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DO Nr. DZISIEJSZE © ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ZYCIE“

SYTUACJA W NIEMCZECH.
Konferencja kanclerza zprzedstawicielami

krajów związkowych.
   

i kolegów zmarłego

JERZY FEDOROWICZ
uczeń kl. Vill Gimnazjum im. kr. Zygmunta-Augusta

SYN ZYGMUNTA | MARJI z JUREWICZÓW
po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dn.

й 22 lipca 1932 r. w wieku lat 17
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Portowej Nr. 4 do

koscioła św. Kazimierza odbędzie słę w niedzielę dn. 24 lipca © godz. 6
P. p. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w poniedziałek dn. 25 lip-
<a o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński.

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół

Stroskan! rodzice, rodzeństwo I redzina.

 

"FP,

СУРКУЗАМ HERR
Emerytowany Urzędnik Kuraterium Okr.
Po długich I ciężkich

Szkolnego Wileńskiego
cierpieniach zmarł dnia 22 iipca 1932 roku w 69

roku życia
Wyprowadzenie zwłok z kliniki Miejskiej przy ulicy Połockiej Nr. 6

oraz pogrzeb na cmentarzu Ewanglelickim nastąpi w dniu 24 lipca 1932
r. o godz. 17.
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O tym smutnym obrządku zawiadamia krewnych przyjaciół i zna:

Wszystkim, którzy brali udział w oddaniu ostatniej posługi slostrze mojej

š. P.

APOLON3i LUKASZEWICZOWNIE,
a szczególnie Wielebn. Ks Prob. Ž.arnowskiemu, P.P. Meysztowiczom I

P.P. Piotrawskim tą drogą składam serdeczne podziękowanie
Siestra.

ТОБ NETRESTNCETĖS
pz

A POBZIĘKOWANIE
Personalowi Wileńskiego Miejskiego Zakaźnego Szpitala na czele z leka-
rzem naczelnym p. D-rem Walerym Giedgowdem i ordynatorem D rem
Zofją Wasilewską=— Swidową—składamy podziękowanie za serdeczną opie-
kę, skuteczną kurację i wiedzę lekarską. — Jednocześnie podkreślamy
wzorowy porządek tegoż szpitala i baczną opiekę z której korzysteją

wszyscy chorzy
e „Anna Kołyszkówna I liczne gronojej przyjaciół.

Glmaazjam umanist. Koeduk. im, Ks. Piotra Skargi

|

DLA DOROSŁYCH Z ODDZIAŁEM MATEMAT. PRZYROD.
WINMU — rrenicwiezu aks

Przyjmuje wpisy do klas 4—8.

Nauka w godzinach popełudniowych.— Pierwszorzędny zespół nauczycielski.

  

 

Egzamin maturalny przy gimnazjum. 301—8 o
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Zrazy drzew owocowych, ozdobnych
oraz sadzonki truskawek

w najbegatszych w kraju sortymentach

POLECAJĄ DO OCZKOWANIA po cenach znacznie zniżonych

Szkółki Podzameckie
poczta MACIEJOWICE, woj. LUBELSKIE. 311-00

Podwyższenie opłat akademickich.
(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym

na wyższych uczelniach, ministerstwo oświaty postanowiło opubliko-

wać nową taryfę opłat akademickich. Nastąpi

bliższych.

to już w dniach naj-

Według otrzymanych dziś ścisłych wiadomości podwyżka czesne-

go sięga 50 proc. dotychczasowych opłat akademickich.

. Dotychczas na całość tych opłat oprócz t. zw. czesnego skła-

dał się szereg poszczególnych pozycyj, mianowicie opłaty na rzecz

kasy chorych, bibljoteki, samopomocy i t. d. :

Obecnie w myśl nowego pustanowienia opłata zostanie zryczał-

towana.

Sprawa paktu Rumunji z Sowietami
o nieagresji.

BUKARESZT (Pat).  Podse-

krełarz stanu w ministerstwie

spraw zagranicznych Gafenco u-

dzielił dziś prasie rumuńskiej na-
stępującego oświadczenia:

Rokowania między Rumunją a

Sowietami w sprawie paktu o nie-

agresji prowadzone są stale w

Genewie, między pp. Titulescu i

Litwinowem, przy pośrednictwie

ministra Zaleskiego. Obecnie po-
średniczy dalej w tych rokowa-
nach poseł polski w Moskwie Pa-
tek. Na wypadek gdyby Polska

podpisała sama pakt o nieagresji
z Rosją, nie będzie to oznaczało
osłabienia sojuszu polsko-rumuń-
skiego. Między Polską a Rumunją
nie przestało istnieć jak najzupeł-
niejsze porozumienie. To też pod-
pisu Polski nie należy interpreto-

wać jako opuszczenia Rumunji
przez Polskę w sprawie paktu,
zwłaszcza że Polska zapewniła
oficjalnie Rumunję, że nie ratyfi-
kuje układu z Sowietami, dopóki
Rumunja nie zawrze analogicznego
paktu. Postanowienie Polski pod-
pisania paktu z Sowietami uspra-
wiedliwione jest przez konjunktu-
rę polityki międzynarodowej. Nie
należy zapominać, że Rumunja
podpisała przed dwoma laty z
Sowietami pakt Kelloga, w którym
Rosja zobowiązała się do zanie-
chania wojny w razie nieporozu-
mienia między nią a nami. Nieza-
leżnie od tego Rumunja życzy so-
bie zawrzeć z Sowietami pakt po-
dobnie jak Polska, lecz w uznaniu
naszych usprawiedliwionych po-
stulatów.

