogiłę naszej dro-

£iej sąsiadki p, X. — puszkę lodów dla
najbiedniejszych ofiarowują Filonostwo.“

I lody Filona powędrowały dalej.

M, Junosza.

Ubezpieczenie od bezrobocia.
WARSZAWA. Ministerstwo

pracy wydało jednolite przepisy w
sprawie ubezpieczeń od bezrobo-
cia.

Przepisy te wzmacniają kon-
trolę nad bezrobotnymi wprowa-
dzają obowiązek stałego zgłasza-
nia się co pewien czas w okresie
pobierania zasiłków w Państwo*
wych Urzędach Pośrednictwa
Pracy. Zaniedbanie tego rodzaju

irotero-

jeśli

 

zgłoszeń pociągać będzie za sobą.
utratę zasiłków na przeciąg 10 dni.

KZETEXWODKAZ ROWZEROWAOOTAWIECZ:

czasie ściągnięto do Łużny z całe-
$0 powiatu autami kilkudziesięciu
policjantów.
W nocy policja dokonała licz-

nych aresztowań wśród zwolen-
ników Stronnictwa Ludowego. M.
in. aresztowano prezesa Koła Str.
Lud. Barana B. z Łóżny i akademi-
ków  Czuchnowskiego  Marjana
(znanego młodego poetę) oraz
Duszę Jana, słuch. praw. U. J.  
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KRONIKA.
Taryfa autobusowa będzie znacznie niższą

od dotychczasowej.
Komisja magistracka zakończyła już prace.

Onegdaj do późnego wieczora
obradowała w Magistracie spe-
cjalna komisja, powołana do opra-
cowania nowej Фагуу autobuso-
wej. Obecnie, jak wiadomo, obo-
wiązuje taryfa tymczasowa, aż do
czasu opracowania i wejścia w
życie nowej. Zasadniczo istnieją
dwa projekty taryf: jeden jest kon-
cepcją Magistratu, drugi Arbonu.
o zaznajomienia się z obu pro-

jektami, wywiązała się dłuższa
dyskusja, w wyniku której komisja
jednogłośnie uznała za najbardziej
korzystną  taryię opracowaną
przez Magistrat.

Тагу!а ta, jak się dowiaduje-
my, przewiduje za przejazd w gra-
nicach centrum miasta, bez wzglę-
du na ilość przystanków i długość
trasy, opłatę w wysokości 20 $ro-
szy. O.
ieryj miasta do którego z przy-

ile pasażer jedzie z pery-|.

opłaty jeszcze 10 śr., t. j. płaci 30

groszy. | iš
Przejazd z jednego krańca mia-

sta do drugiego kosztować ma w
myśl taryjy opracowanej przez

Miagistrat — 40 groszy. Jest io
opłata maksymalna.  Droższych
biletów taryfa nie przewiduje.

Stanowisko zajęte przez ko-

misję zostało zakomunikowane

Towarzystwu Miejskich i Zamiej-

skich Komunikacyj (Arbon) z je-

dnoczesną prośbą wydelegowania

swoich przedstawicieli dla uzgo-

dnienia tej kwestj. W związku

z tem w początkach przyszłego

tygodnia ma się odbyć wspólna

narada przedstawicieli Magistratu,

specjalnej komisji i Arbonu, na

której kwestja nowej taryiy ma

„.być ostatecznie uzgodniona, po-

(czem zostanie natychmiast skie-
rowana na plenarne posiedzenie

stanków położonych w śródmie.| TRady Miejskiej dla ostatecznego
Ściu, dopłaca do tej zasadniczej zatwierdzenia.

Sprawa redukcji w magistracie
w dalszym ciągu jest aktualna.

Reorganizacja przewidziana
jest we | wszystkich  wydzia-
łach. Za podstawę redukcji ma
być przyjęte 30 pr. obecnego
stanu personalnego, inaczej mó-

wiąc w każdym wydziale, gdzie
pracuje 10 osób pozostanie 7.

Zastosowanie tego systemu

uważane jest przez miarodajne
czynniki za najbardziej celowe.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Prymicje. Dnia 19 czerwca

r. b. nowowyświęcony ks. Ale-

ksander Lubecki odprawił pierw=

szą Mszą św. przy wzniesionym

przez młodzież ołtarzu na mu-

rach budującego się w Białym-
stoku kościoła św. Rocha. Frchi-
djakonował ks. kan. Abramowicz,
asystowali ks. A. Radziwon i ks.
W. Sześciuk. Kazanie okoliczno-
ściowe wygłosłł ks. E. Mikołajun,

dawny prefekt prymicjanta. Pod-
ezas składania życzeń ks. prymi-
cjantowi deklamowano wiersz S.
Pietruszyńskiej.

Dn. 26.VI w Krypnie odbyły się
prymicje ks, Alfonsa Oleszczuka,
brata ks. Bonifacego Oleszczuka.
W tym samym dniu w Moń-

kach odprawił prymicje ks. An-
toni Chmielewski. Księża A. Ole-
szczuk i A. Chmielewski ukoń-
czyli seminarjum duchowne w
Pińsku.

—Jubileusze. |Dn- 27 czerw-

ca r. b. ks. Mieczysław Fkrejć,

proboszcz knyszyński, obchodził
jubileusz 25-lecia pracy kapłań-
skiej. Taki sam jubileusz dnia

30.VI obchodził ks. Edward Miko-

łajun, prefekt gimnazjum im. Zy-

gmunta Augusta w Białymstoku.

Przewielebnym księżom jubilatom

redakcja życzy długich lat życia

i dalszej owocnej pracy.

— Rekolekcje dekanalne.

Dnia 25 lipca r. b. o g. 8 rano

w klasztorze o. o. Franciszkanów!
w Grodnie rozpoczną się reko-
lekcje dekanalne dla duchowień-

stwa. Prowadzić rekolekcje będzie

ks. dr. Ignacy Antonowicz, dy-
rektor zakładów salezjańskich w

Różanymstoku. Dnia 27 b. m. po
rekolecjach odbędzie się konfe-
rencja dekanalna.

KRONIKA TOWARZYSKA.

— Srebrne gody obchodzili
w dniu wczorajszym pp.: Wiktorja
z Brzozowskich i Witold Cieszew-
scy.
Mia ta uroczystość rozpoczęła

się od wysłuchania Mszy św., od-
prawionej przez ks. Żarnowskiego

w kościele św. Jakóba.
Następnie _Jubilaci  podej-

mowali į u siebie grono naj-

bliższych przyjaciół, wieczór zaś
spędzili wśród członków Zjedno-

czenia Kolejowców Polskich, któ-

rzy w sposób niezwykle serdecz-

ny pośpieszyli wyrazić uznanie
i życzliwość swemu prezesowi

i jego małżonce.
Czcigodnym Jubilatom życzy”

my złotych i brylantowych godów.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Z wydziału humanistycz-

nego U. S. B. W roku akademic-
kim 1931-32 wydano 51 dyplo-
mów na stopień magistra filozo-
fji, a mianowicie: w zakresie filo-

logji połskiej 17, w zakresie filo-
logji klasycznej 3, w zakresie fi-
lologji francuskiej 5, w zakresie
historji 24, w zakresie nauk filo-
zoficznych 1 i w zakresie etno-
logji 1.

 

SPRAWY SZKOLNE.

