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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Pdministracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedzicie oć 12 do 13-ej. „Bziennik Wiieński" wychodzi codziennie,
18 do 24-ej.

ANTONI DĄBROWSKI
Pułkownik Emeryt W. P.

Członek Stowarzyszenia Oflcerów przeniesionych w stan spoczyn-
ku, b. Wice:Prezes Zarządu

po krótkich ciężkich cierpieniach zmarł dnia 13 lipca 1932 roku w
wieku iat 70.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do Kościoła Św. Piotra i Pawła

odbyło się w dniu 15 lipca. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże
Kościele dnia 16 b' m. o godz..8 rano, poczem nastąpi odprowadzenie
zwłok na cmentarz po Bernardyński.
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Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa
rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij-
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—Łydzi a zmartwychwstanie Polski.—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważnielsze rozdziały

jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.
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Nowy kodeks karny.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziennik (staw Nr. 60 z dn. 15 b. m.
3 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej,

zawiera
a mianowicie nowy kodeks

karny, prawo o wykroczeniach, oraz przepisy wprowadzające kodeks
karny i prawo o wykroczeniach.

Nowy kodeks karny zawiera 295 artykulów
dzie cd dn. 1 września 1932 r.

i obowiązywać bę=

Scalenie podatków.
WARSZAWA. W najbliższych

dniach ukażą się dekrety o scale-

niu podatku obrotowego od cukru:
— obowiązywać one będą od 1
sierpnia br.

Projekt scalenia podatku obro-

towego od wyrobów włókienni-
czych nie został jeszcze całkowi-
cie opracowany i wprowadzenie
go w życie, nie nastąpi przed 1
stycznia roku przyszłego.

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...
Wojewoda Iwowski Różniecki ma ustąpić.
Rozwiązanie Rady Miejskiej w Warszawie.

„Nowiny Codzienne" w depe-

szy ze Lwowa donoszą na podsta-
wie informacji z kół, zbliżonych
do wojewody lwowskiego p. Roż-
nieckiego, że pogłoski o jego bli-
skiem ustąpieniu, mimo* oficjal-
nych zaprzeczeń, są jednak zgod-
ne z prawdą i że podobno zasad-
nicza decyzja w tej sprawie już w

Warszawie zapadła. Ma również
opuścić swe stanowisko starosta
grodzki we Lwowie p. Klimow, na
którego miejsce przybędzie staro-
sta Remiszewski z Przemyśla. W
tychże kołach, które autor depe-
szy określa jsko „dobrze poinfor-
mowane*, stwierdza, że w niedłu-
gim czasie bęuzie rozwiązana w
Warszawie Rada Miejska, a na

stanowiskó komisarza rządowego
w stolicy pójdzie obecny prezy-
dent Lwowa p. Trojanowski, po
którym objąłby stanowisko na-
czelnika samorządu. lwowskiego
pos. Zdzisław Stroński z BB, już
od dość dawna ubiegający się o to.

W warszawskich kołach sana-
cyjnych zaprzeczają tym wszyst-
kim doniesieniom, przytaczając
jako argument — ferje rządowe.
Nie chodzi jednak o to, by oma-
wiane zmiany miały już zaraz
stać się faktem, a jedynie o to, że
zostały zdecydowane. Pod tym zaś
względem, mimo zaprzeczeń, in-
formacje tego rodzaju okazują się
zazwyczaj po niejakim czasie zu-
pełnie prawdziwe.

Afera łapownicza w warszawskiej
izbie Skarbowej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W warszawskiej lzbie Skarbowej ujawniono, iż na

terenie Izby grasuje pewien wyższy urzędnik, który za ułatwianie
interesantom załatwiania spraw podatkowych Pobierał łapówki.

Dochodzenie ustaliło, iż nadużyć dokonywał radca lzby Roman-
Ksawery Różański.

Aresztowanie Różańskiego nastąpiło w chwili, gdy przyjmował

od jednego z interesantów łapówkę w wysokości 1500 zł.

Nowa prowokacja Gdańska.

GDAŃSK (Pat). Wczorajszy
pokaz strojów ludowych niemiec-

kich w Sopotach zamienił się w

wielką manifestację  nacjonali-

styczną. Pochód otwierał oddział

konny w historycznych strojach

krzyżaków pruskich, za którymi
kroczyły grupy w strojach róż-

nych  prowincyj niemieckich,
wśród których nie brakowało

Alzacji i Lotaryngji. Uroczystości

Burza nad
BERLIN (Pat). W: Berlinie na-

stąpiło ubiegłej nocy oberwanie
się chmury, przyczem najbardziej

sopockie zoslały zakończone, jak
zwykle w takich wypadkach, od-
śpiewaniem hymnu niemieckiego
„Deutschland, Deutschland iiber
alles", poczem uczestnicy prze-
jechali statkiem do Gdańska,
gdzie pochód powtórzono. Uczest-
nicy pokazu niemieckich strojów
ludowych byli gośćmi senatu wol-
nego miasta.

Berlinem.
uszkodzona jest zachodnia dzielni-
ca miasta. Straż ogniowa wzywa”
na była w 500 wypadkach,

Telefon Redakcji.
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12-lecie najścin bolszewickiego
na MIŃSK

Otwarcie teatru „polskiego” w kościele katolickim.
(Korespondencja własna.)

STOŁPCE. W dniu 11 b. m. upłynęło 12 lat od chwili, gdy

dzicz bolszewicka wdarła się de Mińska opuszczonego przez

wojska polskie.

W roku bieżącym władze sowieckie poleciły uroczyście

obchodzić dzień „oswobodzenia” Białorusi od „okupacji* polskiej.

Pomimo rozkazu danego z góry uroczystości poniedział-
kowe wypadły bardzo blado. Było to typowe kazlonne święto

sowieckie bez udziału szerokich mas ludności. |

Jakgdyby dla naigrawania się z uczuć religijnych ludności

na ten dzień wyznaczono otwarcie teatru „polskiego” w zabra-
nym kościele św. Haleny i Symeona i przerobionym na teatr.
Ten „polski* teatr państwowy urządzony w kościele katolickim

jest najlepszym przykładem systemu rządów sowieckich

w Mińsku.

Oprócz otwarcia teatru „polskiego“ założono tegoż dnia
fundamenty pod nowy Białoruski Teatr Państwówy na placu
„Komuny Paryskiej".

Nowy teatr obliczony jest na 2,250 miejsc I będzie jednym

z największych w Rosji sowieckiej. Budowa tego teatru ma
być zakończona w 1934 r.

Z okazji 12-iecia inwazji bolszewickiej do Mińska, znani

nam dobrze posłowie komunistyczni z Sejmu, którzy uciekli

do Mińska Rak-Michajłowski i Miotła wydali odezwę pełną
śmiesznych przechwałek o budownictwie socjalistycznem w Miń-
sku pod kierunkiem partji komunistycznej.

 

Ukryte niebezpieczeństwa
paktu francusko-angieiskiego.

Korespondent londyński „Ku-
rjera Warszawskiego” donosi do

lego pisma:

Komentarze prasy o oświad-

czeniu minisira spraw zagranicz-

nych, Sir Simona, w sprawie no:

wego paktu z Francją potwier-
dzają obawy, co do celów, dla

których Anglja pakt ten zawarła

Korespondent paryski „Time-

sa' pisze: Konferencja lozańska

miała między innemi ten skutek

dodatni, że przed załatwieniem

sprawy odszkodowań otworzyła

drogę do poruszenia innych kwe-

styj, należących -do  kategorji

spraw, objętych „likwidacją wej-

ny'. „Szefowie różnych rządów

mają teraz wolną drogę do otwar-

cia kwestyj spornych, które były

w zawieszeniu, a są już oznaki, że

niektóre z tych kwestyj zostaną

poruszone już w najbliższym cza

sie. W Paryžu — pisze „Times“

— zdają sobie dokładnie sprawę,

że bez kooperacji Niemiec nie da

się załatwić wielu spornych spraw,

wynikających z trakiatu wersal-
skiego. Sprawa wschodnich granic
Niemiec może być przytoczona, ja-

ko przykład. Od czasu załatwie-
nia sprawy odszkodowań w Lo-

zannie została ona poruszona w
Niemczech w [crmie raczej ostrej”.

Korespondent dyplomatyczny

„Daily Telegroph“ pisze między

innemi: „Decyzja zawarcia paktu

powzięta została dopiero we wto-

rek w wyniku rozmowy między

Herriotem 3 ambasadorem — ап-

gielskim w Paryżu, lordem Tyr-

rellem. Kwesije, które mogą być

poruszone na podstawie punktu

pierwszego paktu, są to nietylko

te kwestje, które wynikają z trak-

tatu wersalskiego, łecz i z innych

traktatów pokojowych, właściwie

wszystkich istniejących traktatów

europejskich. Sprawa winy wo-

jennej Niemiec, może być jedną

z tych kwestyj, inną może być

sprawa Gdańska i korytarza pol-

skiego, inną znowu sprawa Kłaj-

pedy. Równouprawnienie Niemiec

pod względem zbrojeń podpadnie

pod punkt drugi paktu”.

Korespondent dyplomatyczny

„Daily Heralda“, przebywający
obecnie w Genewie, stwierdza, że

„w siedzibie Ligi Narodów pakt

angielsko-francuski uważany jest

za atak na Ligę Narodów, za pró-

bę zastąpienia demokracji ligowej

oligarchją wielkich __mocarstw*.

Korespondent wyraża zdziwienie

z powodu zaproszenia Belgji do

udziału w pakcie i twierdzi, że

zarówno Polska, jak: i Holandja,

upomną się o swoje prawa,

Jeśli chodzi o opinję angielską,

to należy. stwierdzić, że została

ona zaskoczona oświadczeniem

ministra w izbie gmin, która przy-

jęła pierwsze trzy punkty oświad-

czenia chłodnem milczeniem.

Niemcy autorami układu francusko-
angielskiego.

WIEDEŃ (Pat). Od osobistości

dobrze  poinformowanej „Neue

Freie Presse* otrzymuje zapew-

nienie, że układ anglo-francuski
nie był dla Niemiec niespodzianką,

gdyż treść układu była omawiana
w Lozannie z delegacją niemiecką
i inicjatywa tego układu wyszła
właściwie od Niemiec. Układ nie
jest bynajmniej skierowany prze-
ciwko Niemcom. Powstał on w
tym celu, by ułatwić Niemcom
akcję na rzecz żądań politycz-
nych, których nie mogły w Lo-
zannie przeprowadzić. Informator
„Neue Freie Presse' twierdzi da-
lej, že sam Mac Donald zachęcać
mial delegację niemiecką do po-
stawienia żądań politycznych,
zwłaszcza w sprawie  równo-
uprawnienia w zbrojeniach. Dele-
gacja angielska nie użyczyła jed-
nak Niemcom poparcia, którego,
wobec początkowego stanowiska
Mac Donalda, oczekiwali. Wiysił-
ki poczynione przez Mac Donalda
na konferencji lozańskiej tak pod-

kopały jego zdrowie, iż w końcu
nie był on w stanie brać udziału
w rokowaniach. W każdym razie
treść drugiego artykułu układu
angielsko-francuskiego zapewnia
sprawiedliwe rozwiązanie kwestji
rozbrojenia, korzystne dla wszyst-
kich zainteresowanych mocarstw.
Wprawdzie Niemcy nie zostały
wyraźnie wymienione, niemniej
można z lego artykułu wysnuć
wniosek, że Anglja zachowa się
nadal przychylnie i życzliwie wo”
bec żądań niemieckich co do zró-
wnania w zbrojeniach. Niemcy
wytoczą żądanie równouprawnie-
nia na genewskiej konferencji roz-
brojeniowej. Jeżeli nic nie uzys-
kają, wówczas stracą zaintereso-
wanie dla sprawy rozbrojenia in-
nych mocarstw. Art. 1 układu
irancusko - angielskiego wzywa
Niemcy do przystąpienia do ukła”
du. Niemcy niewątpliwie uczynią
zadość temu wezwaniu i do ukła-
du przystąpią.
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Akces polski do umowy francusko-
angielskiej ?

PARYŻ (Pat). Herriot przyjął

BERLIN (Pat). Wiadomość o
przybyciu ministra spraw zagra-
nicznych Zaleskiego do Paryża
biuro Conti zaopatruje następują-
cym komentarzem:

Należy postawić pytanie, czy
ten nieoczekiwany przyjazd pol-

Prezydent Hoover

p. ministra Zaleskiego.

skiego ministra *spraw zagranicz-
nych pozostaje w związku ze spra-
wą francusko-angielskiego paktu,
do którego — w/g opinii prawico-
wych kół francuskich — mogłoby
również zgłosić swój akces takie
państwo, jak Polska.

nie uznaje układu
lozańskiego.

WASZYNGTON (Pat). Prezy-
dent Hoover wystosował do sen.
Boraha pismo, w którem oświad-
cza, iż nie przyjmuje ostatniego
układu europejskiego, dotyczące-
go wspólnej akcji dłużników Ame-
ryki. Nie zamierzam — pisze
prezydent — wywierać presji na

narodzie amerykańskim w celu
przyjęcia jakiejkolwiek linji po-
stępowania. Do Stanów Zjedno-
czonych nie zwracano się w spra-
wie układów lozańskich, wobec
czego Stany Zjednoczone nie są
wcale związane temi układami.

Włochy i Belgja przystępują do układu
francusko-angieiskiego.

LONDYN (Pat). W/g urzędo-
wego komunikatu, Italja przystą-
piła, a Belgja postanowiła przy-

stąpić do układu francusko-angiel-
skiego o współpracy.

Radek © umowie lozańskiej.
MOSKWA (Fat). W kolejnym

numerze „lzwiestja” pod tyt.: ,„Ko-
niec reparacyj' zamieszczają ar-
tykuł Radka, omawiający skutki
konferencji lozańskiej. Autor w
długim wstępie porusza kilku-
letnią ewolucję poglądów wierzy-
cieli Nemiec na sprawę reparacyj,
twierdząc, że dopiero obecnie,
pod wpływem kryzysu, zrozumieli
oni niemożliwość kontynuowania
„wersalskiej grabiežy“, gdyž gro-
zi to zachwianiem systemu kapi-
talistycznego.