Czechosłowacja przystępuje do układu
francusko-angielskiego.

PRAGA (Pat). Posłowie czes-
kosłowaccy w Paryżu i Londynie
zawiadomili dzisiaj rządy Francji

i Anglji o przyłączeniu się Czecho-
słowacji do francusko-angielskiego
układu zaufania.

Irlandja sprowadza węgiel polski.
LONDYN (Pat). W związku z

wojną celną pomiędzy Irlandją a
Anglją „Morning Post* ogłasza
depeszę ze Stokholmu, że jeden z

londyńskich maklerów  okręto-

wych zwrócił się do firmy żeglu-

gowej w Malmó, aby przygotowała

szereg stalków o pojemności do

2 tysięcy tonn każdy celem prze-
wiezienia węgla polskiego z Gdań-

ska do Irlandji. +. *

      
  
  
  
  
    
  

 

BERLIN (Pat). Konferencja
kanclerza i ministra spraw we-
wnętrznych z przedstawicielami
krajów związkowych w Sztutgar-
cie rozpoczęła się w sobotę o go-
dzinie 10 rano. Obrady toczą się
w śmachu rządu wirtemberskiego.

BERLIN (Pat). Na konferencji
Papena z przedstawicielami kra-
jów związkowych w Sztutgarcie
w czasie obrad omawiane były
poułnie najważniejsze zagadnienia
polityki wewnętrznej i zagranicz-
nej Niemiec. Konferencja z zado-
woleniem przyjęła zapewnienie,
że rząd Rzeszy stoi całkowicie na
gruncie federalizmu i nie zamierza

w żaden sposób naruszać praw
krajów związkowych. Nominacja
komisarza Rzeszy dla Prus, jak za-
pewnił von Papen, jest tylko za-
rządzeniem przejściowem. O za-
stosowaniu tego zarządzenia rów-
nież do innych krajów niema mo-
wy. Wybory do Reichstagu odbę-
dą się w ustałonym terminie 31
lipca i rząd Rzeszy spodziewa się,
że w najbliższych dniach, jeszcze
przed wyborami, będzie mógł u-
chyłić stan wyjątkowy w Berlinie
i prowincji brandenburskiej.
Obrady odbywały się w atmosfe-
rze ścisłej poufności.

Centrum protestuje.
BERLIN (Pat). Zarząd partji

centrowej zaaprobował protest

frakcji stronnictwa centrowegow

sejmie pruskim przeciw ostatnim
zarządzeniom rządu na obszarze
Prus.

Mobilizacja policji w Prusach.
BERLIN (Pat). Z polecenia ko-

mendanta wojskowego na Berlin
i Brandenburgję gen. por. Rund-
stedta prezydent policji wydał za-
rządzenie, zawieszające z natych-
miastową ważnością urlopy wszyst

kich urzędników policji na obsza-
rze Prus. Znajdujący się na urlo-
pie urzędnicy policji wezwani zo-
stali do powrotu na swe stano-
wiska.

Dalsze zaburzenia w Niemczech.
BERLIN (Pat). Kronika zabu-

rzeń politycznych w Berlinie no-
tuje znowu wielką iłość zajść, ja-
kie wydarzyły się ubiegłej nocy.
W wyniku starć pomiędzy hitle-
rowcami a Reichsbannerowcami
policja przeprowadziła rewizję:

wery większego kalibru. 8 uczest-

ników bójki aresztowano. Komu-

niści pobili dotkliwie olicera po-
licji. Dwóch napastników areszto-

wano. Zatrzymano również agita-

tora komunistycznego, który na-

woływał zgromadzonych na ulicz-

nym wiecu do strajku powszech-
nego. Rozwiązano zgromadzenie
komunistyczne, w czasie którego
komuniści wzywali do rozpoczęcia
rewolucji. Policja użyła do roz-
praszania tłumu pałek gumowych.
Zanotowano nadto kilka bójek
ulicznych pomiędzy narodowymi

Gdy jedziesz na letnisko lub“do

miejsca kąpielowego niezapomnij

zabrać

socjalistami z jednej strony a so-
cjal-demokratami i reichsbanne-
rowcami z drugiej, przyczem kilka
osób odniosło rany. Paru spraw-
ców aresztowano. Do prezydjum

policji odstawiono narodowego so-
£jalistę, który śroził na ulicy prze-
nocy podpalono znowu szereg Siu-
pów z plakatami wyborczemi. Do-
noszą o niezwykle ostrem starciu
w Bunzwau: Utarczka wynikła po-
między wracającymi z Lignicy,
gdzie przemawiał Hitler, narodo-
wymi socjalistami a socjal-demo-
kratami i reichsbannerowcami. Do
bójki wmieszali się również komu-
niści. W wyniku walki jeden
reichsbannerowiec został zabity,
a szereg hitlerowców i komuni-
stów poranionych. Na miejscu wy-
padku nie dokonano żadnego
aresztowania.