— 18 tysięcy dzieci wileń-
skich zapisano do szkół. Po-
dług prowizorycznie dokonanych
obliczeń w roku bieżącym nastą-
pi dalszy i to dość znaczny przy-
rost dzieci w wieku szkolnym.
Ogółem do powszechnych szkół
publicznych na terenie Wilna za-
pisano na nowy rok szkolny
18000 dzieci. W stosunku do ro-
ku ubiegłego jest to wzrost o
blisko 3000 dzieci. Sytuacja w
szkołach żydowskich w nowym
roku s zkolnym [pozostaje bez
zmian.

Dla omówienia*szczegółów wspo-

mnianej redukcji i opracowanie

planów w dnlu 19 bm odbędzie się

specjalna narada z udziałem prof.
skarbowošci U. S B. p. Gutkow-
skiego, naczelnika wydziału sa-
morządowego województwa wileń-
skiego p. Rakowskiego i delegata
samorządowego p. Adama Pił-
sudskiego.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Praczki zagrożone konku-

rencją lwowską, Onegdaj w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ulicy Me-
tropolitalnej 1 odbyło się pod
przewodnictwem p. Władysława
Ostrowskiego walne zgromadzenie

członkiń Chrześcijańskiego Związ-

ku Zawodowego Praczek i Praso-
waczek.

Po uchwaleniu porządku dzien-
nego przystąpiono do omawiania
sprawy wciąż wzrastającego w ich
branży bezrobocia. Podczas dys-
kusji wyjaśniło się, że główną
przyczyną bezrobocia wśród pra-
czek i prasowaczek wileńskich
jest działalność na terenie Wilna
lwowskiej pralni Perła, która po
niższych cenach pierze bieliznę
i nie zatrudnia przytem wileń-
skich pracownie, ponieważ bie-
lizna ta jest prana sposobem me-
chanicznym.

Postanowiono w tej sprawie
przeprowadzić nową rejestrację
bezrobotnych praczek i prasowa-
czek.  Pozalem postanowiono
przeprowadzić nową rejestrację
pracujących.

Następnie omawiano
spraw organizacyjnych.

szereg

 

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S. P.
— Pierwszy występ Teatru Rosyj-

skiego. Dziś o godz. 8.30 wiecz. Teatr
Rosyjski z Rygi po raz pierwszy wystąpi
w Teatrze Letnim w ogrodzie po-Ber-
nardyńskim. W dniu tym ukaże się
wspaniały dramat w 4 aktach A. N.
Ostrowskiego p. t. „Winni bez winy”.

Jutro komedja J. Dymowa p. t.
„Śliska droga”.

— W Lutni, Dziś o godz. 8.15 —
„Od kanapy... do fotela".
— Park Sportowy. Dziś „Faust”,

opera K. Gounoda w 5 aktach w nowej
obsadzie.

Jutro „Cyrulik Sewilski*, opera ko-
miczna w 2 aktach z prologiem.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 15 lipca

11.58: Sygnał czasu z: W-wy. 15.15:
Muz. z płyt. 15.35: Kom. met. 15.40:
Różne zespoły instrumentalne i głosowe.
16.35: Kom. L. O. P. P. 16.45: Recital
śpiewaczy W. Czuchowskiej (sopran).
17.15: Poezja liryczna kresów wscho-
dnich — przeczyta Tadeusz Byrski.
17.30: Wesołe płyty. 18,00: „Lekarz cho-
rego świata”, odcz. 18.20: Muz. tan.
19.15: Z zagadnień litewskich. 19.35:
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Prze-
gląd prasy rolniczej, krajowej i zagra-
nicznej. 20.00: Koncert symł. 20.45:
Feljeton aktualny. 21.00: Koncert. 22.40:
Wiad. sport. 22.50: Muz. tan.

Sobota, 16-go lipca.

11.59: Sygnał czasu. 15.15 Muzyka
popularna (płyty). 15.25: Kom. met, 15.30
Wiad. wojskowe. 15.40: Audycja dla
dzieci. 16.05: Muzyka z płyt. 17.00: „Co
nas boli* przechadzki Mika po mieście.
17.15: Muzyka cygańska. 18.00: .„Fotogra-
fowanie twarzy ludzkiej" odczyt 18,20:

Koncert życzeń. (płyty). 18.50: Reportaż

z centrali telefonicznej. 19.15: Tygodnik

litewski. 19.35: Prasowy dziennik radjo-

wy. 19.45: „Na srebrnym ekranie". 20.00:

Muzyka lekka. 21.00: Na widnokręgu.

21.15. Koncert. 22.05: Koncert Chopinow-

ski. 22.00: Muz tan. 23.00 Aud. literacka
fragment z powieści Tetmajera, „O Sob-

ku Jaworcarzu”. 23.30: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Recytacje Tadeusza Byrskiego.
Dn. 15 lipca o godz. 17.15 Tadeusz

Byrski odczyta szereg fragmentów po-
etyckich z utworówMalczewskiego,Go-

szczyńskiego, Zana, Chodźkii innych —

poetów zeszłego stulecia, związanych ży-

ciem i twórczością z naszemi kresami.

Jutro znowu wojna.

Tegoż dnia o godz. 18.00 Wacław

Rogowicz mówić będzie na tematksiążki

Ludwika Bauera „Jutro znowu wojna.

Książka wybitnego wiedeńczyka, o któ-

rej enerał Weygand wyraził się, że jest

„książką bez obłudy”, odbiła się głoś-

nem echem w całym świecie i zasługuje

ze wszechmiar na to, ażeby jej poświę-

cić baczną uwagę. Uczyni toprelegent

w swym odczycie p. t. „Lekarz choregó
świata”,

DZIENNIK MILEŃSKI

(a cię właściwie driejewlbie Rzemieślniczej
Od pewnego czasu na łamach

popularnej w Wilnie dziesięciogro-

szówiki „Głos Wileński'* ukazują
się krótkie, lecz mocne w stylu
i treści wzmianki o gospodarce
b. dyrektora wileńskiej Izby Rze-
mieślniczej p. Łazarewicza.

„Głos Wileński' twierdzi, że
gospodarkę p. Łazarewicza cecho-
wały tak daleko posunięte nieści-
słości, iż graniczyły one ze zja-
wiskami, mającemi cechy nad-
przyrodzonych.

W. szczególności dotyczy to
sprawy t. zw. „cudownej kasetki”,
czyli, mówiąc mniej zagadkowo —
manka kasowego.

To manko zostało ujawnione
z okazji wyjazdu delegacji Izby na
zjazd do Warszawy, kiedy to po-
życzano pieniądze na sfinansowa-
nie podróży delegatów, aczkol-
wiek w kasie musiały być pie-
niądze.

Zarzutu tego kierownictwo
Izby nietylko nie odparło, lecz
wiceprezydent Izby, p. Kruk, cał-
kiem niedwuznacznie potwierdził
ten fakt na ostatniem. posiedzeniu
Izby.

Co więcej, dał do zrozumienia,

że to zdarza się nie po raz
pierwszy.

„Głos Wilenski“ domagał się
w szeregu numerów wyraźnego
wypowiedzenia się ze strony kie-
rownictwa i rzeczywiście w pew-
nej chwili zabrał głos prezydent
Izby, p. Szumański, który nietylko
niczego nie sprostował, lecz wła-
ściwie zsolidaryzował się z p. Ła-
zarewiczem, biorąc go w obronę.

Obrona ta wypadła b. słabo.
Tem słabiej, że p. Szumański za-
powiedział jakieś wyjaśnienia,
których po dziś dzień jednakże nie
podał.