Autor skreśla historję zaga-
dnienia reparacyjnego, poczynając
od ustalenia w roku 1920 — 269
miljardów do 3 miljardów mk.,
ustalonych w Lozannie, kilkakrot-
nie używając w stosunku do aljan-
tów określenia „grabieżcy”. Na-
stępnie autor polemizuje z twier-
dzeniem, jakoby Lozanna ozna-
czała koniec reparacyj. Rząd von
Papena, rząd junkrów,. wielkiego

kapitału i półwojskowy, który
doszedł do władzy na grzbiecie
fali hitleryzmu, uznał w Lozannie
jeszcze nienaruszalność planu
Younga. Co do politycznych skut-
ków Lozanny, autor twierdzi, że

otwiera ona drogę do porozumie”
nia irancusko-niemieckiego, gdyż
Francja przestaje być głównym
wierzycielem Niemiec.

Mimo to polityczne skutki
Wersalu pozostają nadal w sile,
bowiem w razie zbankrutowania
systemu reparacyjnego nie zban-
krutuje armja francuska, której
sztab generalny kategorycznie
sprzeciwia się wszelkim pomy-
słom sojuszu z Niemcami, gdyž
musiałby оп doprowadzić do
uzbrojenia Niemiec. Koła wojsko-
we nie dopuszczają na ten temat
żadnej dyskusji, woląc wypróbo-
wanego sprzymierzeńca polskiego
od iluzorycznego niemieckiego.

Rozbicie polityczne Niemiec.
BERLIN (Pat). O rozbiciu po-

litycznem społeczeństwa niemiec-
kiego świadczy fakt, że do wybo-

rów do Reichstagu, jakie odbędą
się 31 b. m, w samym Berlinie
zgłoszono 27 list kandydatów.

Zaburzenia bezrobotnych w Niemczech.
BERLIN (Pat). Na tle redukcji

zapomóg doszło w Berlinie i
w Weimarze do zaburzeń bez-
robotnych. W. Weimarze potur-
bowany został nadburmistrz, w
Berlinie zaś bezrobotni pobili kil-
ku urzędników w urzędzie opieki
społecznej. Tłum zaatakował po-
zatem czynnie wezwaną na pomoc
policję, która odpowiedziała sal-
wą. Dopiero po nadejściu posił-
ków udało się przywrócić porzą-
dek. Szereg osób został ranio-
nych. Do zaburzeń doszło w pią-
tek w Berlinie przed willą znanej
opiekunki ociemniałych na wojnie

pani Ihne. Znaczna grupa narodo-
wych socjalistów nie dopuściła do
zapowiedzianej na piątek licytacji
zbiorów artystycznych, należących
do pani Ihne i rozpędziła zgroma-
dzoną publiczność, złożoną ze
znanych antykwarjuszy. Zaalar-
mowana policja dokonała szeregu
aresztowań.

Oprócz powyższych incyden-
tów, w ciągu ubiegłej doby miały
miejsce krwawe starcia uliczne w
różnych miejscowościach niemiec-
kich, na skutek których jest wielu
rannych.

Liga Narodów a pakt francusko-angielski,
GENEWA (Pat) Rada Ligi

Narodów zebrała się w piątek po
południu pod przewodnictwem p.
Matosa. Polskę reprezentował
charge d'affaires delegacji polskiej
p. Gwiazdowski.

Na początku posiedzenia mini-
ster Simon złożył deklarację w
sprawie inicjatywy  Irancusko-
angielskiej. Minister Simon przy-
pomniał, że chodzi o zapewnienie,
uczynione przez Francję i Wielką
Brytanię, przyjęcia metody szcze-
rej i otwartej dyskusji wszelkich
spraw, których pochodzenie by-
łoby analogiczne do sprawy, za-
łatwionej tak pomyślnie w Lo-
zannie i któreby dotyczyły regi-
me'u europejskiego. Minister Si-
mon podkreślił raz jeszcze, że
chodzi jedynie o zachęcenie do
szczerej wymiany poglądów na
tematy trudnych problemów, któ-
reby mogły wyłonić się w przy-
szłości w Europie.

Deklaracja ta nie ma więc nic
wspólnego z kwestjami pozaeuro-
pejskiemi.

Simon wyraził dalej zadowole-
nie z przystąpienia rządów włos-

kiego i belgijskiego do układu
francusko-angielskiego i podkre-
ślił, że zaproszenie nie ogranicza
się do państw zapraszających na
konferencję lozańską, lecz że
układ jest otwarty do przystąpie-
nia innych państw europejskich.
W konkluzji minister Simon o-

świadczył, że autorzy: deklaracji,
zapraszając do wstąpienia do po-
rozumienia  francusko-angielskie-
go, działają w pełnej lojalności w
stosunku do przepisów wstępu do
paktu i w nadziei, że deklaracja
ta przyczyni się do wzmocnienia
wpływów Ligi.

Niema mowy o stworzeniu ja-
kiejkolwiek organizacji — chodzi
o ułatwienie prac komisji euro-
pejskiej Ligi.

Mam nadzieję — zakończył Si-
mon — że deklaracja ułatwi za-
ufanie i uspokojenie Europy. Skła-
dam ten raport o dokonanych
wysiłkach, aby Rada mogła w
pełni zrozumieć nasz cel, którym
jest przygotowanie dróg do stwo-
rzenia zgody między członkami
rodziny europejskiej.

Pożyczka dla Austrji.
GENEWA (Pat). Ostatnią

sprawą, figurującą na porządku
dziennym piątkowego posiedzenia
Rady Ligi Narodów, było załat-
wienie porotokółu o pożyczcę dla
Austrji, opracowanego przez mie-

szany komitet finansowy, który
obradował w ciągu prawie dwóch
miesięcy. Protokół został przy”
jęty przy powstrzymaniu się od
głosu przedstawiciela Niemiec,
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" równocześnie,

 

adbrojenie na Qjeńdzie Przyj. Ligi Narodów.
Do najważniejszych spraw na

tegorocznym  XVI-tym _ zjeździe
międzynarodowego Zw. Przyj. Li-
gi Nar. w Paryżu, od 2-go do 9-go
lipca br., należało rozbrojenie. Sa-

ma osoba przewodniczącego
związku i zjazdu, Lorda Roberta
Cecil'a, stanowi w tym względzie
siłę popędową, gdyż jest on jed-
nym z najžarliwszych zwolenni-

ków i najlepszych znawców t. zw.

rozbrojenia, czyli ograniczenia
zbrojeń. Już poprzedni zjazd, w
maju 1931 w Budapeszcie, jako od-
bywający się po postanowieniu
zwołania a przed zwołaniem konfe
rencji rozbrojeniowej w: Genewie,
która rozpoczęła swe prace w lu-
tym 1932, bardzo szeroko określił
stanowisko Związku Przyj. L. N.
w tej sprawie, nie bez wpływu na
poglądy, ujawniające się w urzę-
dowych obradach w Genewie.
Obecnie nowe ożywienie wniósł
w umysły wniosek Prezydenta
Hoover'a z czerwca br., żądający
m. in. zmniejszenia budżetów woj-
skowych o 30 proc, co np. we
Francji, głównie sprzeciwiającej
się doraźnym posunięciom w za-
kresie ograniczenia zbrojeń, przy-
jęto stosunkowo spokojnie, gdyż
rząd francuski sam przeprowadza

ze względów o-
szczędnościowych, bardzo znacz-
ne zmniejszenie wydatków na o-
bronę państwa w wojsku, mary-
narce i lotnictwie.

Poprzednia uchwała zjazdu w
Budapeszcie z maja 1931 oparta
była na wyraźnem przedstawieniu
konieczności bezpieczeństwa ce-
lem ograniczenia zbrojeń. Zwią-
zek ten za podstawowy uważają
państwa, które są lub mogą być
szczególnie zagrożone, jak Francja
i Polska. Ponieważ obecna uchwa-
ła zjazdu w Paryżu z lipca 1932
miała być tylko uzupełnieniem po-
przedniej, w przygotowanym w
maju rb. szkicu uchwały pominię-
to sprawę bezpieczeństwa wraz z

należącem do niej t. zw. rozbroje-
niem moralnem tj. zaniechaniem
podżegań i pogróżek wojennych.
Ze strony polskiej jednak na zjeź-
dzie w Paryżu zażądano przypom-
nienia tego niezbędnego związku
i życzeniu temu stało się zadość,
tak iż znaczenie sprawy bezpie-
czeństwa i rozbrojenia moralnego,
pierwotnie wogóle nie wspomnia-
nych, znalazło się w uchwale:
— Zgromadzenie Zw. Międz. Prz. L.

N. stwierdza, że na konferencji rozbroje-
niowej przedstawiono pozytywne wnio-
ski celem wzmocnienia bezpieczeństwa,
mianowicie w zakresie rozbrojenia mo-
ralnego itd...

W uchwale, obok powołania się
na wnioski Prezydenta Hoover'a,
położono nacisk na to, że wedle
obliczeń z ostatniego roku niedo-
bory budżetowe głównych państw

 

"O udziałw Akcji
Całkowity ciężar organizacji

Akcji Katolickiej spoczywa prze-
ważnie na duchowieūstwie, a
ogromna większość społeczeństwa
„nie wnika w istotę wielkiego czy-
nu Pontyfikatu Piusa XL.

Świadomość katolicka, ściera-
na wpływami sił zorganizowanych,
przeciwnych Kościołowi, sama
stanowi siłę płynną i niezorgani-
zowaną. Widzimy, jak katolicyzm,
będąc źródłem prawa moralnego
najszerszych warstw społecznych,
spychany jest do rzędu zagadnień
„nieaktualnych“.

nę za taki stan rzeczy po-
„nosi bezwarunkowo inteligencja,
która nie zdobyła się u nas na
wysiłek twórczy, aby stworzyć
świecki sztab ludzi i przeciwsta-
wić zamętowi współczesnych po-
jęć — zorganizowaną siłę czynne-
go katolicyzmu.

Rozpatrując zagadnienie po-
kier na jednym tylko odcinku

cji Katolickiej, t. jj w dziedzi-
nie wychowania młodzieży wiej-
skiej, w naszych warunkach kre-
sowych, należy dojść do wniosku,
że tu właśnie jest do zrobienia
najwięcej.

Młode pokolenie naszej wsi,
winno w okresie powojennym
umocnić w sobie podstawy życia
religijnego i rodzinnego, otrzy-
miując jednocześnie przygotowa-
nie odpowiednie do pracy obywa-
telskiej i zawodowej. Taką orga-
nizacją młodzieży wiejskiej jest
Stowarzyszenie Młodzieży Pol-
skiej. Nie wchodzę tu w ocenę
czynników, które bądź jawnie,
bądź w ukryty sposób pracę
S. M. P. zwalczają. Stawiamy
pytanie inne: Kto i jak pracę po-
wyższą na naszym terenie pro-
wadzi i kto ze społeczeństwa star-
szego z nią współdziała?

Odpowiedź na oba pytania
wypadnie identycznie: duchowień-
stwo!

Czynnik świecki reprezento-
wany jest w pracy organizacyjnej
w sposób znikomy i, powiedzmy
otwarcie, nieodpowiednio przygo-

_ towany, a częstokroć przypadko-
wo dobierany. Na to, aby zreali-
zować jakiś program, trzeba kie-
rowników ideowych i doświadczo-
nych, wiary w powodzenie dobrej
sprawy, oraz zerwania z zasadą
„ut aliquid fecisse vi-
deatur".

Oczywiście pola do karjery

 

wskutek przesilenia gospodarczo-
pieniężnego wynoszą 20 miljar-
dów franków ziotych, co przyczy-
nia się do konieczności ogranicze-
nia wydatków na zbrojenia, wyno-
szących 25 miljardów franków zło-
tych rocznie.
Z żądaniem zakazu broni szcze-

gólnie zaczepnych, co obecnie jest
już przyjęte jako podstawa obrad
konierencji rozbrojeniowej w Ge-
newie, połączono, co jest rysem
dodatnim, bardzo wyraźne žąda-
nia kontroli międzynarodowej nad
zbrojeniami. Wszelkim próbom o-
słabienia tych żądań kontroli
przeciwstawiono się stanowczo ze
strony polskiej, i poparto żądania
wyraźnego rozciągnięcia kontroli
także na fabrykację broni. W
szczególności w. dość uporczywej
walce obroniono zasadę, że kon-
trola ta dotyczy także fabrykacji
broni na obszarze jednego pań-
stwa na rzecz i rachunek innego
państwa, czemu bardzo się sprze-
ciwiano ze strony niemieckiej.
Bardzo znamienne było zwalcza-
nie przez delegację niemiecką
wzmianki, iż osoby lub grupy, któ-
re wskazują we własnym kraju
niedozwolone zbrojenia, nie mogą
być za to karane w tych krajach,
co odnosi się do wypadków ta-
kich, jak znane skazanie redakto-
ra Ossietzky'ego i inne podobne w
Niemczech, a co jednak w oględ-
nem ujęciu wbrew zastrzeženiom
niemieckim utrzymano.
W sprawie zrównania podstaw

prawnych rozbrojenia, wysuwanej
stale przez państwa zwyciężone w
wojnie, którym nałożono szczegól-
ne przepisy, zaznaczono, popra-
wiając w tym względzie brzmienie
pierwotne, że nie ma to być zro-
bione doraźnie, ale przez powolne
dążenie (acheminement).

Zaznaczono również, że za-
mierzona umowa  rozbrojeniowa
ma być swobodnie przyjęta przez
państwa, niejako w odróżnieniu od
narzuconych państwom zwycię-
żonym ograniczeń. Ze strony nie-
mieckiej w uzasadnieniu tej
wzmianki niezręcznie potrącono o
sprawę granic, wspominając na
pełnym zjeździe o mniejszej war-
tości granic niemiecko - polskich,
których Niemcy nie przyjęli do-
browolnie, Wypad ten został jed-
nak natychmiast odparty nietylko
ze strony polskiej, ale także przez
przewodniczącego Lorda Roberta
Cecil'a, który stwierdził, iż jest
sam gorącym zwolennikiem do-
browolnej umowy 0 rozbrojeniu,
ale to nie ma nic wsólnego ze
sprawą t. zw. dobrowolnych lub
niedobrowolnych umów i trakta-
tów wogóle.

St. St.

Euioki lio"
jednostka šwiecka tu nie znajdzie,
Zadaniem duchowieństwa jest wy-
bór i zorganizowanie sztabu kie-
rowników świeckich,  którzyby
akcji tak poważnej zapewnili po-
wodzenie. Nie jest to zadanie
łatwe, ale jeżeli nie uzupełni się
braku ideowego czynnika świec-
kiego w pracy organizacyjnej, sa-
ma organizacja nie zdobędzie
nigdy potrzebnej siły atrakcyjnej.