Dalsze represje prasowe w Prusach.
BERLIN (Pat.) W ciągu osta-

tniej doby zawieszono szereg no-
Komendantwych dzienników. I

wojskowy na Berlin i Branden-

burgję gen. Rundstedt zarządził

konfiskatę  „Arbeiter Illustrierte

Ztg.* za bezpłatne kolportowanie

tego czasopisma razem z ulotką,

nawołującą do strajku general-

nego. Równocześnie zawieszony

został na 8 dni „8 (lhr Morgen-

blatt*. W  Kcblencji zawieszono

na 5 dni wydawnictwo komuni-
stycznego dziennika „Die Frei-
heit”. Nadprezydent prowincji Ki-
lonji zawiesił socjal-demokratycz-
ny  „Schleswig - Holsteinische
Volksztg.* na okres 4 dni. Try-
bunał Rzeszy skrócił termin za-
wieszenia organu narodowo-so
cjalistycznego „Der Angriff", ktė-
ry ukazał się już w dniu dzisiej-
szym. Jak wiadomo, zakaz upły-
wał dopiero w poniedziałek.

Napad hitlerowców na redaktora.
BERLIN. Pat.— Ubiegłej nocy

grupa hitlerowców dokonała w

dzielnicy zachodniej napadu na
redaktora „Vossiche Ztg.* dr.

Winnersa, bijąc go pałkami do
utraty przytomności. Ciężko
poranionego redaktora odwiezio=
no do szpitala.

Część aresztowanych zwolniona.
BERLIN (Pat). Aresztowani

wczoraj na zlecenie komendanta

wojskowego były prezydent policji

berlińskiej oraz Carlsbergh zostali

w godzinach wieczornych wypu-
szczeni na wolność. W komunika-

cie urzędowym wyjaśniono, że
aresztowanie komendanta policji
oraz mjr. Enkego i Calsbergha na-
stąpiło na skutek doniesienia, iż
wszyscy trzej biorą udział w akcji

nielegalnej, mającej na celu re-
staurowanie komendanta policji na
jego dotychczasowem stanowisku.
Śledztwo urzędowe nie polwier-
dziło tych podejrzeń co do Hei-
mannsberga i Carlsbergha, nato-
miast przeciw mjr. Enkemu, który
zatrzymany został w areszcie śled-
czym, wdrożone będzie postępo-
wanie karno-sądowe.

»SUGUS«

Śkarga przeciw rządowi RZESZY
przed Trybunałem Stanu.

BERLIN (Pat). W dniu 23 bm.
o godzinie 11 rozpoczęła się przed
Trybunałem Stanu rozprawa ze
zgłoszonych przez kraje związko-
we skarg przeciwko rządowi
Rzeszy. Dotychczas wpłynęły trzy
skargi: rządu pruskiego, bawar-
skiego, i badeńskiego. Najdalej
idącą jest pierwsza, która domaga
się wydania tymczasowego zarzą-
dzenia, zawieszającego w urzędo-
waniu komisarza w Prusach, aż do
wydania ostatecznego wyroku.
Rozprawa toczy się w. sali posie-
dzeń plenarnych. Przewodnictwo
objął prezydent Bumke, który
przerwał ostatnio swój urlop.
Przedstawicielami rządu pruskie-

go są dyrektorzy ministerjalni Bat
i Brecht oraz prof. Giese. Rząd
Rzeszy reprezentuje dyrektor w
ministerstwie spraw wewnętrz-
nych Rzeszy Gottheiner, Pozatem
w imieniu frakcji centrowej w
sejmie pruskim występuje prof.
Peters, a w imieniu frakcji socjal-
demokratycznej prof. Heller. Za-
interesowanie rozprawą jest bar-
dzo wielkie. Wśród publiczności

znajduje się wielu przedstawicieli
prasy niemieckiej z całej Rzeszy,
szereg wybitnych przedstawicieli
kół politycznych oraz sfer prawni-
czych. W/g doniesień prasy, bez-
pośrednio przed: rozprawą wpły-
nęło oświadczenie sekretarza sta-
nu w  pruskiem ministerstwie
spraw wenętrznych Abegga, za-
rzeczające wersjom, iż, zapowia-

Pze pozbawia rZRÓBROWIE

munistami.

BERLIN (Pat). Na początku
rozprawy przed Trybunałem Sta-

nu w Lipsku prezydent Trybunału
odczytał zgłoszoną skargę rządu
pruskiego.

Następnie przystąpiono do о-
brad nad wnioskiem rządu prus-
kiego o wydanie tymczasowego
zarządzenia o zawieszeniu w czyn-

nościach powołanego przez rząd
Rzeszy komisarza rządowego w

Prusach.

owocowy

miętowy

Następnie rozwinęła się dalsza
dyskusja nad kwestją, czy Trybu-
nał jest wogóle w mocy wydać
tego rodzaju tymczasowe zarzą-
dzenie. Sprawę tę Trybunał roz-
strzygnął w sensie pozytywnym.

Po przerwie przystąpiono do
uzasadnienia stanowisk _ przez
strony.

Przedstawiciel rządu pruskiego
Brecht zbijał zarzuty, jakoby rząd
pruski nie wykonywał nałożonych
na niego przez konstytucję obo-
wiązków, jak również szereg in-
nych zarzutów, wysuniętych przez
rząd Rzeszy. Mówca dalej wystę-
pował przeciwko zarządzeniom
kanclerza wobec ministrów prus-
kich i innych urzędników.