Milczy również p. Czarnous,
inspektor rzemiosł przy woje-
wództwie, aczkolwiek pośrednio i
pod jego adresem kierował „Głos
Wileński całkiem niedwuznaczne
zapytania.

Ż tego wszystkiego widać, że
jakieś bardzo poważne „niedo-
ciągnięcia” istotnie w Izbie Rze-
mieślniczej musiały zajść, ale
„czynniki miarodajne'* wolą je
przemilczeć?

Czekamy wyjaśnień.
P. K.

Handlarze mięśni i Wedliaiante
wysuwają swe bolączki.

Niejednokrotnie na łamach nasze-
60 pisma donosiliśmy o bardzo
ciężkiej sytuacji materjalnej, w ja-
kiej znajdują się handlarze mięsni

i wędliniarze.
Sytuacja ta powstała z powodu

wymierzania przez władze skar-
bowe wygórowanych podatków, a
zwłaszcza podatku dochodowego
i państwowego podatku przemy-
słowego od obrotu.

Podatki, te wymierzone od nie-
realnej wysokości obrotów, ścią-
бапе są bezwzględnie. Był nawet
okres czasu, że w jednym dniu za-
jęto towary za podatki 62 handla-
rzom, wskutek czego część stra-
$anów musiano zamknąć z powo-
du niemożności wykupienia zaję-
tego towaru.

W. ostatnich czasach znowu
coraz częściej zdarzają się wy-
padki, że handlarze, nie mogąc
opłacić zaległości podatkowych,
likwidują swoje przedsiębiorstwa.

Drugą bolączką, która daje się
bardzo we znaki handlarzom mięs-
nym i wędliniarzom, są wygóro-
wane opłaty za stragany w hali
miejskiej i na rynkach.

Wszystkie organizacje rzeźnic-
ko - wędliniarskie kilkakrotnie
zwracały się do Magistratu i do
Województwa, nawet i do władz
centralnych w Warszawie, z proś-
bą o interwencję. Jednak starania
ich nie odniosły żadnego rezultatu.
Pomimo, iż swego czasu p. woje-
woda wileński polecił Magistra-
towi zniżyć te opłaty, Magistrat
do polecenia tego się nie zasto-
sował.
W związku z tak rozpaczliwą

sytuacją rzeźnicy postanowili po-
nownie wystąpić, kategorycznie
domagając się obniżenia opłat za
dzierżawę straganów w hali miej-
skiej i rozłożenia zaległych po-
datków na raty oraz zaprzestania
rąbania bydła na cześci na rzeźni
miejskiej w Wilnie.
W dniu 20 lipca roku bież. od-

będzie się w lokalu Centrali
Chrześcijańskich Związków Za-
wodowych przy ul. Metropolital-
nej 1 walne zgromadzenie wszyst-
kich handlarzy mięsnych i wędli-
niarzy, zwołane przez Chrześci-
jański Związek Zawodowy Han-
dlarzy Miięsnych i Wędliniarzy.

ŻNIWiARKI *;;3= VIKING
oraz części do nich

WORKI Iniane
mi Ra 9834—1

Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlowych *
Wilno, ul. Mickiewicza 19.

Miłe stosunki pomiędzy akadomikami
bialoruskini.

„Bialoruska Krynicą“ (Nr. 25)
pod tytułem „Nowy dziki napad
„Skorynji" na prezesa Komisji
Rewizyjnej Białoruskiego Związku
Akademikėw, studenta Szutowi-
cza” podaje, iż wieczorem grupa
„sławnych* małajców* — człon-
ków korporacji  „Skorynia* w
liczbie 6 osób dokonała napadu
na lokal Białoruskiego Związku
FAkademików, gdzie znajdował się
student Szutowicz, którego po-
bito do krwi.

Napadu dokonano w chwili
kiedy innych czlonków związku
w lokalu nie było.
W napadzie brali jakoby udział:

Michał i Piotr Szczacny, Wiktor
Ostrowski, Jan Zieniuk, Euge-
njusz Bartul i Konstanty Gliński.
Poszkodowany Szutowicz skiero-
wał sprawę do sądu, oraz powia-
domił władze akademickie (ISB.
W końcu „Białoruska Krynica”

zwraca uwagę, iż filistrami kor-
poracji „Konwent Skorynja* są
A. Łuckiewicz i K. Ostrowski.

Korporacja „Skorynja” została
założona przez grupę bialoru-
skich sanatorów i posiada około
15 członków.

„Skorynia* od swego powsta-
nia prowadzi walkę ze związkiem
Rkademików Białoruskich.

,
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Najapalniejszy dzień od 50 lat.
W dniu wczorajszym upały

panujące u nas od dłuższego
czasu osiągnęły swój punkt kul-
minacyjny. Termometr w cieniu
w południe wskazywał 33" C.

Był to dzień najupalniejszy od
50 lat kiedy to w 1882 r. mieliś-
my lato podobne do tegoroczne-
go. Długotrwałe upały dają się
wytłomaczyć niezwykle  równo-
miernem rozłożeniem ciśnienia
barometrycznego w Europie Dzię-
ki jasnemu morskiemu prądowi
idącemu od północy, powietrze
nasycone było dostateczną ilością
wilgoci. :

Po poludniu chmury, ktėre
gromadzily się od kilku dni zakry-
ły hboryzont i wbrew przypuszcze-
niu spadł o godz. 3 p. p. spokoj-
ny, równy deszcz który ochłodził
powietrze i orzeźwił spalone płu-
ca żarem ostatnich dni.

z

Ruch wydawniczy.
Dwadzieścia lat za półtora złotego

(O harcerzach wileńskich).

Istniejące od lat dwudziestu za
stępy młodzieży skautowej, dziś
zwanej harcerzami, wydały na pa-
miątkę swego jubileuszu zajmują-
cą broszurę propagandową p. t.
„Wytrwałym zwycięst-
wo'. Książeczka ta wiele zasłu-
guje na poparcie już choćby dlate-
go, że licząc 96 stronic tekstu, za-
opatrzonego w liczne ilustracje
(przeszło 30) kosztuje w handlu
księgarskim tyłko półtora złotego.

Prócz paru artykułów: o chara-
kterze powitalnym, o dziejach har
cerstwa wileńskiego informują czy
telnika osoby, ściśle z pracą har-
cerską związane, jak Wiesław Cy-
wiński, Mateusz Puciata, Wanda
Rewieńska, Ewa Gulbinowa, Wan
da Maleszewska, Antoni Wasilew
ski, L. Kohutek, L. Bar. i in. W
świetle ich relacyj staje przed na-
szemi oczami barwny obraz tego
życia napoły dziecięcego jeszcze,
acz napoły już odpowiedzialnego i
dojrzewającego, śdy n. p. czytamy
© dziejach samoobrony wileńskiej
na rubieży r. 1918 i 1919, kiedy to
harcerze brali udział w walkach z
bolszewikami. Całość, przepojona
szczerym i ujmującym sentymen-
tem, czyta się łatwo i z zajęciem,
zjednywając serce dla naszej dziat
wy i młodzieży, pracującej w sze-
regach harcerstwa. SC;

— Henryk Glass. „Na szłaku chu-
dego wilka” (Z podziemi ku Polsce).

Świeżo wyszła z druku książka o zna
nych miejscach i ludziach. Składa się ona
z trzech części. L. W tajnikach konspira-
cji, 1 Wśród dziejowej zawieruchy; IIL.
W służbie wolnej Rzeczypospolitej.