Mówiąc o stosunku społeczeń-
stwa starszego, t. j. tych osób,
które stać na życzliwy stosunek
do zadań młodzieży stowarzysze-
niowej, nie widzimy wśród nich!
ani czynnego, opartego na pro-
gramie — współdziałania, ani głę-
bszej wiary w celowość akcji.

Spotykałem jednostki wśród
duchowieństwa, które nie wierzą
w realizację zadań S, M, P. Je-
dnostki te po staremu wierzą w
potęgę autorytetu i jego siłę atrak-
cyjną. Zapominają, że były to
wartości  niezachwiane, kiedy
atmosierę społeczną urabiała tra-
dycja i opinja. Lata wielkiej woj-
ny zachwiały u podstaw powyż-
szemi wartościami i na to, aby
wychować nowe pokolenie w po-
czuciu hierarchii i dyscypliny,
trzeba organizacji i to organizacji
silnej. Młodzież wiejska będzie
tem pierwszem pokoleniem powo-
jennem, które winno wnieść w ży-
cie społeczne naszej wsi wartości
odrodzenia moralnego. I albo wy-
chowamy młodzież wiejską w du-
chu tradycji narodu naszego, zbli-
żając ją do wartości cywilizacyj-
nych zachodu, albo przez bier-
ność swą pchniemy ją w ramiona
wschodu. Nie zapominajmy, że
na wniosek wychowanego przez
siebie pierwszego, komunistycz-
nego pokolenia młodzieży, bol-
szewicy zamykają cerkwie i two-
rzą muzea antyreligijne,

Młodzież nasza jest dzisiaj pod
wpływem czynników radykalizu-
jących na wsi. Zaporą tych wpły-
wów mogłoby stać się nauczyciel-
stwo, ale to, z przyczyn często od
niego niezależnych, stroni od Akcji
Katolickiej, a niektórzy zwolenni-
cy szkoły bezwyznaniowej sami
wiarę wśród ludu podkopują. Kto
zna naszą katolicką wieś kresową
i prawie zupełny brak tarć naro-
dowościowych, ten wie, jakie
znaczenie mogłoby mieć w przy-
szłości dorastające pokolenie mło-
dzieży wiejskiej, wychowane na

DZIENNIK MILEŃSKI

Z prasy,
Nabieranie „na fundusz*,

W ostatnich numerach ,,Dzien-

nika Wileńskiego" zamieściliśmy

szereg wiadomości o nowych pro-

jektach opodatkowania na rzecz

pomocy bezrobotnym. Jak wyni-

kałoby z tego, co o tych projek-

tach pisze pułkownikowska „Ga-

zeta Polska”, ma w ten sposób
powstać osobny „łundusz” nieza-

leżnie od już istniejącego Fundu-
szu Bezrobocia.

Tworzenie jakichś nowych
„funduszów bez uchwały ciał u-
stawodawczych wywołuje zrozu-
miałe oburzenie na szpaltach „Ro-
botnika“.

„Powoływanie nowego  „funduszu“
jest tembardziej uderzające, že przeciež
istnieje Fundusz Bezrobocia, stworzony
na podstawie ustawy sejmowej o ubez-
pieczeniu od bezrobocia z r. 1934,

W braniu ludzi „na fundusz” pomy-
słowość sanacji jest — rekordowa" ...

Niestety takich rekordów pań-
stwowych w naszym życiu pań-
stwowem trochę zawiele.

„Ustosunkowany”.

Większość organów sanacyj-
nych odznacza się tem, że pomimo
nieraz znacznej objętości nie za-
wierają żadnej treści.

Natomiast zdarzają się tam
nader interesujące ogłoszenia,
świadczące wymownie o niskim
poziomie wydawnictwi o małej
wybredności czytelników.

Jednakże obok pornografji w
stylu I. C. K. czasem można natra-
fić na ogłoszonka pouczające.

Oto w „Gazecie Polskiej” czy-
tąmy, że :

„dyrektor szkoły średniej ustosunko-
wany — obejmie kierownictwo, względ-
nie samodzielny zarząd, prywatnej śred-
niej szkoły ogólnokształcącej, lub zawo-
dowej. Adres — itd."

" W. czasach  przedmajowych
kandydat na dyrektora szkoły
chwalił się zazwyczaj ukończo-
nemi studjami, praktyką pedago-
giczną, ostatecznie zasługami w
pracy społecznej, ale w każdym
razie nie „ustosunkowaniem”.

Istotnie tylko w dobie sanacji
moralnej „ustosunkowanie* może
być kwalifikacją na stanowisko
pedagoga-dyrektora.

Skrzyżowanie rewolucji z bandy-
tyzmem.

„Gazeta Polska” odznacza się
wogóle  pierwszorzędnemi  po-
mysły.

Pragnąc za wszelką cenę od-
grodzić obóz, który reprezentuje,
od bandytów z pod znaku Łokiet-
ka i Tasiemki, a nie mogąc tego
dokonać, usiłuje całą sprawę zba-
gatelizować, nazywając morder-
ców „łobuzami'.

Łobuzem nazywa herszta tej
bandy: towarzysza Tasiemkę-Sie-

 

i i inając, że
miątkowskiego zapominając,

ten „łobuz” udekorowany był

krzyżem niepodległości , radnym

s i towarzy-
m. stołecz. Warszawy /

szem wielu biesiad pułkownikow-

skich.
Odpowiadającnawywody

CE

zety Polskiej” pisze znany po

ściopisarz Szpotański w „Kurjerze

Warszawskim”: : :

„W życiu Tasiemki — pisze Szpo-

tański — widzimy bankructwo ideologii

rewolucyjnej, wprowadzającej w siebie

element zbrodniczego gwaltu. Rewolu-

cjonista, który w życiu gwałt taki spot-

kał i uznał go, zamienił się w bandyc-

kiego wodza! Pozostał mu temperament,

wiara w przemoc i nic więcej. :

„Bowiem — oz leżącą L ST

dnosi rzedewszystkiem  rabuś —

Žas sako, czy amerykański „gang-

ster”, czy „flaczarz” z rzeźni warszaw”

skiej”, pisze „Gazeta Polska”, co Row

ma znaczyć, że Tasiemka podniósł wła-

dzę na Kercelaku. i

W powiedzeniu tem tkwi pewna

prawda. Tyczy się ona mianowicie grup

złoczyńców, które powstają ze skrzyżo-

wania się rewolucji z bandytyzmem”. S

Rewolucyjno - bandycki mąż

stanu.

Lojalność żydowska.

W/ prasie żydowskiej dużo ha-

łasu narobiła wiadomość, jakoby

„Aguda”, stronnictwoortodoksyj-

nych żydów, miało popaść w nie-

łaskę u sier sanacyjnych, w zwią-

zku z czem przystąpiono do orga-

nizowania nowego „stronnictwa

żydowskiego mającego „współpra-

cować'” z rządem. Roli organiza”

tora „współpracujących żydów

podjął się... cadyk bełzki.

Z tą znakomitością przeprowa-

dził jeden z żydowskich dzienni-

ków wywiad na ten temat. Oto
„program“ nowego „współpracow-

nika“ rządu.
„Chcemy zjednoczyć się. Może bo-

wiem nadejść moment, kiedy rząd będzie

chciał mówić z przedstawicielami żydów

ortodoksyjnych, a więc chcemy być zorga

nizowani. Chcemy stawić się na wezwa-

nie władz, jeśli nas będzie trzeba... — Na

sze stronnictwo będzie, w sensie polity-

cznym bez żadnych zastrzeżeń popierało

rząd. ; 2

Na pytanie dziennikarza, jakie

postulaty wysuwa Jego Cadycka

Mość wobec rządu, świątobliwy

mąż odpowiedział skromnie.
„Nie mamy żadnych postulatów w

stosunku do rządu. Jest już tradycją w

Bełzie popierać władzę... Ja czynię to

samo, co czynił mój ojciec i mój dziadek.

Prasa sjonistyczna donosi, że

głównymi aranżerami współpracy

rządu z cadykiem bełzkim są pp.:

poseł sanacyjny Zdzisław Stroński

i senator sanacyjny Loewenherz.

Dowodzą oni, że nowe „stronni-

ctwo' żydowskie będzie wykony-

wało wszystko, czego się od niego

zażąda, a koszt tej usługi będzie

minimalny: wystarczy uprzywile-

jować cadyka bełzkiego w spra-

wach obsady posad rabinów i t. p.

WKASEZEMKAEAOUEZEZR TRACI ZOPYGCABO

Niemcy wobec Lozanny.
Umowy lozańskie wywołały w

Niemczech oczywiście oburzenie.

Jakby mogło być inaczej? Całe
Niemcy krzyczą, że nie osiągnęły
w Lozannie wszystkiego, czego

chciały, a zwłaszcza, że nie doko-

nano tam wyraźnej rewizji trakta-

tu wersalskiego. Nawet ugrupo-

wania nacjonalistyczne, na któ-

rych opiera się w zasadzie rząd v.
Papena, podnoszą głosy gwałtow-
nego, choć parodoksalnego pro-

testu.

Hitler na zebraniu w Berchtes-
gaden oświadczył wręcz, że za
sześć miesięcy traktat lozański,
który nałożył na Niemcy kontry-
bucję 3 miljardów marek, nie bę-
dzie kosztował Rzeszę więcej, jak
trzy marki. Dowodził on przytem,
że osiągnięte już zdobycze za-
wdzięczają Niemcy rozwojowi ru-
chu nacjonalistycznego w Rzeszy,
śdy tymczasem dotychczasowi

kierownicy Niemiec, powinni być
„Skazani jako zdrajcy, - buntowni-
cy i dezerterzy”. Podobnie wyra-
ża się Hindenburg. Na prawicy je-
dynie „Deutsche Allgemaine Zei-
tung” broni z urzędu kanclerza v.
Papena. Przywódca centrum, b.
kanclerz Bruening, szydzi obecnie
z nacjonalistycznego rządu p. v.
Papena, dowodząc, że musiał oka-
zać w Lozannie większą ustępli-
wość, niżby to uczynił rząd kan-
clerza Brueninga, gdyby pozosta-
wał przy władzy. Nie wiadomo,
ile w oświadczeniu b. kanclerza
Brueninga jest szczerego przeko-
nania, a ile goryczy i licytacji
przedwyborczej. Właściwie jedy-
nie zwalczana przez rząd partja
socjalistyczna okazuje zadowole-
nie z tego co się stało w Lozannie.

Tak, jak się sytuacja dzisiaj
przedstawia, mogłaby się wyda-
wać, że umowy lozańskie nie zo-
staną przez Reichstag ratyfikowa-
ne. Ale być może, że nastroje

zmienią się po wyborach, gdy po-
szczególne ugrupowania nie będą
potrzebowały liczyć się z nastro-
jami wyborców.

Ciekawe uwagi co do rozwoju
wewnętrznej sytuacji Niemiec daje
dobrze poinformowana „Kólnische
Zeitung”. Twierdzi ona, że w wy-
niku wyborów do Reichstagu, któ-
re odbyć się mają 31 lipca, nie wy-
tworzy się większość, korzystna
dla obecnego rządu. Również hi-
tlerowcy prawdopodobnie nie u-
zyskają większości, a nawet nie
będzie możliwa większość koalicji
wszystkich ugrupowań prawico-
wych. Centrum pozostanie języcz-
kiem u wagi. Gdyby umowy lo-
zańskie nie zostały ratyfikowane,
rząd p. v. Papena musiałby podać
się do dymisji. Gdyby prezydent

 

Wielki pożar w Lidzie.
04 specjalnego wysłannika „Dziennika Wiieńskiego”.

Gore, gore, gore...!!!

(Od specjalnego wysłannika
„Dziennika Wileńskiego.)

Groźne chwile przeżywała Li-
neda dn. 13 i 14 bm. Miastu w
znacznej części zabudowanemu
domami drewnianemi groziła nie-
mal że zagłada. W centrum mia-

sta przy ulicy Suwalskiej naprost
rynku wybuchł groźny pożar i je-

REBRZEKEOSERURRATZESAAEASTECZOZEKA2.3

zasadach katolickich i w duchu
kultury polskiej,

Ale któż ma na wsi współ-
działać czynnie z Akcją Kato-

licką? — Oczywiście ta nieza-

leżna część inteligencji, która ma

odwagę cywilną wyznać swoje

przekonania i docenia natchnioną
myśl Piusa XI. Inteligencji nieza-
leżnej jest jednak na wsi b. mało,
a stosunkowo najliczniejsza jest
warstwa ziemiańska.

Oceniając siły tej warstwy, by-
łoby krótkowzrocznością twier-
dzić, iż większość ziemiaństwa
wykaże energję twórczą w kie-
runku organizacji Akcji Katolic-
kiej. Pozostają tylko nieliczne
jednostki. Te ostatnie w połą-
czeniu z rozprószoną po wsiach
inteligencją i więcej uświadomio-
ną warstwą rolną, oraz ducho-
wieństwem, mogą stworzyć po-
trzebne środowisko dla Akcji
Katolickiej. Chwilowo nie może
chodzić o organizację masową, ale
o środowisko szczuplejsze, świa-
dome swoich celów i stale dzia-
łające. Pozatem czy nie znalazła-
by się tu pewna pomocnicza rola
i dla inteligencji z miasta? Czy nie
możnaby stworzyć instytucji wę-
drownego uniwersytetu katolic-
kiego na wsi?

Tylko trzeba zerwać z bier-
nością nominainego katolika i, wi-
dząc potężną organizację sił,
działających rozkładczo na świa-
domość katolicką  najszerszych
mias, trzeba zdobyć się na wolę
twórczą czynnego przeciwdzia-
łania.

Polak musi jeszcze pamiętać
io tej prawdzie historycznej, że
granice kultury polskiej na kre-
sach zakreślał zawsze Kościół
katolicki. I dzisiaj, im dalej i głę-
biej wpływ jego sięgnie na wieś,
tem szerzej i trwałej rozleje się
kultura polska na ziemiach kre-
sowych.