Prof. Peters domagał się na-
stępnie wydania decyzji jak naj-
szybciej ze względu na niebezpie-
czeństwo dalszego naruszania po-
stanowień konstytucji przez rząd
Rzeszy. — Na tem zakończono po-
siedzenie przedpołudniowe.

Rozprawę wznowiono o godzi-
nie 16. Zabrał głos przedstawiciel
rządu Rzeszy dyrektor minister-
jalny Gottheiner, który omawiał
przedewszystkiem kwestję możno-
ści wydania tymczasowego zarzą-
dzenia. Mówca zbija następnie po-
szczególne: punkty wniosku prus-
kiego, domagając się jego odrzu-
cenia.

Pod koniec rozprawy zabrał
głos prezydent Bumke. Ze słów
ieśo-adnosi się wrażenie. że Try-
Wskazuje na to okoliczność, że
przewodniczący wezwał przedsta-
wicieli obu stron do przedstawie-
nia konkretnych wniosków.

Na tem rozprawę odroczono do
poniedziałku. Zainteresowanie
rozprawą w całym Lipsku ogro-
mne. Tłumy publiczności stoją
przed gmachem, który obstawio-
ny jest przez policję. Na sali
obrad prócz dziennikarzy niemiec-
kich są również korespondenci
zagraniczni.

BERLIN (Pat). Przewodniczący
Trybunału w Lipsku zapowiedział
wydanie orzeczenia w sporze mię-
dzy rządem pruskim a Rzeszą na
poniedziałek o godz. 13-ej.

Demagogja wyborcza w Niemczech.
LIPSK (Pat). Nieprzebierająca

w środkach i metodach agitacja
przedwyborcza zawrzała na całej
linji. Wszystkie stronnictwa poli-
tyczne, począwszy od komunistów,
poprzez socjal-demokracje i cen-
trum do skrajnej prawicy, nawza-
jem prześcigają się w śwałtownych
napaściach na traktat wersalski i
„niemożliwe granice'. Przywódcy
zgodnym chórem wzywają społe-
czeństwo do zdecydowanej, nie-
ustępliwej walki 0 realizację
wszystkich „życiowych* postula-
tów rewizjonistycznych.  Rychlej
czy później — głoszą oni — musi
paść korytarz polski, stanowiący
zarzewie przyszłej wojny świato-
wej. Niepodlegające żadnej wąt-

Hitler
NYSSA (Pat). Wczoraj odbyła

się tu w obecności Hitlera wielka
manifestacja przedwyborcza na-
rodowych socjalistów, z udziałem
około 12 tysięcy uczestników. Na
wiecu zabrał głos Hitler, który
tego samego dnia przemawiał już
w 4 miejscowościach na Śląsku,
odbywając podróż własnym samo-

pliwości zwycięstwo idei narodo-
wo - niepodległościowej w wybo-
rach do parlamentu, najdalej w
sierpniu b. r. przynieść musi roz-
wiązanie drastycznych i godzą-
cych w narodowe uczucia Niemiec
problemów międzynarodowych,
wypływających z dyktanda wer-
salskiego, które zdaniem niemiec-
ko-narodowych jest największą
hańbą historji współczesnej. Hasło
naczelne przyszłego rządu naro-
dowego — to bezwzględna rewizja
traktatu wersalskiego, wprowa-
dzenie w Niemczech powszechne-
go cebowiązku służby wojskowej
i zmycie winy za wybuch wojny
świałowej.

agituje.
lotem. Hitler zapowiedział m. in.,
że w nowej, „trzeciej” „Rzeszy
będzie lepiej, że będzie tam „wol-
ność, chleb, praca i sprawiedli-
wość”, W zakończeniu oświad-
czył, gdy ziemie zabrane 13 lat
temu Niemcom zostaną przez nich
odebrane. *

»Nowa Ententa cordiale«
Krytyczne uwagi Poincarego.

PARYŻ (Pat). Dziennik „Ex-
celsior* publikuje dziś artykuł
Poincarego, zatytułowany „Nowa
entente cordiale”, w którym były
prezydent republiki francuskiej
pisze między innemi, że nowy

układ zaufania otwiera wprawdzie
drzwi do owocnej i skutecznej
współpracy narodów, nie zamyka
im jednak całkowicie możliwości
przed nieporozumieniami. Zdecy-
dowano bowiem tylko, że dwa rzą-

dy porozumieją się pomiędzy sobą,
a następnie z innemi rządami w
celu praktycznego przygotowania
do światowej konferencji gospo-
darczej, lecz w jaki sposób, przy
pomocy jakich środków, w jakim
kierunku? — układ nie określa.

Wszystko to będzie zależało od
czujności i kompetencji obu rzą-
dów. Najważniejsze jest, zdaniem
Poincarego, że teren jest przy-
gotowany. Pozostaje jeszcze za-

Kongres młodzieży
DYNEBURG (Pat). W niedzie-

lę, 24 lipca odbędzie się tutaj kon-
gres młodzieży polskiej na Łotwie.
Zjazd ten zwołano z inicjatywy
Polskiego Zjednoczenia Narodo-
wego w Łotwie. Ma on na celu
stworzenie jedynej, wspólnej orga-
nizacji młodzieży polskiej w Ło-
twie. Ideą przyszłego związku jest

DOKA TTT TA ON UASAYSDimKTORA 4

łożenie fundamentów i wzniesie-
nie murów. Dzieło obliczone jest
na dłuższy okres.