Przedmowę skreślił gen. Józef Hal-,
ler. Książka ta pisana jak powieść, opie-
ra się jednak ściśle na prawdziwych zda-
rzeniach z czasu wojny i pokoju. Pełna
przygód i humoru, daje barwny obraz
wiernej służby Polsce licznych zastępów
Polaków, trwających na kresowych pla-
cówykach. Na końcu książki podano zbiór
mało znanych dokumentów* »raz kilkaset
nazwisk bojowników Niepodleg!ości. Ca-
łość obejmuje str. 360, cena zł. 5. Do na-
bycia we wszystkich oddziałach Księgar-
ni św. Wojciecha i wszystkich innych
księgarniach.

— Nowa książka Nowakowskiego,
Książka, która na całe miesiące położy
kres utyskiwaniom, jakoby dzisiejsza bele
trystyka polska nie wydawała nic wybit-
nego i ogromnie uprości pracę sędziów w
sprawie wielkiej nagrody państwowej za
rok 1932“ (prof. T. Sinko). „Nowakowski
okazał Się autorem pierwszurzędnym“
(A. Grzymała-Siedlecki) — tak pisała
krytyka o „Prźylądku Dobrej Nadziei* Z.
Nowakowskiego.

Ostatnia jego książka, która w tych
dniach ukazała się w Książkach Liljo-
wych Gebethnera i Wolffa, odznacza się
wszystkiemi zaletami „Przylądka”.

Jest w niej dowcip, wychowany na
najlepszej kulturze francuskiej, jest coś z
Makuszyńskiego i z  Wieberowskiego
„Śmiejącego się Filozofa”, jest świetna
erudycja, podawana lekko, ze smakiem,
gryząca ironja a zarazem pogodna filozo-
fja życiowa.

Czegokolwiek dotyka Nowakowski—
a pisze w tej książce o wszystkich bie-
żących kwestjach dnia — zawsze czyni to
mądrze, dowcipnie, zajmująco. Dodajmy,
że stylistą jest wyśmienitym. Trudno o
lepszą lekturę na wakacje.

Żywe i dowcipne ilustracje S$. Bobiń-
skiego doskonale harmonizują z treścią
książki i świetnie ją dopełniają. (Cena
3,80 zł.) у
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Nieostrożny strzelec znów na widowni.
Swego czasu donosiliśmy, że

jeden z komendantów wileńskiego
Strzelca, Szwajewski, jest bardzo
nieostrożnym strzelcem, ponieważ
nie dawniej jak przed miesiącem
wiskutek nieostrożnego obchodze-
nia się z bronią spowodował kilka
wystrzałów, wybijając wszystkie
szyby w oknach Archidiecezjalne-
go Instytutu Akcji Katolickiej.

Jakoś się składa, że nieostroż-
ny strzelec co pewien okres czasu
manipuluje bronią i zawsze tak
wypada, że niechcący karabin
strzela, a kule wybijają szyby w

oknach bądź to Archidiecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej,
bądź też w sekretarjacie general-
nym Związku Stowarzyszeń Mło-
dzieży Polskiej.

Również i wczoraj Szwajewski,
nieostrożnie manipulując bronią,
spowodował kilka wystrzałów.
Jednak kule tym razem nie do-
sięgły celu, a podziurawiły tylko
dach sali zebrań, przylegającej
bezpośrednio do gmachu, w któ-
rym mieszczą się wspomniane or-
ganizacje.

Kompromitujące materjały wywrotowe
policja ujawniła w sklepie J. Kaca.

Onegdnj policja śledcza m.
Wilna przeprowadziła rewizję
w sklepie i w mieszkaniu na-
leżących do J. Kaca przy ul.
Zawalna 15.

Podczas rewizji ujawniono

szereg kompromitujących wła-
ściciela materjałów wywroto-
wych.

Kaca i jednego z jego urzęd-
ników aresztowano.

Szkapiernej.
Napadniętemu rozbito głowę butelką.

W dniu wczorajszym w go-
dzinach porannych na ul. Szka-
plernej dokonano napadu na
przedsiębiorcę ębudowlanego Ada-
ma Cieślaka zam. przy ul. Ki-
jowskiej 32.

Do przechodzącego ulicą Cie-
ślaka podbiegło nagle kilku zna-
nych mu z widzenia mieszkań-
ców tej ulicy, którzy zaczęli go

dotkliwie bić.
Jeden z napastników wyrwał

Cieślakowi butelkę z herbatą trzy-
maną w rękach i uderzył nią Cie-
šjaka w głowę.

Cieślaka w stanie groźnym
przewiaziono do szpitala Ży-
dowskiego.

Policja prowadzi dochodzenie.

 

Zajścia w magistracie grodzieńskim
Aresztowania wśród pracowników miejskich.

Grodzieńskie „Nowe Życie”
pisze:

„Podobnie jak i inne miasta,
Grodno znajduje się w niezwykle
trudnem położeniu finansowem.
Jeszcze dotąd nie wypłacono pra-
cownikom pensyj za maj b. r.
a emerytur i zasiłków za maj
wogóle nie rozpoczynano wypła-
саё. Na tem ile doszło w ponie-
działek w Magistracie do poważ-
niejszych zajść. Kilkadziesiąt
osób, oczekujących na wypłaca-
nie emerytur, wobec oświadcze-
nia kasjera, że wypłaty nie bę-
dzie, żądało widzenia się z prezy-
dentem. Ponieważ  iednak p.
O'Brien de Lacy nie chciał wyjść,
zebrani przemocą wtargnęli do
gabinetu, głośno domagając się
wypłaty. P. Prezydent znalazł na
to jedną tylko odpowiedź: „Wo-
gėle mie dostaniecie!" [ kazał
wezwać policję. Na wezwanie po-
licji zebrani rozeszli się. Dobrze
rozumiemy — pisze „Nowe Życie”
—te trudności, w jakich znajduje
się nasz miejski samorząd, nie
uważamy jednak za wskazane, by
słuszne zresztą żądania oczekują-
cych, których umyślnie na ten
dzień wezwał wiceprezydent Su-
chowlański, zbywano podobnemi
oświadczeniami,

Po zajściach tych, które ze
względu na wezwanie przez pre-
zydenta miasta policji, skończyły
się zupełnie spokojnie, nieoczeki-
wanie między godz. 9a 10 wiecz.

 

Proces Rity
przed Sądem

Jak już donosiliśmy, rozprawa
kasacyjna Rity Gorgonowej, ska-
zanej przez sąd okręgowy we
Lwowie za zabójstwo Lusi Zarem-
bianki na karę śmierci, odbędzie
się we czwartek, dn. 21 b. m.
w sali napoleońskiej Sądu Najwyż-
szego.

Przedmiotem rozprawy będzie
kasacja wniesiona imieniem oskar-
żonej przez jej obrońcę adw. dr.
Axera ze Lwowa. Zarzuca ona
wyrokowi sądu przysięgłych sze-
reg uchybień natury procesowej,
polegających  przedewszystkiem
na oddaleniu wniosków odwo-
dowych obrońcy, a w szczególno-
ści wniosków:

a) o poddanie świadka St. Za-
remby badaniu przez znawców
psychjatrów;

b) o powtórzenie wizji lokal-
nej w porze nocnej;

c) o zbadanie aktów kradzieży,
dokonanej w willi Zaremby już po
mordzie, oraz aktów sprawy mor-
derstwa na Lewandówce, na oso-
bie 12-letniej Neuwertówny;

d) o przesłuchanie świadków
oskarżenia służącej Bronisławy
Beckerówny.