L. Chrome.

dynie energicznej akcji siedmiu

oddziałów straży ogniowej Za-

wdzięczać należy, że pożar zosta

zlokalizowany i obecnie jużmiastu

niebezpieczeństwo nie grozi, |
Pożar wybuchł z niewyjaśnio-

nych dotychczas powodów na

strychu kina „Nirwana” w środę

około godziny 3-ej. Na strychu

znajdowały się podobno materjały

łatwopalne, to też ogień natych-

miast objął całą posesję p. Dłu-

skiego przy ul. Suwalskiej 58,

Alarm. — Panika. — Bezsilność
strazy ogniowej.

Miasto zostało zaalarmowane
ogłuszającym wyciem syren.
obliżu miejsca pożaru zapanowa-
a panika. Wszyscy się rzucili do
wynoszenia mienia z domów.
Tymczasem płomienie rozszerzały
się coraz bardziej. Na szczęście
obie ochotnicze straże lidzkie —
miejska i podmiejska wykazały
dużą sprawność i już w dwadzie-
ścia minut po alarmie były na
miejscu. Okazało się jedak, że
siły straży lidzkich nie wystarczą
wobec ogromu pożaru trzeba było
wezwać do pomocy straż kolejo-
wą oraz dwie straże ogniowe
stacjonowanych w Lidzie oddzia-
łów wojskowych.

O pomoc do Grodna,
Jednak i te siły nie mogły

podołać w walce z szalejącym ży-
wiołem, zaalarmowano więc tele-
fonicznie straż ogniową w Gro-
dnie, która w 21/» godziny przeby-
ła samochodami dzielące Grodno
od Lidy 112 kilometrów. Pomoc
straży grodzieńskiej była bardzo
skuteczna, gdyż przywiozła ona ze
sobą węże o długości 350 metrów,
co umożliwiło pompowanie wody
bezpośrednio z rzeki Lidziejki do
miejsca pożaru. Straże miejscowe
natomiast, nie posiadając tak dłu-
gich wężów, musiały dowozić wo-
dę beczkami.

Dramatyczne sceny.

Akcja ratunkowa nie obeszła
się bez ofiar. Pod jednym z żoł-
nierzy pułku lotniczego, Janem
Walukiewiczem, biorącym udział
w akcji ratowniczej, załamał się
strop. Nieszczęśliwy wpadł w
ogień i doznał ciężkiego poparze-
nia. Odwieziono go do szpitala,
Ę> onegdaj życie zakończył.

óch strażaków odniosło w cza-
sie akcji ratowniczej rany,

Dopiero około godziny 2 w no-
cy pożar udało się zlokalizować.
Ze zgliszcz buchały jeszcze kłęby
dymu, jednak niebezpieczeństwo
dalszego rozszerzenia się pożaru
przestało już być aktualne. Na
>pozostała tylko straż miej-
ska.

Ponowny alarm.

Zupełnie niespodziewanie ogień
powstał na nowo dnia 14 około
żodziny 2!/> po południu. Szalona
wichura, która w tym czasie prze-
szła nad miastem, roznieciła pło-
mienie,

Znowu ryk syren zaalarmował
miastu niebezpieczeństwo. Wszyst
kie straże, oprócz grodzieńskiej,
powróciły na miejsce pożaru.

Na zgliszczach.

O godz. 8 wieczorem we czwar-
tek, kiedy zwiedzałem ruiny spa-
lonych domów, jeszcze tu i ówdzie
wydzierały się kłęby dymu a straż
ogniowa przy pomocy pompy mo-
torowej zalewała tlejące drewnia-
ne części zniszczonych przez ogień
budynków.

Poza zakopconemi murami nie
pozostało nic. Wszystkie dachy,
sufity zapadły się. Piękna i duża
sala kina „Nirwana” przeistoczyła
się w rumowisko. Jedynie galerja
jeszcze się trzyma.

Tuż za obszerną posesją p.
Dluskiego zaczyna się szereg do-
mów drewnianych. Wszystkie wy-
siłki straży ogniowych były skie-
rowane w tym kierunku, aby nie-
dopuścić do przeniesienia się ognia
na zabudowania drewniane, gdyż
to groziłoby pożarem całego mia-
sta. Zadanie to zostało całkowicie
wykonane.

Ze spalonych posesyj p Dłus-
kiego i Dworzeckiego udało się
wczas usunąć mienie, Była to nie
bylejaka praca, gdyż mieściły się
tu między innemi składy wielkiej
formy towarów bławatnych Wine-
ra, skład narzędzi rolniczych ks.
Ludwika Czetwertyńskiego, skład
maszyn do szycia Singera i szereg
sklepów. Poza kinem i firmami'
handlowemi ofiarą pożaru padło
19 rodzin, które pozbawione zo-
stały dachu. —

Zbrodnia czy wypadek?
„ Wezoraj wieczorem rozeszły

się w Lidzie pogloski, že požar
powstał wskutek podpalenia. Ile
jest w tych pogłoskach prawdy,
trudno narazie stwierdzić. St, K

Hindenburg chciał mimo to utrzy-
mać go przy władzy, musiałby roz-
wiązać Reichstag i przeprowadzić
nowe wybory. Niemcy weszłyby
wówczas w niekończący się okres
wyborów, które całkowicie wy-
czerpałyby ich organizm. Dlatego
tež „Kėlnische Zeitung“ dochodzi
do wniosku, że obowiązkiem rzą-
du po wyborach w dniu 31 lipca
powinno być powołanie hitlerow-
ców do wzięcia współodpowie-
dzialności za losy państwa.

Czy Hitler zgodzi się na dziele-
nie władzy z kimkolwiek — to
bardzo wątpliwe. Narazie na
wszystkich zebraniach hitlerow-
skich zaostrzono kurs przeciwko
p. v. Papenowi. Ale, jak wiadomo,
kanclerz v. Papen nie jest postacią
decydującą w rządzie Rzeszy.
Stoi za nim gen. v. Schleicher, od
którego stanowiska będzie zależa-
ło co się stanie w Niemczech po
wyborach.

Tymczasem na zachodzie do-
szło do ujawnienia porozumienia
francusko - angielskiego t. zw.

„gentelman's agreement", na któ-

rego zasadzie oba państwa zapew-
niają sobie współdziałanie przy
pertraktacjach ze Stanami Zjedno-
czonemi o zlikwidowanie długów
wojennych oraz wspólne stanowi-
sko wobec Niemiec w razie rozbi-
tia tych pertraktacyj. Umowa do-
tyczy też podobno konferencji
rozbrojeniowej. Porozumienie to
ma doniosłe znaczenie, gdyż sta-
nowi poważne ostrzeżenie wzglę-
dem Niemiec, a również nie jest
na rękę Stanom Zjednoczonym,
które nie chcą dopuścić do wspól-
nego frontu swoich europejskich
wierzycieli. Zbliżenie Anglji do
Francji tłumaczy się nietylko
względami finansowemi, ale rów-
nież zaniepokojeniem angielskiem
z powodu ostatnich propozycyj
rozbrojeniowych Hoovera, uderza-
jących m. in. w prymat floty an-
gielskiejj Ostatni atak p. Lloyd
George'a na p. Mac Donalda tłu-
maczy się niezadowoleniem stare-
go germanolila z powodu wzno-
wienia „entente cordiale''.

SZKICE |OBRAZKI.
DROGA NAPOLEONA.

W tych dniach nastąpiło uroczyste

otwarcie „drogi Napoleona”, drogi pro-
wadzącej z Cannes do Paryża...

Drogą tą kroczył w roku 1815 „bóg

wojny” po wylądowaniu z wyspy Elby.

Więźniowi Europy towarzyszyło wte-

dy kilku wiernych oficerów i pluton
szwoleżerów polskich...

Wiemy, co dalej się działo...

Pułki i bataljony, wysyłane przez
Ludwika XVIII na pojmanie „z pod praw

wyjętego uzurpatora”, skłaniały przed
cesarzem sztandary, a kaski i bermyce

wyrzucały w górę, wołając: „niech żyje
cesarz!'„..

Francja uczciła po stu siedemnastu
latach pamięć wielkiego swojego wład-
cy, w Cannes powstał pomnik cesarza,

a drogę nazwano jego imieniem.

Mle przeć nietylko Francja poszczy-

cić się może cennemi pamiątkami po

człowieku, którego raz na tysiąc lat
narody wydają,

Pamiątki napoleońskie spotykamy w
Alpach, w Austrji, Czechach.

Pod Berlinem, w małej wiosce Gross-

Beren, Niemcy wystawili pomnik z na-
pisem: „tu stał cesarz Napoleon. Lipsk

dał dwie tablice (w pałacu Marcolinie-

go i w karczmie w Probstheide), na po-
lach w Deutsch Wagram stojącą kar-
czemkę przerobiono na muzeum, gdyż

w niej kwaterował zdobywca.

A Polska,, Polska nie stoi na sza-
rym końcu w posiadaniu pamiątek po

cesarzu...

Mamy ich bardzo wiele zgromadzo-
nych w Muzeum Wojska, w hotelu An-

gielskim w Warszawie, gdzie cesarz po-
dejmował ambasadora ks. Pradta, jest

ponoć pokój, w którym się zatrzymał,

a wiele pamiątek rozsianych jest po
dworach i pałacach, które gościły ce-
sarza.

Nie są dokładnie znane, ani skata-

logowane i nie są dostępne dla ogółu.
Ale są i pamiątki po „wiośnie naro-

dów”, po roku 1812, wśród pól i lasów

rozsiane.

Sam pamiętam, jako dziecko oglą-
dałem w Siedlecczyźnie mogiły żołnier-
skie Francuzów w lasach, pod Chełmnem
pokazywano mi trzy dęby, pod któremi

spoczywać mają jacyś generałowie napo-
leońscy, którzy padli w kampanji o
Iłowo.

A wszyscy już znacie i pamiętacie

o „Oszmiańskim trakcie Napoleona”...

Wśród kolumnady potężnych brzóz

ciąśnie się szeroki piaszczysty trakt od-
wrotu wielkiej armji... а

Pozostały jednakże po nim tylko
resztki.,

Brzozy częściowo wycięto, drogę
zorano, a miejscami zniwelowano z po-
lami.

Tu i ówdzie jedynie pozostały
resztki alei, które skazane są na za-
gładę przez czas i przez ludzi...

Ludność wiejska, nie znająca tra-
dycji i historji z drogą związanej, niszczy
ją, zaś władze koserwatorskie nie ota-

czają „traktu  Napoleona* należytą
pieczą. >

A szkoda, bardzo szkoda.. Piękna to
i trwała pamiątka eposu, który był
przecież dla nas jutrznią wolności i epo-
ką najpiękniejszych narodowych  he-
TOSOW...

Pomyślmy więc o drodze Napoleona
na Wileńszczyźnie.

M. Junosza.

   

 

 
 

 



 

 
 
 

 

KRONIKA.
Z pod Ostrej Bramy na Jasną Górę.

Jasna Góra obchodzi w tym ro-
ku 550-lecie wprowadzenia Obra-
zu Matki Najświętszej do swej
świątyni. Uroczystości jubileuszo-
we odbędą się dnia 15 sierpnia, w
samo święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marji Panny. Z całej
Polski i z poza jej granic popłyną
tego dnia do Częstochowy kom-
panje wiernych czcicieli Maryj.
Zarząd Akcji Katolickiej parafji

ostrobramskiej organizuje również
Wielką Pielgrzymkę na Jasną Gó-
rę, by od naszego miasta i całych
Kresów północno-wschodnich zło-
żyć hołd wiernopoddańczy Królo-
wej, ,„co Jasnej broni Częstochowy
i w Ostrej świeci Bramie'', by u jej
stóp uprosić siły do przetrwania
wszelkich kryzysów, by nabrać
mocy do odparcia wrogów, którzy
nam grożą ze Wschodu i Zachodu.

Przed udaniem się w drogę
pielgrzymi zbiorą się na wspól-

nem nabożeństwie pod Ostrą Bra-
mą. Całe Wilno stanie razem z
nimi, by pożegnać tych, co będą
mieli szczęście uderzyć czołem
przed tronem Matki-Królowej na
Jasnej Górze, i polecić siebie i
kraj cały ich modłom.

Zgłoszenia do pielgrzymki
przyjmują ksiądz przy Ostrej Bra-
mie w zakrystjach i kancelarja
parafjalna (Ul. Bazyljańska 3) od
godz. 6 do 7 wiecz. każdego dnia
do 5 sierpnia włącznie.

Koszta przejazdu koleją nie
przewyższą 30 zł. tam i z powro-
tem.

Na czele pielgrzymki staje ks.
Józei Wajczunas.

Organizatorzy proszą o rychłe
zgłaszanie się, by ustalić liczbę
uczęstników. Sądzimy, że to bę-
dzie naprawdę Wielka Pielgrzym-
ka. Szczegóły będą podane póź-
niej.

Budżet miasta Wilna ułożono w sumie
11.200.000 zł,

Jak już donosiliśmy, Komisja
Finansowa w wyniku całego sze-
regu posiedzeń  uporała się
wreszcie z projektem preliminarza
budżetowego na rok 1932/33. Do-
piero teraz zostały oslatecznie, po
uwzględnieniu poprawek, poczy-
nionych przez Komisję, podsumo-
wane cyfry nowego budżetu.

Preliminarz zwyczajny zam-
knięto po stronie wydatków sumą
8.200.000 złotych. Zaznaczyć tu
należy, że w stosunku do do bud-
żetu poprzednio zaprojektowanego

w wydatkach przeprowadzono re-
dukcję na sumę 1.300.000 zł.

Razem z wydatkami nadzwy-
czajnemi nowy budżet zbilanso-
wany jest na sumę 11.200.000 zło-
tych. Mimo zastosowania naj-
dalej idących oszczędności i skre-
ślenia całego szeregu pozycyj,
budżet wciąż nadal nie jest realny,
co znajduje swoje wytłumaczenie
w ogromnym nienotowanym do-
tychczas spadku dochodów, jaki
miał miejsce w ostatnich miesią-
cach. To katastrofalne zmniej-
szenie się wpływów bardzo po-
ważnie poderwało stan finansów
miejskich i zagraża egzystencji fi-
nansowej miasta.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystość M. B. Szka-

plernej. Dzisiaj w kościele W.
Swiętych obchodzi się uroczystość
Matki B. Szkaplernej. Prymarja
o godz. 6-ej, wotywa o godz. 9-ej
i suma o godz. ll-ej. Po sumie
będzie udzielona benedykcja pa-
pieska, do której przywiązany jest
odpust zupełny.
— W niedzielę, poniedziałek i

wtorek w tymże kościele 40 go-

dzinne nabożeństwo, w ponie-

działek i wtorek prymarja o godz.