 

polskiej na Łotwie.
zrzeszenie młodzieży oraz praca
samowychowawcza we wszystkich
dziedzinach kulturalno - oświato-
wych i sportowych. Na kongresie
wszystkie ośrodki polskie na Ło-
twie będą reprezentowane przez

delegatów, wybranych przez po-
szczególne zjazdy okręgowe. Kon-
gres młodzieży polskiej rozpocznie
się uroczystem nabożeństwem
Ka A

Dr. M. GIRSZOWICZ
Jakóba Jasińskiego 6, tel, 7—21,

 

  

 

 

 



Locarno — Haėa — Lozanna — Genedda.
Istnieje w powojennych dzie-

jach europejskich i šwiatowych
rozległa działalność, która nosi

szczytne miano umacniania poko-
ju, zawartego po wielkiej wojnie
na podstawie nowego i bardzo
zmienionego układu rzeczy. Nie-
mal bez przerwy toczą się roko-
wania i odbywają się zjazdy. Jak
słupy zaś sterczą, widoczne swemi

bardzo brzemiennemi w treść i w

następstwa wynikami, zjazdy takie

jak Locarno 1925, Haga 1929 - 30,

Lozanna 1932, Genewa 1932 i nast.
Postanowienia ich, dotyczące
spraw pierwszorzędnej wagi, isto-
tnie wprowadzają nowe pierwiast-
ki i nowe czynniki w życie między
narodowe, któremu na konferencji

pokojowej w Paryżu i w jej dzie-
łach, t. j. traktacie wersalskim z
Niemcami i w dalszych z ich soju-
sznikami, zbudowano nowe łoży-
sko. Rzecz cała w tem, czy zmia-
ny, wprowadzone w: zjazdach i no-
wych układach, łożysko to rzeczy
wiście umacniają, czy też poprostu
rozluźniają i burzą.
 

Locarno, w swych układach z
października 1924, jest początkiem
nowej drogi. Co było jego dziełem
i wynikiem? Przedewszystkiem po
nowne rokowania z Niemcami w
sprawie granic, już ustalonych do-
statecznie obowiązujące w trakta-
cie wersalskim, tak, że nikomu nie
byłoby to potrzebne, gdyby nie to,
że całe sedno sprawy tkwiło dla
Niemiec w tem, że przy tej sposo
bności przeprowadziły sobie przy-
najmniej pozory rozróżnienia mię-
dzy nienaruszalnością granic za-
chodnich, a mniejszą niejako nie-
naruszalnością granic wschodnich,
w drodze uproszczonego zabiegu,
polegającego na tem, że nienaru-
szalność zachodnich granic po-
twierdziły, a wschodnich nie, tak
jakby potwierdzenia takie były po
trzebne. Powtóre, zapłatą za to
porozumienie wątpliwej wartości
było w r. 1926 nietylko dopuszcze-
nie ale zaproszenie Niemiec do Li-
gi Narodów, gdy w r. 1919 nie do-
puszczono ich i uzależniono przy-
jęcie do zgody dwu trzecich ogółu
członków Ligi, a co więcej nada-
nie im jeszcze przywileju stałego
miejsca w Radzie Ligi, przy ró-
wnoczesnem odmówieniu go komu
kolwiek innemu, tj. w pierwszym
rzędzie Polsce, a nawet wydanie
im zupełnie nieprawnego pisma,
objaśniającego art. 16-ty paktu Li-
gi w sposób tak swobodny, by
Niemcy mogły i należeć do Ligi i
utrzymywać swe porozumienie z
Rapallo z r. 1922 z Rosją Sowiec-
ziimienia w Locarno i wejścia Nie-
miec do Ligi było zniesienie mię-
rzysojuszniczej komisji nadzoru
nad zbrojeniami niemieckimi i nad
rzeczywistem przeprowadzeniem
rozbrojenia, działającej na miejscu
w Niemczech, czyli w jedyny spo-
sób skuteczny. Czy to mało? Niem

cy, obciążone klątwą wywołanej
wojny, znalazły się odrazu z powro
tem w rodzinie narodów jako czło-
nek uprzywiljowany.

5 Haga, w rokowaniach i ukła-
- dach rozpoczętych w sierpniu 1929
a zakończonych w styczniu 1930,
była nieporozumieniem niemniej
uderzającem. Podstawą miało być
ostateczne załatwienie sprawy od-
szkodowań przez t. zw. plan
Younga, który pierwotnie ustaloną
w r. 1921 wysokość odszkodowań
na 132 miljardów marek zmniej-
szał do 37 miljardów marek z roz-
kładem spłat i oprocentowania na
58 lat, czyli było to udzielenie
Niemcom ogromnej ulgi, aby już
sprawę załatwić ostatecznie i gład
ko, co też przeprowadzono. Ale,
poza tą ulgą, jeszcze dalszą i to
niezmiernie doniosłą zapłatą, u-
dzieloną Niemcom za takie zała-
twienie odszkodowań, było opró-
żnienie Nadrenji już od czerwca
1930, w pięć lat przed najwcześniej
Szym przewidzianym w traktacie
czasem, a wcale nie najpėžniej-
szym, bo trwanie okupacji zależało