Dalej zarzuca obrońca trybu-
nałowi sądu przysięgłych, że
wbrew ustawie nie dopuszczono
$o do głosu w czasie pytań, sta-
wianych świadkowi nadkom. Pran-
kowiczowi, w czem również dopa-
truje się autor kasacji uchybienia

tegoż dnia aresztowano czterech
emerytów: Bohatyrewicza, Bra-
nickiego, Połujczyka i Kornata.
Aresztowania te wywołały wśród
wszystkich zrozumiałe poruszenie.
Nazajutrz we wtorek, kiedy na
zapowiedź p. O'Brien de Lacy'ego,
że wypłata odbędzie się o godz.
2-ej, zebrało się znów sporo osób
w Magistracie, policja nie pozwa-
lała oczekiwać wewnątrz magi-
stratu, lecz kazała czekać na po-
dwórzu. Około godz. 2-ej rozpo-
częto posiedzenie Magistratu, po
którem o godz. 3 wypłacono tylko
część emerytur około 10-ciu oso-
bom. Reszcie kazano przyjść we
środę, żeby się... dowiedzieć, kie-
dy będą wypłacać. Tymczasem
4-ej aresztowani zostali, po paru-
$odzinnem przesłuchaniu w urzę-
dzie śledczym odwiezieni do ko-
misarjatu, i dotychczas tam prze-
bywają.

To pierwsze bodaj zajście na
terenie Magistratu, w  którem
udział wzięli ludzie starzy, pra-
cujący w instytucjach miejskich
po kilkadziesiąt lat, wymownie
świadczy o tem, że do ostrzejszych
wystąpień pchnęła ich tylko nę-
dza i poczucie krzywdy, ponie-
waż nie wypłacają im ich włas-
nych pieniędzy, składanych przez
długie lata, jako składki na fun-
dusz emerytalny. Tymczasem pre-
zydentowi kupiono nowy ele-
gancki samochód.

Gorgonowejg wej
Najwyższym.
procesowego.

Wreszcie skarga kasacyjna za-
rzuca wyrokowi mylną stylizację
pod względem prawnym, wobec
czego mógł głosować za zatwier-
dzeniem pytania także i taki sę*
dzia przysięgły, który uważał, że
orgonowa sama wprawdzie nie

zabiła, ale w jakiś sposób, choćby
pośredni, do zabójstwa się przy-
czyniła.

Rozprawa kasacyjna jest jaw-
na. Po sprawozdaniu sędziego-
referenta, który przedstawi cały
stan sprawy, wywiodą obtońcy
ustnie wszystkie przyczyny kasa-
cyjne, poczem prokurator „Sądu
Najwyższego złoży swoje wnioski
za lub przeciw kasacji.

Replika jest już niedopusz-
*czalna.

Po przemówieniu prokuratora
Sąd Najwyższy udaje się na nara-
dę i ogłasza wyrok. „Wyrokiem
tym albo kasację oddala, a w ta-
kim razie wyrok pierwszej instan-
cji, co do winy, staje się prawo-
mocny, odnośnie do kary zaś wy-
maga jeszcze zatwierdzenia Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, albo
w uwzględnieniu kasacji, uchyla
zaskarżony wyrok.

Wówczas musi się odbyć po-
nownie rozprawa przed sądem
okręgowym, czy to lwowskim, czy
też innym przez Sąd.Najwyższy
wyznaczonym.

 

Przeciw przywódcom BBS.
Rodzina zamordowanego przez sanacyjnych bojówkarzy

ś. p. Gettera występuje ze skargą sądową.
WARSZAWA. Rodzina zamor-

dowanego na terenie rzeźni miej-
skiej w Warszawie przez sanacyj-
nych bojówkarzy z BBS śp. Get-
tera zamierza wytoczyć skargę
cywilną przeciwko prezesowi BBS
i b. przewodniczącemu warszaw-

skiej rady miejskiej Rajmundowi
Jaworowskiemu,

Podstawa wytoczenia skargi
ma być list śp. zamordowanego,
obarczający odpowiedzialnešcią za
zamach na jego życie przywódcię
BBS. Jaworowskiego. Śp. Getter

Sobieraj i Schmidt spodziewają się rewizji procesu.
WARSZAWA. Obrońcy Sobie-

raja i Schmidta spodziewają się, iż
uda się im uzyskać rewizję pro-
cesu. "

Obaj skazani mają być w naj-
bliższym czasie przewiezieni do
więzienia w Górach Świętokrzy-
skich,  



        ) Wydawca:  

Z KRAJU.
Podpalenie szkoły polskiej przez Litwinów

Z Trok donoszą, że w dniu
wczorajszym dwóch nieznanych
osobników w pobliżu miejscowo-
ści Romańce zamierzało podłożyć
ogień pod budynek szkolny w
Wiśleńcach. Zamiar ten udarem-
niony został przez Władysława
Puszkę. stróża miejscowej szkoły.

Jednego z podpalaczy czujny

stróż szkolny zdołał zatrzymać,
drugi tymczasem zbiegł i zetarł
za sobą ślady ucieczki.

Zatrzymanym okazał się 25 let-
ni Paweł Dundzin, pochodzący
z Sumiliszek. W sprawie tej wła-
dze śledcze prowadzą dochodze-
nie.

Kto obejmie teatr grodzieński?

Oferty na wydzierżawienie te-
atru w Grodnie złożyli: dotych-
czasowi dyrektorzy pp. Krokowski

i Opaliński oraz p. Bay Rydzew-
ski, artysta Teatru Narodowego
w Warszawie.

Otwarcie obozu harcerskiego koło Wołożyna.

W niedzielę dn. 10 lipca rb.
odbyła się uroczystość otwarcia
obozu rozbitego w lasach majątku
Sakowszczyzna przez V harcer-
ską drużynę im. Tomasza Zana,
przybyłą z Ostrowa Wielkopol-
skiego. Uroczystość rozpoczęto
Mszą św. odprawioną przy ołtarzu
polowym obozu przez X. prefekta
Finkego, opiekuna obozu. Główna
część aktu otwarcia nastąpiła o
godzinie 16 w obecności miejsco-
wego społeczeństwa z dowódcą
pułku KOP. Wołożyn pułkowni-
kiem Bartakiem i dowódcą 28 Ba-
taljonu KOP majorem Obtułowi-
czem na czele. Po zdaniu raportu
przez Komendanta obozu druha
Sobczaka i przemówieniu X. pref.
Finkego, który skreślił powody
wyboru miejsca na obóz tegorocz-
ny na dalekich kresach wschod-
nich i cele pracy społecznej za-
mierzonej przez harcerzy, pan
pułkownik  Bartak  powiławszy
serdecznie młodzież dokonał pod-
niesienia sztandaru. Kolejno na-

stąpiła prezentacja obozu, urzą-
dzonego z wielką starannościąi
dobrem uplanowaniem, a p>tem
podwieczorek, przy obozowym
stole, który przeciągnął się aż do
chwili rozpalenia ogniska. Przy
blaskach ognia, przy poszumie
drzew, rozległy się długie nastro-
jowe śpiewy harcerzy. Późnym
wieczorem opuścili goście obóz
wspominając serdecznie chwile
spędzone wśród młodzieży i ży-
cząc jej owocnej pracy tak w
kształtowaniu woli swej, swego
charakteru, jak i w. prowadzeniu
akcji społecznej, a jednocześnie by
poznała i ukochała dalekie i nie-
znane kresy swej Ojczyzny.