6-ej, wotywa o godz. B-ej i suma
o godz. 10-ej, nieszpory z nauką
o godz. 6-ej.

We środę uroczystość św. El-
jasza. Porządek nabożeństwa jak
w dni świąteczne.
— Swieto Sw. Wincentego

a Paulo. Dn 19bm w dzień Swięta

Patrona naszego św. Wincentego

a Paulo ksiądz superior odprawi
uroczystą Mszę św. w kościele

oo. Misjonarzy przed ołtarzem

św. Wincentego o godz. 9ej, na
którą zaprasza ie człon-
ków i sympatyków Zarząd.

ЭРОУ 2 MIASTA.
— Remont wieży S-to Jań-

skiej rozpoczął się 30-go czerw-

ca. Dzięki ofiarności społeczeń-

stwa loterja fantowa dała czyste

go dochodu 850 zł. 20 gr. co
ośmieliło proboszcza do wzno-

szenia rusztowania. W niedzielę

na ten cel odbędzie się kwesta

uliczna. Panowie i Panie proszo-

ne są przez Komitet o ofiarowa-

nie kilku godzin na pomoc w

kwestowaniu. Po legitymacje i
skarbonki zwracać się na pro-

bostwo (ul. S-to Jańska 12 m. 1)

dziś w sobote od aodz. 14-ei.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Spis mieszkań i przed-
siębiorstw przemysłowych. Jak

się dowiadujemy, biuro  staty-
styczne zamierza przeprowadzić
w sierpniu b. r. spis mieszkań

oraz przedsiębiorstw przemysło-

wych i handlowych na terenie
Wilna. Spis ten ma na celu

zorjentowanie się w stosunkach

mieszkaniowych i gospodarczych.
Prace spisowe będą przepro-

wadzone siłami biura statystycz-
nego przy pomocy bezrobotnych

pracowników umysłowych.
Czas trwania spisu obliczony

jest na kilka tygodni.
" -SPRAWY WOJSKOWE.

— Wilno ma 4725 płatni-
ków podatku wojskowego.
Wydział podatkowy Magistratu
zakończył przed kilku dnlami roz-

syłanie nakazów płatniczych na

podatek wojskowo. Podług doko-

nanych obliczeń Wilno miasto
liczy 4725 płatników podatku
wojskowego. Płatnicy tego po-

datku rekrutują się ze wszystkich

rocżników w wieku wojskowym,

największe jednak odsetki liczą
roczniki 1904 i 1905.
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej. Najbliższe
dodatkowe posiedzenie Komisji

Poborowej wyznaczone zostało

na dzień 27 b. m. Komisja ta ma

na celu umożliwienie wszystkim

> mężczyznom, którzy we właści-
wym czasie nie uregulowali swe-

go stosunku do wojska, wywią-

zanie się z ciążącego na nich

obowiązku.
— Wzywanieśżfrezerwistów.

Referat wojskowy Magistratu koń-

czy już rozsyłanie kart powoła-

nia rezerwistom różnych roczni-

ków i rodzajów broni. Wcielenie
do szeregów nastąpi w począt-

kach sierpnia r. b.

HANDEL i PRZEMYSŁ
— Obowiązek ? sprzedaży

znaczków stemplowych w skle-
pach tytoniowych. Z dniem
13-ym li>ca r. b. weszło w życie
rozporządzenie ministra skarbu,
wydane na podstawie art. 8 usta-
wy z dnia 18 marca 1932 roku o
utworzeniu państwowego przed-
siębiorstwa „Polski Monopol Ty-
toniowy*, mocą którego urząd
opłat stemplowych oraz każdy
urząd skarbowy,;któremu powie-
rzono załatwianie spraw związa-
nych z opłatami stempiowem',
może — po zasięgnięciu opinji
urzędu skarbowego, akcyz i mo-
nopolów państwowych — nałożyć
na sklep tytoniowy obowiązek
sprzedaży znaczków stemplowych
i blankietów wekslowych.
W razie niespełnienia tego

obowiązku przez sklep i jeżeli
upomnienie ze strony urzędu
opłat stemplowych nie odniesie
skutku, może nastąpić cofnięcie
koncesji na sprzedaż wyrobów
tytoniowych.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Szewcy obradują. Oneqdaj

w lokalu Centrali Chrz. Zw. Zaw.
przy ul. Metropolitalnej 1 odbyło
się walne zgromaczenie członków
Chrz. Zw. Zaw. Szewców pod
przewodnictwem prezesa związku
p. Żukowskiego.

Na wstępie omawiano sprawę
zbliżającego się święta szewckie-
go, które tradycyjnym zwyczajem
odbywa się corocznie w dniu
święta św. Anny. W dniu tym
wszyscy szewcy tradycyjnym zwy-
czajem udadzą się z pielgrzymką
do Kalwarji.

Następnie postanowiono przed
dniem święta zwołać walne ze-
branie członków, na którem za-
rząd związku złoży szczegółowe
sprawozdanie z całokształtu dzia-
łalności w roku ubiegłym. Poza-
tem na tem zebraniu ma być
ostatecznie ustalona definicja
chałupnictwa. Również na tem
zebraniu będzie omawiany projekt
memorjału do Prezesa Rady Mi-
nistrów. W memorjale tym szew-
cy będą prosić Żo przyśpieszenie
wydania ustawy o chałupnictwie.

— Apel spółdzielni robotni-
ków budowlanych do pokrew-
nych organizacyj. W tych dniach
Spółdzielnia Chrześcijańskich Ro-
botników |Budowlanych zwróciła
się do poszczególnych związków
zawodowych, a zwłaszcza do
Chrześcijańskich Związków Zawo-
dowych: Malarzy, Murarzy i Cieśli
z prośbą, ażeby wspomniane
związki nadesłały Spółdzielni wy-
kazy bezrobotnych członków, po-
zostających w najbardziej kry-
tycznem położeniu materjalnem.
Wykazy te są potrzebne Spółdziel-
ni w celu stopniowego zatrud-
nienia bezrobotnych na robotach,
prowadzonych przez Spółdzielnię.

Należy zaznaczyć, że Spół-
dzielnia ta wykonuje roboty nie
dla zysku, lecz dla zatrudnienia
bezrobotnych.

Spółdzielnia ta w latach po-
przednich wykonywała cały sze-
reg robót dla Magistratu m. Wil-
na i urzędów państwowych.Zwy-
konania robót tych zarówno Ma-
gistrat, jak i urzędy były zado-
wolone.

Ostatnio jednak na wszystkie
te roboty otrzymała monopol po-
dobna spółdzielnia, istniejąca
przy sanacyjnym Związku Zawo-
dowym Robotników Budowlanych.

DZIENNIK MILENSKI

Dzisiejsza ranna ulewa
zrosila miasta i pola.

Dzisiejszej .nocy o godz. 2
przeszła nad miastem naszem po-
tężna ulewa, która cudownie od-
świeżyła powietrze, od 3-ch ty-
godni przesycone tropikalnym
skwarem.  Odżyła  skamieniała
ziemia, ocknęły się i zazieleniły
spieczone, pożółkłe skwery i
trawniki, a drzewa, z których już
ogorzałe żarem niebieskim liście
poczerniałe i pożółkłe spadać za-
czynały, szeleszcząc smutnie na
bruku ulic i alejach ogrodów —

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Teatr Letni. Dziś o godz. 8,30

drugi występ Zespołu Teatru Rosyjskie-

go z Rygi, w wesołej komedji p. t.

„Śliska droga” Jozfa Dymowa. | “
Jutro o godz. 8.30 — „Człowiek, któ-

ry zabił”, dramat w 3-ch aktach M.

Rostanda.
— Teatr Lutnia, Dziś o godz. 8.15 —

specjalnie przeniesiona do Lutni „Awan-

tura w Raju“, przedstawiająca weekend

sfer ministerjalnych w uwodzicielskim

Konstancinie. Ceny miejsc zniżone.

Jutro — „Awantura w Raju”, po ce-

nach zniżonych. ы

— Popołudniówka niedzielna wTe-

atrze Letnim, W niedzielę ogodz. 4-ej

popołudniu — wesoły wodewil mu-

zyczno-špiewny p. t. „Polacy w Amery-

ce", Ceny miejsc popołudniowe.

—Premjera w Teatrze Letnim, We

wtorek Teatr Letni w ogrodzie po-Ber-

nardyńskim wystąpi z premjerą nowej

sztuki. Farsa „Florette et Patapon —

to jedna bomba śmiechu, więcwidz sza-

leje z wesołości, bawiąc się wyśmienicie

przez cały czaswidowiska. Biłety w ka-

sie zamawiań Teatru Lutnia. ||

— Opera. „Cyrulik Sewilski”, kla-

syczna opera komiczna w 3 aktach z

prologiem, wystawiona dziś będzie w

Parku Sportowym. :

Początek o godz. 8.30 wiecz. —

Wejście tylko 60 groszy.
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“. Muz. tan.23,30:

Z ZA KOTAR STUDJO.
Niteczka królem, :

Dn. 16 lipca o godz. 15.40 rozgłośnia

wileńska transmituje ze Lwowa słucho-

wisko dla dzieci młodszych „O tem, jak

krawiec Niteczka został królem" pióra

Kornela Makuszyńskiego. Wesołe to,

tryskające humorem opowiadanie ubawi

napewno wszystkich radjosłuchaczów.
©О Sobku Jaworcarzu.

O godz. 23.00 usłyszą radjosłuchacze

interesującą audycję literacką. Będzie

nią opowieść Kazimierza Tetmajera o

Sobku Jaworcarzu w wytrawnej radjo-
fonizacji i reżyserji Haliny Hohendlinge-

równy.

napojone teraz soczystą wilgocią,
wznoszą znów radośnie ku niebu
swe puszyste czuby.

Ludzkie płuca i serca też od-
żyły nanowo.

Dajże Boże nam i naszym po-
lom i łąkom jeszcze kilka po-
dobnych upustów niebieskich —
a może wtedy groźne widmo po-
suchy, niosące z sobą głód i dro-
żyznę, przestanie zwisać nad na-
szą ziemią.

Obława na rynathwileńskich.
Grube ryby w potrzasku.

Wdniu wczorajszym w go-
dzinach porannych policja śled-
cza przeprowadziła obławę na
rynkach wileńskich.

Podczas obławy zatrzymano
kilkunastu złoczyńców, złodziei i
oszustów rynkowych.

Między innymi zatrzymano
również znanego złodzieja miesz-
kaniowego i włamywacza Kroto
Pejsacha, byłego członka znanej
w swoim czasie w Wilnie szajki
złodziejskiej Gromobojowej.

Oszust „wziął” ją na Ślub.
W dniu 14 b. m. Kozłowska

Aniela (Bystrzycka 8) zameldo-
wała, że Wołodkowicz Władysław
zam. tamże, pod pretekstem za-
miarów matrymonjalnych wyłu-
dził od niej 300 zł. gotówką.

Przez otwarte okna
złodzieje okradają mieszkania.

W dniu 14 b. m. Nazarko Sta-
nisław (Wiłkomierska 28) zamel-
dował, że w nocy z dnia 12 na
13 b. m. nieznani sprawcy za po-
mocą otwarcia okna dostali się
do jego mieszkania, skąd skradli
garderobę męską, oraz bieliznę i
inne drobne rzeczy, łącznej war-
tości 800 zł.

— W dniu 14 b. m. Antono-
wiczowa Halina (Podwerkowska,
dom Sadowskiej) zameldowała,
że w dniu 14 b. m. nieznani
sprawcy dostali się przez otwarte
okno do jej mieszkania, skąd
skradli garderobę damską war-
tości 400 złi

  

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telet.
od 11—3, i od 6—8 wiecz.

 

Kto wygrał
Wi pierwszym dniu ciągnienia

3-ej klasy 25-ej polskiej loterji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

ZŁ 60.000 na Nr.: 102917.
ZŁ. 5.000 na Nr. 42471.
ZŁ 1.000 na N-ry: 61464 89151.
ZŁ 500 na N-ry: 32784 56584

90774 127691.
ZŁ 400 na N-ry: 18070 43712

68503 74136 82204 136942 139804
143235.

Zl. 350 na N-ry: 14507 14919
17172 30696 33813 42121 59604
63531 67025 95995 115436 118571
122917 127202 129757 142631
151986.

na loterji?
ZŁ 300 na N-ry: 47366 61775

68093 97967 98875 119849 123050
150617 154277. |

Zi. 250 na N-ry: 4299 4466 5207
9290 10045 10985 12621 22182
23022 25204 25268 27652 28930
30761 31802 36195 38075 42227
43706 44528 48177 48567 50861
57698 58047 59382 59700 66271
68657 69310 69889 70004 72184
75894 80265 80888 81607 82031
88133 89508 97410 102347 107116
110054 112456 113319 119280
119524 120364 128943 129755
132061 133772 134616 143178
143650 144554 144727 144859
147209 152082 153107 153650.

Żywot króla obuwia.
Z małych początków — do 100

tysięcy par obuwia dziennie.
Śmierć Tomasza Baty, króla

obuwianego Europy, jest ciężkim
ciosem dla Czechosłowacji. Zmar-
ły cieszył się w swej ojczyźnie nie-
zwykłem poważaniem. Widziano
w nim wibitną jednostkę, która
własną pracą i energją stworzyła
największe zakłady przemysłowe
w Czechosłowacji. Wyroby fabryk
Baty rozchodziły się nietylko po
całej Europie, ale docierały dale-
ko poza wszystkie oceany.