 

Incydent włosko- francuski

od pewności bezpieczeństwa. Prze
widziano zarazem, wzamian za usu
nięcie okupacji, inne dodatkowe
rękojmie bezpieczeństwa, ale to od
padło bez śladu. Ostatecznie za-
tem z Hagi wyniosły Niemcy, o-
prócz zmniejszenia odszkodowań,
oraz takich dodatków jak układ
polsko - niemiecki z 31-go paździer
nika 1929 o zrzeczeniu się przez
Polskę prawa likwidacji mienia o-
bywateli niemieckich i wykupu о-
sad niemieckich, przedewszyst-
kiem oswobodzenie Nadrenji A
wierzyciele Niemeic wynieśli plan
Young'a, który po roku wpadł w
wodę prze t. zw. moratorjum Ho-
over'a z czerwca 1931, oraz przez
oświadczenie kanclerza  Brue-
ning'a ze stycznia 1932, że Niem-
cy nie zamierzają powrócić do pła
cenia odszkodowań.

Lozanna, w rokowaniach od
16-go czerwca 1932 i układziez
9-go lipca 1932, miała ostatecznie
załatwić sprawę odszkodowań, na
tle pewnych rękojmi uspokojenia
politycznego, w mysl oświadczeń
przewodniczącego p. Ramsay Mac
donald'a w dniu otwarcia. Odszko
dowania załatwiono w sposób wiel
ce uproszczony. Zmniejszono je
Niemcom z 37 do 3 miljardów ma-
rek, pod warunkiem, że St. Zj. A-
meryki zmniejszą w tym samym
stosunku wierzytelność dłużnikom
swym, którym Niemcy mieli pła-
cić odszkodowania. Pewne jest to,
że Niemcy umocnione w niepłace-
niu odszkodowań, a niepewne, co
się stanie od strony St. Zj. Amery-
ki. Politycznym zaś dążeniem An-
glji i Francji do uzyskania od Nie-
miec zobowiązań uspokojenia, co
miało w szczególności dotyczyć ich
wichrzeń wschodnich, przeciwsta-
wiły Niemcy, jak zwykle, własne
jeszcze żądania polityczne, w szcze
gólności zniesienia ich odpowie-
dzialność za wojnę, przyznania im
równości prawnej w zakresie zbro
jeń, wyraźniego zniesienia działu
odszkodowań w traktacie. Ostate
cznie żądania wobec Niemiec, wy-
parte żądaniami Niemiec, odpadły
i układ w Lozannie nie zawiera ni-
czego politycznego, poza zapowie
dzią, że będzie się dalej pracowało
w tym kierunku, co wobec przebie
gu sprawy w Lozannie może ozna-
czać nawet jeszcze pewne przy-
rzeczenie Niemcom, że pomyśli się
o ich żądaniach.

Genewa, gdzie od lutego 1932
toczą się narady konferencji roz-
brojenionewej, jest boiskiem, na
którem zasada art. 8-go paktu Li-
go, że miarą rozbrojenia może być
tylko rzeczywiste bezpieczeństwo,
A ORA PSZ oo giwnEtnzW аь iais

Niemcy tam nie stracą, lecz zy-
skają.

A teraz jedno spojrzenie na ca-
łość, Niemcy od Locarno przez Ha-
gę do Lozanny i Genewy, wyszły
z wygnania karnego w krąg mo-
carstw i na miejsce uprzywilejo-
wane w Lidze Narodów, zamąciły
sprawę nienaruszalności granic
wschodnich narówni z zachodnie-
mi, utrzymały dwulicową politykę
ku Zachodowi i ku Moskwie, po-
zbyły się międzysojuszniczej komi-
sji nadzoru nad zbrojeniami, uzy-
skały oswobodzenie Nadrenii, zrzu
ciły odszkodowania, zmierzają do
wyrównania w dziedzinie zbrojeń.
Wszystkie te ulgi mogłyby być zro-
zumiałe, a nikt nie pragnąłby do-
kuczania Niemcom, ale pod jednym
zasadniczym warunkiem. Mianowi
cie, żeby to wszystko służyło poko
jowi, ku któremu zmierzałyby też
Niemcy, odzyskujące coraz więk-
szą swobodę ruchów. A tymcza-
sem wszystkim wiadomo, że Niem-
cy, w których żywioły skrajnie nie
pokojowe coraz bardziej biorą gó-
rę, dążą nie do pokoju, lecz do od-
wetu, Podstawy prawne pokoju z
r. 1919 rozluźnia się, niestety nie-
mal w pewności, że w ten sposób
nie pokój się umacnia, lecz ułatwia
się Niemcom odwet.

Stanisław Stroński,

Un]i Międzyparlamentarnej
Dotąd nie załatwiony.