Obóz będzie trwał do 30 lipca.
W drodze powrotnej zwiedzą har-
cerze nasze stare Wilno i War-
szawę.

Młodzież w obozie chętnie wi-
ta odwiedzających ją gości.

Czuwaj Drużyno Harcerska!
Tamira Modzelewska.

Śmierć z porażenia słonecznego.

Wczoraj w Smorgoniach, po-
wiatu oszmiańskiego podczas sil-
nego upału udała się Anna Cho-
dosz (mężatka lat 43) do kąpieli
do pobliskiej rzeki Oksny. —
W chwili kiedy Chodosz rozbie-

rała się, dostała nagle  pora-
żenia słonecznego i wpadła wprost
do rzeki. Pomimo, że została na-
tychmiast wydobyta z wody, po
kilku minutach zmarła.

Roklama;jesi dźwignią handln.

  

 

  

na
stanowisko

DZIENNIK WILENSKI

Z pogranicza.
Kobieta-szpieg w przebraniu męskiem.

Nie Stanisław,

W tych dniach w pobliżu
Olkienik został zatrzymany jakiś
osobnik, co do którego policja
miała podejrzenie, iż przeszedł
on nielegalnie granicę z Litwy
do Polski.

Zatrzymany przez policję ów
osobnik przedstawił dokumenty
na nazwisko Stanisława Wojcie-
chowskiego. Podczas badania jed-
nak odmówił on wyjaśnienie,
w jakim celu przybył do tych
okolic, co też wzmocniło podej-

lecz Stanisława.

rzenia i Wojciechowskiego pod
silną eskortą policyjną przywie-
ziono do Wilna i osadzono w wię-
zieniu. Dopiero w więzieniu wy-
szły na jaw rewelacyjne szcze-
góły — Stanisław Wojciechowski
okazał się kobietą, a właściwe
nazwisko więźnia brzmi Stanisła-
wa Wojciechowska.

Dalsze dochodzenie wyjaśni,
czem spowodowana była ta mas-
karada.

Bałamucenie włościan polskich przez agentów bolszewickich.
Wykrycie biura werbunkowego na pograniczu sowiecklem.

W ostatnich dniach na pogra-
niczu polsko-sowieckiem w rejo-
nie Michniewicz zatrzymano kil-
kunastu włościan, pochodzących
z terenu polskiego, którzy za
namową agitatorów komunistycz-
nych zamierzali przedostać się
do Rosji sowieckiej, gdzie wedlug
zapewnień wysłanników komin-

ternu mieli otrzymać pracę.
W związku z tym wypadkiem

władze K. O. P-u w dniu wczo-
rajszym we wsi Turce ujawniły
zakonspirowane biuro werbun-
kowe, którego emisarjusze prze-
prowadzali werbunek na wyjazd.
Aresztowano 3 esoby.

Likwidacja łotewskiej szajki przemytniczej.

W rejonie Turmontów organa
K.O.P. zlikwidowały szajkę prze-
mytnicżą, grasującą od dłuższego
czasu na pograniczu polsko-ło-
tewskiem i litewskiem. Arešzto-
wano 6 osób. Na czele bandy
przemytniczej stali: Józef Kor-
dzielis i Przemysław  Madziak
z Łotwy.

Banda ta była plagą pogra-

nicza już od szeregu miesięcy.
Kilkakrotne obławy początkowo
nie dawały pozytywnego rezul-
tatu, gdyż szajka ta doskonale
orjentowała się w terenie | miała
swój własny wywiad wśród oko-
licznych mieszkańców. Banda
trudniła się przeważnie przemy-
tem cukru i tytoniu.

 

Nie przystępne mecze.
Wszędzie, na wszystko zmniej-

szyły się ceny, tylko wstęp na za-
wody piłkarskie jest „stabilizo-
wany” na najwyższym poziomie.

Do Redakcji naszego pisma
coraz częściej zaczynają napływać
prośby o interwencję w sprawie
ceny wstępu na mecze piłkarskie.
Publiczność wileńska chce cho-

dzić na zawody sportowe, ale ta
sama publiczność nie może płacić
wygórowanych cen.

Przecież nieraz na zawodach
bokserskich wyznaczane były ce-
ny za plerwsze rzędy krzeseł do 5

Biuro Pośrednictwa Pracy
przy Wileńsko-Nowogródzkiej lzbie ao

skiej ogłasza

konkurs
Jekarzy Tejonowyih ec.

 

Gwarantowany środek izolacyjny

HYDROFU6E „CASTOR“

w B./H. M. JANKOWSKI
jest do nabycia 130—1

Wilno, Sto-Jańska 9.
 

 

      

  

zł, a na zawody piłkarskie wciąż
trzeba płacić po 1 zł. 50 gr.

Są to stanowczo za wysokie
„opodatkowania”* w stosunku do
siły finansowej publiczności spor-
towej.

Organizatorzy imprez sporto-
wych powinni liczyć się z tem, że
jednocześnie ze zmniejszeniem cen
biletów wzrośnie frekwencja na
zawodach, a tem samem wzrośnie
popularność sportu i zamiast de-
ficytów pokryją się koszta admi-
nistracyjne poszczególnych zawo-
dów.

————
LEKARZE | LOKALE

| " |

ZURERORSREKEZW | SKLEP

SPORT.
Nikt nie jedzie.

Pamiętamy doskonale, jak w
latach ubiegłych wielkiem powo-
dzeniem cieszyły się wśród wileń-
skich wioślarzy regaty o mistrzo-
stwo Grodna.

Kluby nasze jeździły nad Nie-
men gremjalnie, zdobywając sze-
reg cennych nagród, a tem samem
zaciągając węzeł przyjaźni sporto-
wej z najbliższymi sąsiadami, któ-
rzy dużo od nas się uczyli. W ro-
ku ubiegłym Grodnianie prześcig-
nęli swoich pedagogów i zdobyli
sami swoje własne mistrzostwo,
bijąc osady wileńskie.

Po utworzeniu się tak ciekawej
sytuacji mieliśmy wrażenie, że rok
1932 będzie dalszym etapem
współzawodnictwa z wioślarzami
Grodna, tymczasem dowiadujemy
się, że na niedzielne regaty Gro-
dzieńskie, prócz Saperów nikt z
Wilna się nie wybiera.

Zakrojone na szeroką skalę re-

gaty na Niemnie tracą na tem bar-
dzo i jakoby po otwarciu nielicz-
nych zgłoszeń okazało się, że
większość bieśów odbędzie się
walkowerami.
Szkoda wielka, że przerywa się

ciągłość zawiązanych stosunków,
ale z drugiej strony analizując
przyczyny tego, dochodzimy do
wniosku, że termin 17 lipca sta-
nowczo nie odpowiada wioślarzom
wileńskim, zwłaszcza, że wypadł
on tuż po regatach w Trokach.
Przegrani są przyśnębieni i nie
chcą pokazywać nosa nawet na
swojej przystani, a cóż dopiero
mówić o jakichś wyjazdach repre-
zentacyjnych.

Mistrzowie zaś dostali odrazu
urlopy „zdrowotne* i wyjechali
nieco odpocząć by odpowiednio
przygotować się na jesienne rega-
ty na Wilji, a że najwięcej „mi-

Uważam, że za wstęp na mecze
piłkarskie wystarczy stanowczo
zapłacić 50 gr.
W Warszawie przecież. prze-

prowadzono teraz obniżkę cen i
wszystko jest w porządku. Zado-
woleni są i organizatorzy i pu-
bliczność, a sport na tem zarabia
najwięcej.