Tragiczna śmierć dogoniła wiel-
kiego przemysłowca  czeskosło-
wackiego w pełni najlepszych sił
męskich. Zmarły urodził się w r.
1876 w Zlinie ra Morawach, jako
syn biedującego szewca. Młody
chłopak musiał wcześnie zająć
miejsce na zydlu przy warsztacie
ojcowskim, zaznajamiając się z
kunsztem szewskim. Po ukończe-
niu nauki żądny wiedzy i ambitny
młody rzemieślnik zakłada w r.
1894 własny warsztat, który w cią
gu kilku następnych lat rozwijał
się pomyślnie, dając z czasem za-

trudnienie 50 pracownikom. Wów-
czas Bata specjalizował się w wy-
robie płóciennego obuwia. Powo-
dzenie pierwszych poczynań sa-
modzielnego rzemieślnika nie daje
mu pełnego zadowolenia. Wyjeż-
dża więc do Niemiec, aby zapoz-
nać się z maszynowym wyrobem

obuwia. Kiedy w r. 1904 wraca do
ojczyzny, powsiaje tam pierwsza
fabryka butów maszynowo wyra-
bianych, którą Bata z roku na rok
doskonalił, Przewrót w jego do-
tychczasowym systemie pracy na-
stępuje po praktycznem zapozna-
miu się z organizacją fabryk obu-
wia w Ameryce Północnej. W
wielkich zakładach amerykan-

skich, podówczas już wcale za-
możny Bata, pracował jako prosty
robotnik. Po powrocie do kraju
zastosował u siebie podpatrzone
w Ameryce sposoby, przystępując
ponadto do organizowania ekspor-
tu swoich wyrobów. Do przyśpie-
szenia rozwoju zakładów Baty

przyczyniła się wojna światowa.
Dzienna produkcja zakładów Ba-
ty dochodziła w r. 1917 do 10 ty-
sięcy par dziennie, dając zarobek
około 4 tys. robotników. Po woj-
nie, zorganizowawszy ponownie
swoje zakłady, fabryki Baty są w
zakresie produkcji obuwia naj-
większemi w Europie, Ośrodkiem
produkcyjnym jest Zlin, miasto
wybudowane pod patronatem Ba-
ty, którem slarannie się opieko-
wał i jako burmistrz aż do śmierci
zarządzał. W, Zlinie zakłady Baty
wraz z fabrykami pomocniczemi
stanowiły kompleks 32 fabryk z
przeciętną liczbą 16 tysięcy robot-
ników. Stąd dzień w dzień wywo-
ziły wagony na cały świat po 100
tys. par batowskiego obuwia.

Poza fabrykami rozmieszczo-
nemi poza Czechosłowacją w róż-
nych państwach stworzył Bata gę-
stą sieć handlową dla swoich wy-
robów, walcząc w ten sposób z
konkurencją, która usiłowała go

nie dopuszczać na rynki poszcze-
gólnych państw. W Polsce wybu-
dował Bata włosną fabrykę obu-
wia w Oświęcimie, rozsnuwając
ponadto po całym kraju sieć swo-
ich placówek handlowych.

RESTE
Pamiętajcie o herbaciarni

dia inteligencjiI
BAGSTECZEDWWI SDTTE 431 BBE ROROWORE

Kto mówi prawdę
Kradzież czy nieudany gwałt.

Policja  wileńska prowadzi
obecnie dochodzenie w sprawie
zagadkowej kradzieży 1900 zł. ze
sklepu mięsnego Kagana przy
ulicy Raduńskiej 24.

Szczegóły tej sprawy przed-
stawiają się następująco:

Wspomniany Kagan zameldo-
wał przed kilku dniami w komi-
sarjacie, iż do sklepu jego zgło-
siła się jakaś nieznana mu dama,
która wykorzystując chwilową je-
go nieobecność w sklepie, wy-
kradła z szuflady 1900 zł.

Po upływie dwóch dni Kagan
rozpoznał na ulicy domniemaną
złodziejkę i przy pomocy policjan-
ta zatrzymał ją.

Podczas badania zatrzymana,

która okazała się Teklą Sierkuć,
zamieszkałą przy ulicy Raduń-
skiej 53, kategorycznie zaprze-
czyła by miała dokonać wspom-
nianej kradzieży.

Oświadczyła natomiast, iż ba-
wiąc w sklepie Kagana była na-
pastowana przez niego w sposób
ordynarny.

Gdy Kagan rzucił się na nią
usiłując zniewollć, podniosła ona
wówczas alarm i wybiegła ze
sklepu.

Chcąc się zemścić na niej
Kagan miał według jej słów
zmyślić całą historję z kradzieżą.

Sierkuciową czasowo  zwol-
niono.

Służąca i jej przyjaciel
okradali fabrykę rękawiczek.

W dniu 14 b. m. Blumental
Fajwel, właścicieł pracowni ręka-
wiczek mieszczącej się w domu
Nr. 27 przy ul. Wielkiej zameldo-
wał o systematycznej kradzieży
rękawiczek, wart. 700 zł.

Ustalono, iż kradzieży tej do-
konywała służąca meldującego,

Dubanowiczówna Anna, zam. tam-
że, przy udziale Janukiewicza
Macieja (Targowa 11), których za-
trzymano.
W czasie rewizji w mieszkaniu

Janukiewicza część skradzionych
rękawiczek odnaleziono i zwró-
cono poszkodowanemu.

 

Di rąbania drzewa do marzeńo koronie
Wynurzenia więźnia z Doorn.

Ex-kaiser nie lubi wywiadów.

W. każdym razie nie lubił ich do

niedawina, gdy wszelkie rozmowy

sprowadzały się do tego, co „było”

To, co „będzie“ bylo dlań tema-

tem przykrym. Ale właśnie wy-

padki w Niemczech obudziły w

73-letnim starcu dawnego ducha

gaduły. Teraz Wilhelm rozmawia
z dziennikarzami chętnie i wiele.

„Niemcy muszą przywrócić

swych dawnych władców” — o-

świadczył b. cesarz dziennikarzo-

wi angielskiemu przed kilku dnia-

mi — „tak, jak każdy inny kraj w

chwili największej potrzeby, win-

ni Niemcy zwrócić się do tych lu-

dzi, którzy są najbardziej do tego

powołani, którzy zdrowemi i ucz-

ciwemi metodami poprowadzą kraj

z powrotem do pomyślności, jaką

Rzesza straciła. Idee komunisty-

czne rozpowszechniły się po świe-

cie, jak zaraza. Całe narody są

niemi dotknięte. Zarówno jednak

Niemcy, jak i każdy inny kraj, nie

powrócą do dawnej świetności do-

póty, dopóki nie wyzbędą się de-

magogów i nie przywołają z powro

tem tych, którzy dzięki wielolet-

niej wprawie, odpowiedniemu przy

gotowaniu 1 wreszcie tradycji, są

najbardziej godni tego, by dźwi-
gać brzemię władzy.”

„Przez czternaście lat — ubo-

lewa ex-kaiser — Niemcy pozosta

wały bez swoich przywódców. Po-

siadający najlepjsze kwalifikacje

do rządzenia zmuszeni byli stać na

stronie i przyglądać się, jak ich

nieszczęsny kraj wije się w boleś-
ciach. Lecz nadchodzi już kres je-
go agonji..'* Przejrzyste aluzje b.
cesarza Niemiec w tem miejscu nie
wymagają chyba żadnych komen-
tarzy.

Rozprawiwszy się w dwóch sło
wach z kwestją powrotu na tron,
która zdaje się nie ulegać dlań ża-
dnej wątpliwości, Wilhelm wygła-
sza swój program. „Traktat Wer-
salski musi być zerwany”. I uwa-

żając go już jakby za nieistniejący,
ex-kaiser mówi o nim w czasie
przeszłym. Był to traktat, nieopar
ty ami na słuszności, ani na zdro-
wym sensie, Wykonanie warun-
ków jego jest dla Niemiec fizycz-
ną niemożliwością. Nie jest to kwe
stja „nie chcą”, ale „nie mogą”.
Traktat Wersalski został wymu-
szony na nas — ciągnie dalej były
cesarz, słowem „nas” podkreśla-
jąc, że i on padł ofiarą traktatu.

„Czy jest rzeczą do pomyśle-
nia — uskarża się „uznany wład-
ca Niemiec” wobec reprezentanta
kraju, w którym monarchja pozo-
stała ustrojem czczonym i niety-
kalnym—że gdybyśmy wyśrali woj
nę, nie chcielibyśmy rozmawiać z
królem Jerzym, a słabrykowaliśmy
w Anglji republikę?"

A dalej na temat polityki świa-
towej: „Japonja nie może i nie po-
winna pozostawać bezczynna. Jest
ona przedmurzem bolszewizmu na
Wschodzie, musi przeto działać”.
Mówiąc z Anglikiem, nie mógł nie
poruszyć kwestji indyjskiej, spra-
wy Dominjów i innych, wreszcie
uważał za wskazane dorzucić kil-
ka komplementów pod adresem
Anglji: „Ja zawsze podziwiałem
Anglję i Anglików. Wysoko ceni-
łem swych angielskich przyjaciół.
Jest rzeczą potworną nazywać
mnie wrogiem Angji. Byłem wszak.
najstarszym wnukiem królowej Wi

Tak od „rąbania drzewa” po-
wraca więzień z Doorn do marzeń
o koronie. Ukłon w stronę Anglii,
pea bolszewizmu „we wszel
ich odmianach”, lekceważenie

traktatu wersalskiego, podziw dla
„męczeńskiego narodu niemieckie
go“ — i jak sądzi — droga do tro-
nu otwarta. Te marzenia więźnia
z Doorn, stanowią ciekawy przy-
czynek do charakterystyki chwili
dzisiejszej oraz ewolucji, jaką świat
przeszedł od chwili zakończenia
wojny.

„Skradziony Rasputin".
Tragedja w pałacu księcia Jussupowa. — Córka Rasputlna ba-

letnicą. — Kradzież orderu u jubilera berlińskiego.

„„Rasputin znikł, Widziano

go jeszcze wczoraj, mówił on, że

prosił go Feliks Jussupow, by przy

był nocą odwiedzieć jego żonę Iri-
nę, i że przyjedzie po niego samo-
chód. Dzisiejszej nocy wielki skan
dal w domu Jussupowa, wielkie
przyjęcie, wszyscy pijani. Policja

słyszała strzały.  Puryszkiewicz
wypadł z domu i krzyczał ku poli-
cji: „Nasz przyjaciel został zamor
dowany. Wierzę jeszcze w miło-
sierdzie Boskie, że go tylko gdzie
uprowadzono. Nie mogę i nie chcę
wierzyć, że został on zabity. Boże
zmiłuj się.”

Kobieta, która w rannych godzi-
nach 30 grudnia 1916 pisała te sło-
wa do swego małżonka, nie mogąc
pojąć, że Rasputin już nie żyje, nie
przeczuwała wówczas jeszcze, że
własne jej życie trwać będzie je-
szcze tylko kiłka miesięcy i że za-
kończy się śmiercią równie okrop-
ną. Była nią Aleksandra, ostatnia
carowa Rosji, a list, zawierający
powyższe słowa, wysłany został z
Carskiego Sioła do głównej kwate-
ry cara Mikołaja II.

Historja zgładzenia Rasputina i
tło, na jakiem się to stało, są po-
wszechnie znane,

Upłynęło 12 lat. Aktorzy z cza
sów zamętu rosyjskiego rozproszy
li się po całym świecie. Rodzina
carska została zamordowana. Ks.
Jussupow i żona jego Irina otwo-
rzyli w Paryżu salon mód. Dwaj
synowie ich pozostali w Rosji.

Córka Rasputina Marja poślu-

biła w Paryżu wyższego oficera ro
syjskiegoSołowiewa: który umie-
ra w r. 1918, osierocając żonę i
dwoje dzieci. Marja zostaje tan-
cerką i występuje z powodzeniem
w rozmaitych stolicach Europy. W
Berlinie zawiera umowę z cyrkiem
Buscha w roku 1929, w. którym
grać będzie główną rolę kobiecą
w wspaniałej pantomimie „Raspu-
tin'. Publiczność entuzjastycznie
oklaskuje znakomitą grę Marji, od
twarzającą tragedję ojca swego Ra
sputina.

Skończył się kontrakt w cyrku
Buscha, nowego engagement Ma-
rja Sołowjewa nie miała. Po sprze
daniu rozmaitych biżuteryj pozosta
ła jej jeszcze najcenniejsza pamią-
tka po ojcu, order carski. Pewne-

dnia udała się z nim do jubilera
edlaczka, przy Friedrichstrasse

205 i tam go spieniężyła.

Minęły od tej chwili trzy lata.
U jubilera Sedlaczka niedawno te-
mu włamali się złodzieje, którzy
razem z innemi przedmiotami war
tościowemi skradli także order Ra
spufina. Order stale budził wiel-
kie zainteresowanie wśród emi-
grantów: rosyjskich, którzy licznie
zachodziil do składu jubilera ber-
lińskiego, oglądali rzadką pamią-
tkę; lecz dla wysokiej ceny nie mo
gli go nabyć. Być tedy może, że
głównym celem włamania był wła
śnie ów order, jako jedna z pamią-
tek po ostatnim carze Rosji i taje-
mniczym mnichu.

A    

 

           



 

Z KRAJU.
Burza nad Baranowiczami.

Oberwanie się chmury. — Pioruny. — Pożary. —

Milijonowe straty,

BARANOWICZE (Pat.) W dniu
15 b. m. nad powiatem barano-
wickim przeszła gwałtowna bu-
rza z piorunami I oberwaniem
się chmury, która zniszczyła
zasiewy, wyrządzając szkód
na około miljon złotych. Od
piorunów spłonęło kilkanaście
zabudowań gospodarczych w

gminach nowomyskiej, wolniań
skiej, horodyskiej. We wsi Ko-
niuszczyzna, gm. horodyskiej za-
bita została krowa. W Baranowi-
czach piorun uderzył wszpital
sejmikowy, zrywając połączenia
telefoniczne i przewody  elek-
tryczne.

Aresztowanie kierownika stacji benzynowej

w Nowej Wilejce.
Ukradł czy został okradziony.

W dniu wczorajszym areszto-
wany został w Wilnie kierownik
garnizonowej stacji benzynowej

w Nowej Wilejce E. Godlewski

oskarżony o zdefraudowanie pie-
niędzy skarbowych w sumie
1300 zł.

Aresztowzny Godlewski przy-
znał się do braku w kasie wspo-
mnianej sumy, ale wyjaśnił, że
pieniędzy tych nie roztrwonil,
lecz zostały one mu skradzione.

Według zeznań Godlewskiego

miał on fatalnego dnia przyje-

chać do Wilna, gdzie mając przy
sobie oprócz wspomnianych 1300
zł. jeszcze włesne pieniądze, ba-
wił w  towarzystwieg niezna-
nych osobników po rozmeitych
restauracjach do rana. Gdy zaś
powrócił do Nowej-Wilejki i wy-
trzeźwiał, zauważył, iż pieniądze
zostały mu wykradzione. W jakich
okolicznościach nastąpiła kradzież,
on nie przypomina sobie. Godlew-
skiego osadzono narazie w aresz-
cie centralnym. Dalsze docho-
dzenie w toku.