GENEWA (Pat). Na posiedze-
niu Unji Międzyparlamentarnej
przewodniczący Carton de Viart
złożył deklarację w sprawie wczo-

 rajszych incydentów. Przewodni-
 czący oświadczył, 2е zaznajo-
miwszy się ze stenogramem po-
siedzenia, prezydjum stwierdziło,
iż słowa, wypowiedziane przez
Renaudela, mogły być uważane

_ przez delegację włoską za obraźli-
_ we. Prezydjum usiłowało załatwić
incydent i skomunikowało się z
Renaudelem, jak również z dele-
gacją włoską. Na skutek tego Re-

' naudel wyraził gotowość uznania,
że słowa, wypowiedziane obu-

_ stronnie w tumulcie, nie powinny
figurować w protokóle posiedze-
nia i że mają być uważane za nie-

Nieustępliwe stanowisko Włochów.
byłe. Jednakże delegacja włoska
oświadczyła, że nie może się zado-
wolić tego rodzaju wyjaśnieniem i
domaga się przeprosin. — W tych
warunkach nie pozostało mi nic
innego — oświadczył przewodni-
czący — jak utrzymać incydent
w świetle regulaminu, który udzie-
la przewodniczącemu jedynie pra-
wa przywołania do porządku
dziennego mówcy, odbiegającego
od tematu. Po krótkiej deklaracji
Renaudela konferencja przeszła do
porządku dziennego, uważając in-
cydent za zlikwidowany. Opinii
tej nie podzieliła delegacja włos-
ka, która na posiedzenie nie przy-
była i uchyliła się tymczasem od
udziału w obradach.

A OZEE

 

„ Wybory w Kłajpedzie.
‚`° KLAJPEDA. Pat.— Dnia 22 b.
m. odbyły się wybory do sejmiku

"powiatowego w Kłajpedzie, Wy-
bory przeszły spokojnie. Każda

“partija wydala po jednej odezwie.
В к

Frekwencja głosów mała, nie
przekraczająca 50 proc. uprawnio-
nych do głosowania. W-g dotych-
czasowych danych, najwięcej gło-
sów otrzymała Landwirtschafts-

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy.
Sensacje.

Jest ich narazie aż kika.
Jeżeli chodzi o sprawy we-

wnętrze to omamy sprawę zajść w
Lesku, uchylenie wyroku śmierci
w procesie Gorgonowej przez Sąd
Najwyższy; dalej sprawę Jadowa
i kapitalny bojkot targu jadow-
skiego, zorganizowany przez oko-
licznych włościan. :

MW polityce zagranicznej wdal-
szym ciągu przodują Niemcy. Nie
sposób wprost przytaczać wszyst-
kich głosów, które się rozlegają
ze szpalt niemal 100 proc. . dzien-
ników. Ograniczymy się w danym
wypadku do zacytowania tytułów
poszczególnych artykułów.

„Robotnik“.
„Niemcy pod rządami junkrėw“,

„Aresztowanie republikańskich oficerów"
„Gratulacje cesarskich generałów”.

„Dać syśnał, tysiące wystąpią przeciw
dyktaturze”.

„Polonia“,
„Dyktatura w Prusiech“

„Przestawianie steru w Niemczech”
„Najstraszniejszy dzień w dziejach

Niemiec“.
„Między dyktaturą a anarchją“.
„Dzieū Polski“.
„Po zamachu stanu w Rzeszy”.

„Dwa rządy w Prusiech”.
„Dyktatura wojskowa”.
„Krwawe starcie".

Możnaby tak cytować tych ty-
tułów bez końca, ale i tych, cośmy
przytoczyli, całkiem powinno wy-
starczyć dla zorjentowania się w
tem, co myśli prasa zarówno rzą-
dowa, jak i opozycyjna, o wyda-
rzeniach w Niemczech.

Masonerja stoi po stronie Niemiec
„Nasz Przegląd* probuje do-

wodzić, że masonerja odegrała w
dziejach Polski rolę chwalebną i
patrjotyczną. Wylicza szereg wy-
bitnych patrjotów polskich z XVIII
i XIX wieku, którzy mieli należeć
do masonerj. ,

Dziennik żydowski jednak sta-
nowczo zaprzecza twierdzeniom
sanatorów, którzy ostatnio wystą-
pili z „rewelacją” o rzekomem na-
leżeniu Dmowskiego do masonerji.

Nie przeszkadza to „Naszemu
Przeglądowi” twierdzić, że wśród
masonerji jest wielu przyjaciół Pol

ski. '
„Gazeta Warszawska“ odpo-

wiadając- publicystom żydowskim
pisze:

„Dla każdego, kto zna stosunki
międzynarodowe, jest dziś rzeczą oczy-
wistą, że wolnomularstwo stoi dziś (na-
wet mimo Hitlera), po stronie Niemiec.

A jeśli jest tak, to rzecz oczywista,
że byłoby wielkiem niebezpieczeństwem
dla Polski, gdyby na czele rządu stali
masoni, zależni od centralnych władz ma-
sonerji. Boć niemożliwą byłaby wówczas
stanowcza, konsekwentna i zdetermino-
wana polityka obrony Polski przed ata-
kiem niemieckim, popartym przez wolno-
mularstwo światowe”.

Płeejł-i ozae! ewnrauraćj ia" WIAŁ
snej skórze.

Metody.
>. „Robotnik* podaje następującą
wiadomość z Małopolski.