Siła przyzwyczajenia.

Słynny biegacz fiński,
Nurmi,

w śródmieściu od dwóch
ulic tuż przy ul. Miekle- "Ino, którem nigdy je-

) МНННННОННННННННИНИНИ NIERUCHOMOŚĆ

więza

strzów' mamy wśród akademi-
ków, więc nic dziwnego, że nie
dało się skompletować osady i
przetrzymać jeszcze jeden tydzień.

Drugą przyczyną jest absolut-
ny brak gotówki jak wśród wio-
ślarzy, tak i w klubach.

Ponadto są jeszcze drobne
„przyczynki“, które nienależy jed-
nak brać poważnie, bo przecie

Grodno zasłużyło swoją sportową
pracą, by mu się zrewanżować za
udział w naszych regatach, które
na obecności wioślarzy grodzień-
skich dużo zyskały.

Jutro mecz tenisowy.

Po chwilowej przerwie z po-
wodu upalnych dni tenisiści nasi
wracają znów na korty,

Jutro od godz. 17 na kortach
„Wilji” odbędzie się mecz teniso-
wy między Wilją, a drugim zespo-
łem A. Z. S, Zakończenie zaś tego
turnieju nastąpi w niedzielę,

A. Z. S. reprezentować będą:
Wlojewódzka, Kopeć, Burhardt i
Piotrowicz.

Barw Wilji bronią: Kwiesiele-
wiczówna, Moritz i Podskoczym.

Po meczu tym tenisiści wileń-
scy wybierają się do Grodna, gdzie
rozegrają turniej z graczami A.Z,S,
warszawskiego i z Cresovią.

We wrześniu zaś będziemy
mieli rozgrywki o mistrzostwo
Wilna z ewentualnym udziałem
Tłoczyńskiego i Warmińskiego.

"Ja. Nie,
VAGA YVABAST END NGST K Я

GIELDA,
WARSZAWA (Pat.) 14. Vli. 1932 r.
Waluty I dewizy:

Londyn 31,65.
Nowy York 8,921.
Nowy York kabel 8,926.
Paryż 35,02.
Praga 26,39'|,.
Szwajcarja 173,95.
Włochy 45,60

Paplery procentowa:
3 pożyczka budowlana 36,25, 4%,poż. inwest. 93,50—93,75. 704, pożyczka

stabilizacyjna 46,50 — 47,50—47,25, 4°
poż. dolarowa 47,25—47. эа B.
G. K. I B. R. 94. Te same 7% 83,258%, obl. Banku II em. 81,25. IV em. 93.

Akcjer
Benk Polski 72—73.

teikę starego węgrzyna
oświadczył, że jest to

szcze nie poczęstował
żadnego gościa. Gąsie-Doktór R. SZYRWINDT z mieszkaniem z elektr. Ea WODORE są rek był omszały a wino
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do wynajęcia. Antokolska
Choroby „weneryczne, 33 Alain pekės Ga R du

owe.
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7Yatplewaniem.

AKUSZERKI |
— Jakto, ty wątpisz?
— Nie wątpię w twą

miłość,—powiedziała ci-

— No ale chyba dogo-

go wysiłku?

na tyle nieostrożnym, że
3 Państwo lks kupili for- zwierzył się iż jest to

nił Ich pan bez większe tępian. Mamusia da swe- bardzo !
mu jedynakowi, dziewię- węgrzyna

— Niestety panie ko- cjoletni . urodziła się jego F 1DESI cho—mam tylko wątpli- misarzu, — odpowiedział y racze" ca ję jego Fruzia

stary rocznik
z roku kiedy

wości co do twego gu N I,Znietylko dogoni- 7"ye,
AKUSZERKA sia. „BoRODоН łem Ich, zie wkrótceObu jak Reed tes DDD

NISZCZMY TTT E RZE MW daiem tobą io da: "RI": cay cza
owADY każda Poni powinnakupować tkaniny suknio-| przyjmuje od godz, 9 do tak żle ubraną, jak ja al,kiedy w Świta sekasi | SPRAWY || e, bieliźnianei pościelowe tylko w sklepie | 7 м, К, eh fini wblegalem й' U Bawatnym ESS ži NAMAI naėjo NSi sie — 00. ammnikasanaaų

— — owiańd —roznoszące «TKANINY TANIE» AKUSZERKA —ее ПНННННННННННННИННИИИ огча—że Sele że Ž „Domów
: M S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31. $MIAŁOWSKA PRACA | 255034: placów w Wilnie pe-
wh : ° przeprowadziła się.PEsh į Kupao ITA EoliaPoE

zarazki . 2 —————oczywišcie nie bezalko Garbarska 1, m. 16, rė$ potrzebna zdolna i pra- ® $przedaż 5niciva Handlowego Gar.
a ul. Mickiewicza. — Tam- cowita kucharka do re- barska 1. 147

   OE: Non

Mucha zakaża požywienie zarazkami

tyfusu, gruźlicy i dyzenterji. Komary

rozprzestrzeniają malarję. Pchły roz-

noszą inne zaraźliwe choroby. Strzeżmy

się wszystkich, wielce dla ludzi szkod-

liwych, owadów. Należy je wyniszczyć

jaknajszybciej.

Najłatwiej wyniszczyć muchy, komary
wszelkie inne owady, rozpylając zna-

ny ogólnie środek owadobójczy Flit,

w żółtych blaszankach z czarną opaską

i žolnierzykiem.

Oryginalny Flit sprzedawany jest wyłącznie w herme-
tycznie zakapslowanych blaszankach.

 

REFUS KING.

„Pieniądze albo žycie“.
Antoni zaczął go pocieszać.

   
42)

posilić.

Mieszkanie

 

„POKÓJ
wygodny do wynajęcia.
Mickiewicza 22, m. 24.

bps.izy
Prohibiejai

Pewien Amerykanin u-
rządzil w domu pijetykę;

słychać dzwo*
holową.

NAUKA Wtem
| nek.

Gospodarz przeczuwa
Młoda nauczycielka wy- „wsypę”*.
jedzie na lato za utrzy-
manie (lub w mieście) Przed drzwiami stol u
do dziecka od 7—10 lat. rzędnik policji
Poważne świadectwa. Od cyjnej.
11—1 g. Wielka 27—3.

Sam

schować portfel.
rzędnik pyta go łagod-

9840-—2 niejszym tonem:

proponowač...?

krew! Myśl o nim popsuła mi apetyt. Ale miiszę się
Psiakrew! Idę.

Antoni przesunął ręką po czole.
Takiego obrotu rzeczy nie spodziewał się.
Ale teraz już spodziewał się wszystkiego.

— Niema! — powtórzył z uniesieniem kapitan.
— Popsute!

-— Może da się naprawić.

Wickstrom chrząknął pogardliwie.
— Nie, musimy czekać, dopóki się nie natknie

Skomunikujemy się zapomocą
sygnałów świetlnych. Dzięki Bogu, że drugi oficer

Temu czortowi, Smithowi,

Įna nas jaki okręt.

zna się na sygnalizacji.
nie zaulalbym, psiakrew!
— Ale — przerwal Antoni — czy gdyby zaszto

co groźnego, nie pozostałby nam inny sposób o-
prócz sygnalizacji? A Bickers? przecież musimy go
ratowač.

— Mamy rakiety.
wspomniał, Dobrze.
krętów.
odstępach czasu.

 

Dode...