Zlot delegatów 5. M. P. w Brasławiu.

W dniu 24 b. m. odbędzie się
w Brasławiu zlot delegatów Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej.

Na złot wyjeżdża z Wilna de-
legacja Związku Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej.

Likwidacja strajku przy budowie kolei Woropajewo — Druja.

W dniu 11:*b. m. firma budo-
wlana w kol. Woropajewo—Druja
„Inż. Artur Bondy i Ska” zwol-
niła z pracy strajkujących robot-
ników i przyjęła innych na no-
wych warunkach — płaci 35 gr.

za 1 sześcienny metr naładowa-
nego wagonu żwiru. Zarówno
w czasie strajku, jak również
podczas przyjęcia nowych robot:
ników żadnych ekscesów nie
było.

Pożar wsi Targuny w pow. dziśnieńskim.

W dniu 12 b. m. we wsi Tar-
guny, gm. dokszyckiej, pow. dzi-
śnieńskiego wskutek zapalenia się
sadzy w kominie, w domu Ksieni
Trus wybuchł pożar. Ogień prze-
rzucił się na sąsiednie zabudo-
wania i strawił 15 domów miesz-

kalnych, 10 stodół, 19 chlewów,
3 spichrze, 9 warzywni, 4 szopy
oraz inwentarz żywy: 1 cielę, 3
świnie, 10 prosiąt, 40 sztuk р!ес-
twa, pozatem słomę, koniczynę
i sprzęt domowy z ubraniem.
Straty 36.760 zł.

 

Z pogranicza.
Ujęcie przemytników na granicy Suwalszczyzny.

W rejonie odcinka graniczne-
go Wiżajny patrol K. O. Pu,

lustrując nocą pas pogreniczny,
natrafił na 3-ch przemytników
z większą kontrabandą tytoniu

i sacharyny.  Przemytnicy po
szczęśliwem przedostaniu się na
teren polski posuwali się z wielką

ostrożnością. Zaskoczeni znienac-

ka przez żołnierzy próbowali po-
czątkowo zrobić użytek z rewol-
werów, zostali jednak błyskawicz-
nie rozbrojeni. Podczas szamota-
nia się, jednemu znich udało się
zbiec i ukryć się w ciemnościach
nocnych. 2-ch pozostałych z to-
warem wartości kilku tysięcy zło-
tych, aresztowano.

DZIENNIS WiLENSKU

Nowogródzkie Wojewódzkie T-wo;
Organizacyj i Kółek Rolniczych.
Przed paru dniami odbyło się

w Nowogródku walne zebranie Wo
jewódzkiego Towarzystwa Orga-
nizacji i Kółek Rolniczych pod
przewodnictwem nowego prezesa,
osadnika, inż. Dębickiego.

Jeżeli dotąd można się było
choć łudzić, że organizacja żyje
normalnie, to po zebraniu ostat-
niem wszelkie iluzje musiały pry-
snąć: największa na naszem tery-
torjum organizacja społeczna, re-
prezentująca przodującą w społe-
czeństwie warstwę rolniczą, znaj-
duje się w stanie rozkładu. Opa-
nowana przez pewną grupę ludzi,
o zabarwieniu wybitnie politycz-
nem, zeszła na manowce i dziś
więcej służy do roboty politycznej
niż do pracy rolniczej, do której
przecież jest powołana i gdzie tyle
jest do zrobienia.

Na walnem rocznem zebraniu
władze Towarzystwa złożyły spra
wozdanie ze swej pseudodziałalno
ści, przedstawity budżet na rok na
stępny i plan działalności; wkrótce
po rozpoczęciu dyskusji jeden :
członków zebrania ze stronników
tychże władz zaproponował ogra-
niczenie czasu przemówień na
wszystkie te tematy łącznie do pię
ciu minut. Prezes i jego stronnicy
mieli na zebraniu większość, to też
wniosek został uchwalony. — Ro-
zumie się w ciągu pięciu minut o-
mówienie tak rozległego i ważnego
tematu było kompletnie niemożli-
we, to też krytyka miała żywy cha
rakter ostrych protestów. — Kne
blowanie ust członków Towarzyst
wa, nienależących do grupy pre-
zesa Dębickiego i stojącego za nim
posła Malskiego jest aż nazbyt sym
ptomatyczne: ludzie ci przywykli
w swojem BB. do kompletnego
„tłamszenia'” wszelkiej krytyki
tu więc zastosowali stały system:
lepiej rządzić na własną rękę dob-
rem społecznem jak własną osadą,
co da się urzeczywistnić tylko pod
warunkiem  zduszenia opozycji,
mogącej otworzyć oczy szerszym
warstwom społeczeństwa.

Mimo to rolnicy województwa
Nowogródzkiego powinni we włas
nym interesie zainteresować się
mocno Towarzystwem.

Mała np. osób wie, że prawie
całe subsydjum rządowe, wynoszą:
ce kilka tysięcy miesięcznie idzie
na utrymanie biura Wojewódzkie-
go Tow. O. i K. R.

Nie przesądzamy nawet, czy
praca tych panów jest tyle war-
ta sama przez się, ale twierdzimy,
że zasadniczo fałszywie postawio-
na jest cała organizacja, jeżeli 0-
piera się głównie na papierowej
działalności urzędników. — Dzia-
łalność organizacji powinna być
obliczona nie na etekt biurokraty-
czny, bo popisy najpoczciwszych

 

  

WODOWĄ I PRAWNĄ
przynosi

czasopismo fachowe

PRZZÓLII
„Młody Stolarz". ogato

kwartalna zł. 6—

  cinkowskiego 11.

REFUS KING.
т ° Ы ° . “

„Pieniądze albo życie".
Dorcas, która nie znosiła opozycji, ale się jej

nie bała, wykonała manewr obronny.
— A pan? — zwróciła się do Ripley'a, żeby

się zorjentować w liczebności nieprzyjaciela.
— Ja tam nie byłem — odprał stary jegomość

— ale z tego co wiem, zgodziłbym się, że można len
„zakątek Ameryki uważać za raj.

Bitwa trwała dalej, Dorcas wyłowiła z rozmo-
wy tyłko jedno przekonanie, że ludzie pozbawieni
osobistego uroku fizycznego, tak jak Vallance, lu-
bią naogół kalać piękno lekkomyślnemi słowami.

Barry przyłączy się do wuja i dowiedział się od
niego o katastrofie z radjem, o zupełnem zepsuciu
maszyn „Morgany” i o zamiarze kapitana Wickstro-
ma puszczania rakiet alarmowych.
o tem ostatn'm lepiej było gościom nie mówić.
—Może już zaczął puszczać — zakończył.
Stanęli koło luku i wyjrzeli na czarne bezgwie-

„zdne niebo i na niewidzialne morze. Nagle ciemno-
ści zajaśniały sługę płynnego złota, która wystrzeliła
wgórę wyniosłym lukiem i osypała się nadół desz-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

„ NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAW. — ZMIANY USTAWO-
DAWSTWA PRZEM. — PORADĘ ZA-

АВОЛООМ

SolANSI
dwutygodnik z ROR dodatkiem

ilustrowany.
, Dziaty: meblowy, budowlany, tapicerski

i architekt. wnętrz. Corocznie bezpłatnie
„Kalendarz kieszonkowy”. Prenumerata

Oprócz tego ukazują się: „Warsztat Me-
talowy", „Gazeta Malarska", „Powszech-

na Gazeta Fryzjerska“, „Przegląd Kra-

Franciszek Krajna, Poznań, Aleje Mar-
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wiązani są w

wiedliwości

płatności

Dr. Ginsberg
Choroby skórne, wene- ___
ryczne i moczopłciowe.;

od godz. 8—1 | 4—8
tel. 567.

wiecki”, AKUSZERKA |;
Numery okazowe bezpłatnie — wysyła

2 Wydawca: MARJA
PAR POLSKA AGENCJA REKLAMY LAKNEROWA

WZP69
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Antoni uzna, że

Obwieszczenie Mr. spr. 2-1295-32.
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, obwiesz- 3- 4

cza, że decyzją swą z dnia 10 czerwca 1932 roku z
postanowił ogłosić Urję Słuckiego za upadlego w kolel i poczty. Warunek:
handlu i kuratorem masy upacłościowej wyzna- ładna miejscowość
czyć adwokata Zbigniewa Turskiego, zamieszkałe- twość nabywania na miej-
go w Wilnie, przy ulicy Kasztanowej Nr. 3.

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele i tów. — Wyczerpujące o-
dłużnicy upadlego w handlu UrJi Sluckiego obo: ferty: Wilno,

terminie 4-0 miesięcznym od daty wa 5. generał Jasieński
wydrukowania niniejszego obwieszczenia w Do-
datku do Dziennika rzędowego Ministerstwa Spra —————————

donieść Sądowi Okręgowemu w Wil- Poszukuję mieszkania
nie o swoich pretensjach do upadłego i należ 4—5 pokojowego, pożą-
nościach, które im przypadają, chociażby terminy dane wygody. Oferty z

nie nastąpiły Nr. spr. Z—1295-32 r.

 

WILEŃSKA2 » | DZIERŽAWY |

Poszukuję
od 1-go września na sta-
łe—mieszkania na wsi,

pokoi z kuchnią
ogrodem, w pobliżu

I ła-

scu wiejskich  produk-

Kasztano-

—0 @.

podaniem ceny uprasza

BE AST IZZZA 1 wje 3 mt Rin)
stracji „Dziennika Wileń-

LEKARZE | gapę dał iskiegos dia SK mój

MEBLE LETNISKA.
do sprzedania AEO
5Ка 6 —40. 9873--0

— Letnisko z calodzicn-
nem utrzymaniem — las,
obfitość jagód - komuni-
kacja autobusowa lub
kolejowa Szczegóły: Mie-

meuPoszukuję dzierżawy klawicza 49—2 od 9—12
folwarku od 75 h. do 200 i 4—7 pp. 9871—0

ZERKI h. Wiadomość w Re-TEEZEZECZA
AKUS dakcyi dla rolnika 0

| ZGUBY +
Mieszkania BARZEDAS ANT

- Zgubiono legitym. Kasy
Chorych na imię M. Sze-
dzika i metryczne za-

i pakoje

л Mieszkania 3-ch i 4-ch świadczenie wydane
przyjmuje od godz. 9 do pokcjowe do wynajęcia przez kościół paraf. w
7 w. Kasztanowa 7, m. 5. ul. Jasna 28 (Zwierzyniec) Białymstoku, unieważnia

9879 -1 się. gr

„czem szkarłatnych gwiazd. Antoni pomyślał prze-
sądnie, że niepojęta tragedja spojrzała na nich czer-
wonemi oczami potwora o niewidzialnych szponach.

Hawkins, ciągle jeszcze ponury i obrażony, za-
anonsował obiad.

Towazrystwo zasiadło do obiadu w nastroju kan
nibalskiego apetytu, zmagającego się ze wstrzemię-
źliwością. Barry przyjrzał się bacznie twarzom go-
ści i nabrał nadziei, że obiad skończy się w gronie
rodzinnem. Twarz Ripley'a na widok hors d'oeu-
vres zmieniła się uderzająco wymownie.
komplet obejmował sardele, karczochy, kilka rodza
jów ryb, kawior i różne sałatki. Na dobitek kucharz
„Morgany* miał genjusz do nadawania swoim arcy-
dziełom kulinarnym artystycznie nęcącego wyglądu.

Billings, siedzący po lewej ręce Antoniego, rzu-
cił się na jedzenie poprostu żarłocznie. Zato Ripley,
zajmujący miejsce po prawej ręce Karoliny, pochylił
się nad swojem nakryciem ostrożnie i ze strachem.

— Nię mam zaufania do węgorza w marynacie
—rzekł uśmiechając się przepraszająco.

— Nie dziwię się panu — odparł Antoni. —
To skandynawski przysmak, wymyślony: specjalnie
dla kapitana Wickstroma i powinno go się podawać
wyłącznie na oficerskim stole. >

Podany

może urzędników mało obchodzą
resztę społeczeństwa rolniczego, a
opierać się musi na prawdziwej
działalności społeczno - rolniczej,
skupiającej się z natury rzeczy w

powiatach i gminach.
Ten pierwszy z brzegu przy-

kład wykazuje bezceremonjalność
rządów „szarej eminencji' Towa-
rzystwa, posła z BB., p. Malskiego
i jego kampanii. Rządzą się oni w
organizacji społecznej jak na włas-
nej osadzie, niewiele licząc się z
wolą i tradycją rdzennie imejsco-
wego społeczeństwa. Należy więc
trochę przypomnieć niedaleką prze
szłość.

Za czasów zaborczych, gdy Mo
skale śgnębili wszystko co polskie
i chcieli „Północno zachodni
Kraj” kompletnie zrusyfikować,
owstało Mińskie Towarzystwo
olnicze dzięki energji i ideowo-

ści małej grupki ziemiańskiej pod
przewodnictwem EdwardaWoynił
łowicza. — Przez wiele dziesiąt-
ków lat była to prawdziwa ostoja
polskości kraju, a przytem dzięki
Towarzystwu  Rolniczemu  pod-
niósł się znacznie stan gospodar-
czy Mińszczyzny. — Po wojnie mo
ralny spadek po Mińskiem Towa-
rzystwie Rolniczem sbjęło Nowo-
gródzkie Towarzystwo Rolnicze,
złożone przeważnie z tychże sa-
mych ludzi.

Wikrótce potem powstała dru-
ga organizacja, Związek Kółek
Rolniczych. Poco i dla kogo po-
trzebne było to rozdwojenie, nie-
będziemy w tej chwili rozstrząsać.
Po kilku latach pod silnym naci-
skiem sanacyjnych władz pań-
stwowych nastąpiła  umifikacja.
Tereotycznie zespolenie dwóch
organizacji, działających na tymże
terenie było rzeczą słuszną, prak-
tycznie jednak dokonane zostało
fałszywie. Czynniki prowadzące
Towarzystwo Rolnicze za miskę
soczewicy ustąpiły swe prawa
starszeństwa i zgodziły się niby w
imię świętej zgody na przejście
władzy kompletnie w ręce nowych
ludzi, bardzo ambitnych i żąd-
nych przewodzenia, ale mało do
tego przygotowanych. Tym lu-
dziom się zdawało, że wszystko,
co dobre, od nich się zaczyna;
przedtem był chaos, a dopiero oni
tworzą Polskę i wszystko co w
Polsce jest dobrego.