Czekałem, żeby pan o tem
Tym szlakiem chodzi dużo o-

Każę wypuszczać rakiety w regularnych
Może w najbliższych godzinach

co się przytłucze. Do tego czasu możemy tylko cze-
kać. Teraz pójdę na obiad. Potem sprobuję jeszcze
przemówić do rozumu temu idjocie Smithowi.

ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Rozdział XIV.
W. ciemnościach.

W salonie dowiedział się, że czy to z racji wina
palmowego, czy doznanego wstrząśnienia, czy silne-
$o kołysania „Morgany”, kilku gości dostało lekkie-
go bólu głowy i poleciło stewardowi, abv przepro-
sił w ich imieniu panią, że nie przyjdą na obiad. Wy-
głosili to zbolałemi głosami z za zamkniętych drzwi.
Kiedy zaś Karolina posłała do nich z zapytaniem,
czy nie kazaliby sobie przynieść czego do kajut, od-
powiedzieli jednomyślnie:
— Niech Bóg broni!
Niedobitki, to znaczy Billings, Ripley, poeta

pań.

Psia-

Wiyeth, Vallance, Barry i Antoni, przyłączyli się do

Barry ogromnie żałował, że Ripley, Wyeth i Val
lance nie padli również ofiarą morskiej choroby. Był
to z ich strony poprostu brak delikatności, Bez nich
obiad odbyłby się w ściśle rodzinnem gronie i niepo
trzebaby się maskować. Wiuj Antoni i ciotka Ka-

otwiera drzwi.

prohibi-

Ale u-

— A gdybym był tym, pana?
za kogo pan mnie ma,
to ile mógłby mi pan za-

że gabinet kosmetyczny stąuracji Zauł. Ste Mi-
cerę, .,USUwa chalski 2 m. 11.

brodawki, kurzajki i wą- —
gry.

OKAZYJNIE!
9876 różne pozostałe z licy-

102—00 Robotnik do rozwoże- chody sprzedaje tanio

ZOO niezwłocznie.
obywatelstwo

— W takim razie przy
jąć pana nie mogę.
— Dlaczego, proszę nie profesorze?

żonaty wie,
sluchać |

 

rolina mogliby się nie silić na uprzejmości towarzy-
skie względem gości i na dodawanie im humoru. Wi
dać było, że ich to dużo kosztowało. z

W trakcie czekania na zaanonsowanie obiadu
zapadło kilkakrotnie głębokie milczenie, pełne po-
nurego wycia przycichającej wichury i rytmicznego

Po takiej przerwie
rozmowa wybuchała z wzmożoną gorączkowością.
bicia fal o burty „„Morgany“.

Pito koktajle.
Dorcas, lubiąca się otaczać ludźmi, przyzwała

do swego boku Ripley'a i Vallance'a i wychwalała
przed nimi florę i faunę Kalifornii i tamtejsze warun- —
ki klimatyczne.

, — Naturalnie dalej na północ... — wzruszyła ra
mionami, dając do zrozumienia, że mgliste San Fran
cisko nie było godne wzmianki.

Ripley patrzył jak zahipnotyzowany ale dobrze
ułożony królik na grę jej rysów, ocienionych modną
strzechą siwych włosów, na ciemną suknię rozmigo-
taną metalicznem lśnieniem i na wspaniałe perły,

licznych sznurów na szerokiespływające kaskadą
piersi.
— Ale architektura — podsunął Vallance —

jest może trochę nie na miejscu?
— Nie na miejscu? — ząp

wypukłe oczy zrekognosko

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiegn, Mostowa 1

polskie, 5—7 po poł.
kaucja 20 zł. lub poważ-

— Dlaczego pan stale
nosi watę w uszach, pa-

proszę
mam zwyczaj bębnienia

— Bo tylko człowiek palcami pe stole,
€o znaczy stem tak nerwowy, że

tego znieść nie mogę...

Lombard ul. Biskupia 4, LetniskoPS tel. 14—10. Od 9—2 iod nem utrzymaniem —las, ło 5 ha ziemi w maj.е 214-0 o obfitość jagód —-komuni- Markuciach
autobusowakacja

 

Wilno, ul. Niemiecka3 m.1i

 

Polski Skład leśny —
Jadwigi  Paukszta,
Piłsudskiego Nr. 12, po-
eca po cenach konku- czego?
rencyjnych

pani,

a je-

nowe...

kła Dorcas.

LETKISKA. į

tacji rzeczy oraz SAMO- NENUSUZZYNIZNZNA

wszelkiego — Kiedy byłem osta-
rodzaju deski, ŚKRGJaki tni raz u nich na obie- NEA:

Pi СОСИLS d Г д | drzewo opałowe.|

 

Sprzedam dom o 7-miu
z całodżien- pokojach 4 parkiem oko-

m. Wilno.
lub Zgloszenia do wlašelcie|-Znawca. kolejowa Szczegóły: Mie- ki tegoż tkGospodarz nie traci k dacia. Ofer- SKŁAD góły: kl tegoż majątku.

9861—0 zimnej krwi, mruga zna- Pan Pętelka poszukuje *: Madara r m. 1 Fortepianów po 49—2 od c 9074—1
pa I wysiada Romie ji Adara od 10 do 13. s 2 9871—ЕБЕСИЛИСЕЫИЫ
— Рап!е! — обигга516slęja andyda

urzędnik.— Za kogo pan — A czy pan jest że- =" p[pSO FiskarmonjiKAREN ` ZGUBY

: m PZmieszał się gospo- MEnia jestem kawa- K. DĄBROWSKA Stare wino“ ё = |derz, stracił tupet i chce lerem. | Nerwowy profesor. (F-ma istnieje od r. 1874) ” “ KUBRE 22 YO ОЛИ
— No | kiedyż odbę-702—25 dą się: twoje Zagabione iegitymacje

z panną Eufrozyną?
— Nie z tego już się |

ul. rozeszło. i Nr. 4 46541 Olgi Ga

zaręczyny kolejowe na imię Kcn-
stantego _ Ganusewicza

nusewiczowej 46542 Ziny
— Co ty mówisz! dla- Ganusewiczówny i Lud-

miły Ganusewiczówny, u-
9869

dzie, mój niedoszły teść
przyniósł z piwniczki bu- Epson]

re asa ORCTIENTOS

dą, dziwnie surową twarz młodzika, który ośmielił
„się skrytykować jej raj.

Nie godzi się z charakterem krajobrazu —
uzupełnił Vallance.
wem wybrzeżu, są takie brzydkie, takie krzycząco

— Miasta, leżące na południo-

— Miasta! Nie mieszka się w miastach — rze:

— Ale się je widzi — upierał się młodzieniec.
— I mieszka się blisko nich. Co się tyczy klimatu,
to powiedziałbym...

Domyślam się, co pan chce powiedzieć —
przerwała Dorcas — że jest tak monotonny, że aż
wstrętny. Wszyscy to mówią. Uważa się ogólnie, że
klimat jest jedyną złą stroną Kalifornii, ale jeżeli to
jest okropność, to niebiańska.

nami.

współczesne.

Vallance wzruszył uderzająco wąskiemi ramio-

— Ja osobiście wolę konsekwentną brzydotę— |
rzekł niż piękno skażone przez niedosiąśnięcie. Ja-
ko przykład tego ostatniego może służyć Christja-
nja, gdzie obok uroczych zabytków budowlanych z
czasów Wikingów wznoszą się ohydne kamienice

Kontrast jest niemożliwy. Kalifornja
południowa ma w sobie to samo.

(c. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAF

|

  