A rezulłat taki, że Nowogródz-
kie Towarzystwo Rolnicze kom-
pletnie zamiera. Może jeszcze
służyć jako doskocznia do karjery
politycznej takiego czy innego pa-
na, ale piękne swe tradycje grze-
bie w opłakany sposób. Te rzeczy
trzeba sobie jasno powiedzieć i
zdawać sobie sprawę, kto ponosi
winę za zmarnowanie takiej pięk-
nej placówiki: z jednej strony są to
ci, którzy ochronić jej nie potrafili
i zmarnowali dorobek swych po-
przedników, z drugiej garść ludzi
niepochodzących z rdzennie miej-
scowej ludności, a chcących
wszystko w swoje ręce chwycić,
bez względu na to, czy temu po-
trafią podołać.

Najbardziej bodaj charaktery-
styczny był moment wyboru dele-
gatów na walny zjazd do Warsza-
wy. Wszyscy członkowie zebra-
nia, z wyjątkiem licznej grupy o-
sadników z pod znaku p. Malskie-
go, zgodzili się na konieczność wy-
słania delegacji reprezentacyjnej,
całe rolnictwo Nowogródczyzny,
a więc tak rolników od dawna o-
siadłych, ziemian i drobnych wła-
ścicieli, jak teżi osadników. Wy-
łoniono specjalną komisję do uło-
żenia listy. Po trzyminutowej roz-
mowie Członek komisji p. Maj-
cher, przedstawił listę z piętnasto-
ma nazwiskami jedynie osadni-
ków i ultimaiywnie oświadczył, że
na żadne kompromisy osadnicy nie
pójdą i że reszta delegatów może
sobie listę przyjąć lub nie, wed-
ług własnej woli, co jednak nic nie
zmieni Wobec tego zgłoszona
została i druga lista, która jednak
otrzymała o trzy głosy mniej. W
ten sposób deleśowanych zostało
do Warszawy piętnastu osadni-
ków jako jedynych kompetentnych
przedstawicieli rolnictwa Nowo-
gródczyzny, Zaznaczyć trzeba, iż

 

— Jo to lubię — wtrącił Barry, dodając ze zło-
śliwą premedytacją — a zwłaszcza oliwę...

Uwaga ta pomimo ogólnej rozmowy dosięgła do
prźenaczonych uszu,

cipie — węgorz jest wieczny.
I wyszedł szybko z sali.
Uradowany zwycięstwem Barry zwrócił się do

usługującego pomocnika stewarda i nie licząc się
już z wymogami dobrego wychowania, zrobił kilka
uwag pod adresem majonezu i żółtek na rybie.

— Ja — mruknął Vallance, wstając z pośpie-
chem — wolałbym na świeże — powietrze...

I wyszedł.

W Georginie zabuzowały wewnętrzne ognie, wy
bijając się ślicznie na twarz. Wyczuła w taktyce
Barry'ego coś osobistego, co jej się nie podobało,

było wysoce naganne.Wogóle postępowanie jego

loże — mruknął Ripley, dotykając lekko
serwetką czoła i ust — może to nietyle węgorz —
pani pozwoli, że odejdę od stołu? — węgorz tak jak
— jak — ruch... — Zająknął się na nieudanym dow

SPORT.
Mecz piłkarski.

Będziemy mieli znów jeden z
ciekawszych meczów piłkarskich
z cyklu rozgrywek o mistrzostwo
Wiilna. W sobotę Makabi spotka
się w rewanżowym meczu z Ogni-
skiem. Pierwszy mecz, jak wiemy,
15 maja wygrało niespodziewanie
Ognisko 2:1. Teraz zatem Maka-
bi ma możność zrewanżowania się,
a Ognisko zechce zapewne w dal-
szym ciągu utrzymać swych sym-
patyków w przekonaniu, że w o-
becnym: sezonie Ognisko w lepszej
znajduje się formie od swego ry-
wala — Makabi.

Mecz więc zapowiada się inte-
resująco, zwłaszcza, że zadecydu-
je zdaje się on ostatecznie o zaję-
ciu wicemistrzostwa Wilna albo
przez Ognisko, albo przez Makabi.
Walka więc o dwa te punkty bę-
dzie chyba ostra i zażarta.

W następnym zaś meczu o mi-
strzostwo Lauda spotka się z 6 p.
p. leg. walcząc, a raczej broniąc

się przed spadnięciem do klasy B.,
śdyż obie te drużyny kroczą wciąż
na szarym końcu.

Najbliższe mecze ligowe.

Po przerwie gracze ligowi stają
znów do boju. W niedzielę będziemy
mieli trzy mecze o mistrzostwo Polski.

Wisla spotka się w Krakowie z
Ruchem.

We Lwowie Pogoń rozegra mecz z
Warszawianką.
W Poznaniu zaś Warta stoczy bój

z Polonią.
Dotychczas w punktacji ogólnej pro-

wadzi Cracovia przed Legją i Pogonią.

W Trokach uczy się pływać młodzież
z całej Polski.

Kursy pływackie w Trokach cieszą
się ogromnem powodzeniem, zwłaszcza,
że dopisuje im wspaniała pogoda do
uprawiania sporlu wodnego.

W. Trokach zgromadziło się obecnie
b. dużo młodzieży. Są tutaj harcerze
z 1 Wil Błękitnej Drużyny, a ponadto
kursanci z Suwałk, Łodzi, Piotrkowa,
Warszawy, Kalisza, Grodna i Wilna.

Kursy prowadzi p. kap. Zygmunt
Ostrowski.

Przed kilku dniami bawił w Trokach
kierownik Okr. Urzędu W. F. z*Grodna,
p. pułk. Friedrich, który przeprowadził
lustrację kursu.

Kajakowcy jadą,

Od poniedziałku trwa spław kaja-
kowy z Narocza do Wilna.

W spławie bierzę udział około 20
wioślarzy, a między innemi płyną znani
organizatorzy sportu wodnego, jak wice-
prezes P. Z. T. W. p. Loth i p Grzelak,
propagator sportu turystycznego i autor
wielu broszur i artykułów żeglarskich.

Wycieczkowicze przyjadą do Wilna
jutro w godzinach popołudniowych. Na
przystani Wil. T. W. odbędzie się wie-
czorem rozwiązanie spławu i pożegnanie
gości.

 

Raid motocyklowy.

Wileńskie Towarzystwo Cyklistów i
Motocyklistów znów chce dać znać o
sobie, organizując wielki raid motocy-
klowy na trasie Wilno—Lida—Wilno.

Raid odbędzie się 24 lipca.

Sekcja Wioślarska Akademickiego
Związku Sportowego w Wilnie

zawiadamia, że przyjmuje zapisy na prze-
ciąg drugiego półsezonu.  Sekretarjat
czynny od godz. 17 do 19, prócz świąt.

Walasiewiczówna startuje w bar-
wach Polski.

Słyna na całym świecie Wala-
siewiczówna została ostatecznie
włączona do olimpijskiej śrupy za-
wodników Polski. _Walasiewi-
czówna startować będzie w biegu
na 1000 metr., w rzucie dyskiem i
w rzucie oszczepem.
 

GIEŁDA

WARSZAWA (Pat.) 15. VII. 1837 r.

Waluty i dewizy:
Bełąja 143,95—124,26 -12“ 64,
Bukareszt 5,3!-—-5,33—5,29.
Holandja 359,50—360,40 —358,60.
Londyn 3 ,75 -3',90—31,€0.
Nowy York 8,921—8,941—8 901,
Nowy York kzbe! 8,926—8,946—8,906.
Paryż 3501—35, 0—34.92.
Praga 25,39 —26,45—26,33.
S;wajęczrja 173,90 —174,33—173,47.
*łoehy 45,50—45,72 —45,28
Berlin w obr. prywatnych 211,90.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe

3. pożyczka budowlana 36. 4%,
poż. inwest. 93—93,50. 49, konwersyjna
36 4, poż. dolarowa 47,50 7; po:
życzka steblltzacyjna 47,25—46,75—47,
8% L. Z. 8. G. K. I B. R., obl BGK 94.
R», obl. bud. B. G.K 93. 4'4'|, ziemskie
34,75. 4%,/|, warszawskie 46. 8%, war-
szawskie 54,75—55—54,90—5575 (drob-
n:) 8] Lublina 47,25. 100), Siedlec 51—
50,50. Pożyczki słabsze, !'sty mocniejsze

Bank Polski 73—74,25. Tendencja
mocna.

kilku osadników rozumiało szkod-
liwość wystąpień swych prze-
wódców i głosowało przeciw ich
liście.

Nie trzeba chyba zaznaczać
jak niebezpieczne jest zagarnięcie
w swoje ręce przez osadników la-
sów Towarzystwa, a więc organi-
zacji _ wywierającej poważny
wpływ na rozwój rolnictwa w
kraju. W tak rozpaczliwie cięż-
kich dla rolnictwa czasach do pra-
cy powołani być muszą ludzie naj:
odpowiedniejsi, a więc przede-
wszystkiem prawdziwi rolnicy,
naprawdę rozumiejący potrzeby
nietylko własnych warsztatów, ale
umiejących objąć szersze widno-
kręgi. Osadnicy jako całość bez-
warunkowo powołani do tego nie
są, owszem mogą jedynie zaszko-
dzić. Rozumie się, mają i oni po-
śród siebie odpowiednie jednostki,
ale w każdym razie niezdatne na
jakichś dyktatorów i monopoli-
stycznych obrońców rolnictwa.
Sama idea stworzenia osadnictw

miała wiele stron dodatnich, ale
też i niejedną ujemną; z chwilą
gdy sala się faktem dokonanym,
powinne były być wygrane wszyst
kie atuty i spełnione zasadnicze
zadania. Głównem niewątpliwie
było i jest zasilenie polskiego ele-
mentu na Kresach nowemi siłami
przez zlanie się ściśle i zespolenie
z miejscowem polskiem społeczeń-
stwem; o tem zapominać osadnicy
nie mają prawa. Państwo odebra-
ło po wojnie z innej racji stanu
ziemię jednym swoim obywate-
lom, by nadać ją innym, ale to nie
zapłata za zasługi wojenne.  Za-
służonych w walkach o wolność
mamy dobrych setki tysięcy oby-
wateli, obdarzonych zaś ziemią je-
dynie tysiące. Inni żadnej nagrody
nie otrzymali, przez co jednak by-
najmniej gorszymi nie są. Osad-
nicy mają wieiką rolę do spełnie-
nia, ale napewno nie dojdą do ce-
lu przez walkę z resztą społeczeń-
stwa. Ostatnie wystąpienie panów
Malskich, Majcherów itd. to jaw-
ne wyzwanie rzucone całemu rol-
niczemu społeczeństwu. Do tego

panowie ci, choćby ich poniosły
największe aspiracje osobiste i
wymagały tego ich własne intere-
sy, praw nie mają! — Polskie Kre-
sowe społeczeństwo całe, co pod-
kreślamy, chce się odnosić do o-
sadników z nawiększą sympatją i
życzliwością, co najpierw leży w
interesie obu stron. Niewątpliwie
stosunki ułożyłyby się pomyślnie,
do czego dąży ogół osadników,
niestety jednak wszystko psuje
garstka przewódców. Osadnicy,
rozumiejący, że są nierozerwalnie
związani ze społeczeństwem na
dobrą i złą dolę, powinni jak naj-
prędzej wyzwolić się od podob-
nych wpływów i komendy.

Jeszcze jeden moment niestety
bardzo ujemny, należy podkreślić:
miękkość i niezdecydowanie dru-
giej strony, gdzie przewódcy są
mocno zaangażowani po stronie
sanacji. Ziemianie posłowie i se-
natorowie zdają sobie doskonale
sprawę z tego, że nieszczęściem
lowarzystwa jest wprowadzanie
doń polityki. Ale jest to polityka
sanacyjna, a więc nie mają dość
charakteru, by przeciw niej wy-
stąpić. Grzech pierworodny ślepe-
g0 i czasem wprost bezmyślnego
posłuszeństwa pokutujący w BB
zaciążył tu fatalnie. A na wypale-
nie gorącem żelazem gangreny
politycznej w organizacji brak
odwagi!

Na losy Nowogródzkiego To-
warzystwa Organizacji i Kółek
Rolniczych powinno  społeczeń-
stwo nasze zwrócić baczną uwa-

śę, bo to jak gdyby minjatura tego
co się wogóle u nas dzieje: milczą
ci, którzy mówić powinni, a
wrzeszczą w niebogłosy ludzie by-
najmniej nie powołani do repre-
zentowania interesów naszej pań-
stwowości, zwłaszcza na Kresach.
Miejmy nadzieję, że i w Polsce i w
Nowogródzkiem Towarzystwie Or
ganizacji i Kółęk Rolniczych w
niedalekiej przyszłości zapanują
normalne stosunki, że będą na-
prawdę usanowane, czyli uzdro-

wione. Dom. |

przyprawić wszystkich gości o morską chorobę. Ro-
bił się coraz ordynarniejszy. Jeżeli tak się zacho-
wywał jako starający, to coby dopiero wyprawiał
jako mąż? Nie mogła nie widzieć wyrazu satysia-
kcji na jego twarzy, ale mogła go ignorować. Nie
chcąc myśleć o majonezie, wdała się w ożywioną
dyskusję o poezji ze swoim ostatnim gościem, jaki
pozostał przy stole, Wyethem.

Risbek — wymieniła nazwisko jednego 2
młodszych, ale rozreklamowanych wierszokletów—
posiada tę cechę, o której pan wspomniał przed o-
biadem — opanowanie i dyskrecję, wskazującą na
bezgraniczną rezerwę.
takiego wyrażenia.
— I piękno — uzupełnił dyszkantem poeta. —

Takie piękno, jakie jest w różach, gorących od po-
całunków namiętnych słońc.

Zdaje mi się, że pan użył

Ogólna rozmowa umilkła jak uciął. Karolina,

minę,
Prawda, że musiał spalić „Elsprey” ale poco rzucał
ją aż trzy razy do wody. I to, że ojciec chciał ją udu-
sić, też było jego zasługą. I teraz
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która przysłuchiwała się leniwie wywodom Dorcas
na temat zagadnienia służby domowej na wschodzie
i zachodzie, wyprostowała się i zrobiła zgorszoną

(c. d. n.)
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