„Stronnictwo Ludowe zwołało na ub.
niedzielę do Jarosławia wielkie zgroma-
dzenie chłopów, na którem miał przema-
wiać pos. Witos. W przeddzień sgroma-
dzenia „nieznani sprawcy” rozesłali do
szeregu $min zawiadomienia, iż „z powo-
du wyjazdu prezesa Witosa do Warsza-
wy zgromadzenie przełożono na dzień 24
lipca br”. Zawiadomienia te zaopatrzono
w słałszowany podpis b. posła Gruszki,
prezesa organizacji powiatowej Stron-
nictwa Ludowego. To samo mówili chło-
pom niektórzy komendanci posterunków
policji państwowej. ё

iadomość tę zaopatruje or-
gan PPS w następujący komen-
tarz,

„Metody te, które żywo przypomi-
nają sposoby, jakiemi starano się zmniej-
szyć rozmiary Kongresu Centrolewu w
Krakowie, nie odniosły skutku. Na zgro-
madzenie, na które przybył poseł Witos,
stawiło się około 5.000 chłopów”.

Ponad stan.

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza w „Kurjerze Lwowskim*
bardzo ciekawy artykuł prof, Sta-
nisław Grabski. :
W artykule tym wykazuje zna-

komity uczony, że cały świat żył
przez dłuższy okres czasu ponad
stan i analizuje przyczyny i skutki
takiego stanu rzeczy.

Obecnie pisze prof. Grabski.
„Wszelkie możliwości życia nad stan

zostały wyczerpane. Świat cały musi
wracać do życia wedłe miary rzeczywi-
stych dochodów i rzeczywistego ma-
jątku.

Pierwszym tego objawem jest likwi-
dacja nieściągalnych wierzytelności nie-
tylko prywatnych lecz i państwowych,
przedewszystkiem nawet państwowych:
skreślenie należnych od Niemiec odszko-
dowań wojennych, poczem niezadlugo
nastąpi skreślenie przeważającej części
wszelkich długów wojennych.

Drugim objawem wycofania się z ży-
cia nad stan jest coraz silniejsze dąże-
nie społeczeństw europejskich do re-
dukcji zbrojeń.

Bo budżety państwowe nie dadzą
się dłużej utrzymać na dotychczasowym
poziomie.

I musi nastąpić poważne zmniejsze-
nie wydatków albo na wojsko, albo na
świadczenia socjalne. Być może trzeba
będzie zmniejszyć i te ostatnie, Nasam-
przód jednak nastąpią ograniczenia wy-
datków na zbrojenia.

Dla Polski ustanie powyższego życia
nad stan powinno być szczególnie ko-
rzystne, Bo życie nad stan rujnuje naj-
bardziej najbiedniejszych. A my jesteś-
my bogatsi jedynie od Litwy i Bułgarji —
biedniejsi zaś od wszystkich innych na-
rodów Europy.

Są jednak dwa różne sposoby za-
przestania życia nad stan. AZ z
nich polega na tem, że nie wydaje się
pieniędzy, których niema i których nikt
nie chce pożyczyć. Tę sztukę każdy po-
potrafi. I potrafi ją też rząd dzisiejszy.

Drugi sposób — to dostosowanie
zgóry planu rozchodów do należycie
przewidzianych dochodów,

Tej sztuki, jak to się już parokrotnie
okazało, sanacja nie potrafi.

A jednak musi jąPolska potrafić",

potrati, dopóki słór"rządow” spóz
czywać będzie w ręku sanacji.
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Z konferencji rozbrojeniowej.
Głosowanie I przyjęcie rezolucji końcowej.

GENEWA (Pat). Na sobotniem
posiedzeniu komisji głównej kon-
ierencji rozbrojeniowej składano
dalsze deklaracje co do cało-
kształtu rezolucji końcowej.

Ostatni zabrał głos Litwinow,
oświadczając, że wobec odrzuce-
nia poprawek Sowietów będzie
głosował przeciwrezolucji,

Po wyczerpaniu listy mówców
zabrał głos Henderson, który rzu-
cił na szalę na rzecz rezolucji
swój AT przewodniczącego,

„ głosowaniu 41 delegacyj
opowiedziało się za asa.
przeciwko — tylko 2, a mianowi-
cie sowiecka i niemiecka. 8 dele-
śacyj, w tej liczbie Afganistan,
Albanja, Austrja, Bulgarja, Turcja,
Więgry i Włochy wstrzymały się
od głosowania. — Przedstawiciel
Chin zaznaczył, że wprawdzie
aprobuje rezolucję, ale dopóki
konflikt japońsko-chiński nie jest
załatwiony, Chiny nie mogąwziąć
na siebie żadnych zobowiązań,
GENEWA (Pat). W. kołach

konferencji wyniki głosowania nad
rezolucją końcową oceniane są

powszechnie jako zupełna porażka
przeciwników rezolucji. Niemcy
i Sowiety, które zajęły wobec niej
najostrzejsze stanowisko — zna-
lazły się w całkowitem odosobnie-
niu i nie udało im się pociągnąć za
sobą ani jednej delegacji. Cha-
rakterystyczne jest, że zapanowa-
ła rozbieżność zdań między Niem-
cami a innemi państwami zwycię-
żonemi, jak Węgry i Bułgarja.
Już wczoraj delegacje te nie po-
szły wślad za delegacją niemiecką
i nie postawiły ultimatum, że nie
wrócą na konferencję w razie nie-
uwzględnienia ich żądań, W gło-
sowaniu państwa te ograniczyły
się jedynie do wstrzymania się od
głosu. Także liczba wstrzymują-
cych się była bardzo niewielka.
Właściwie ograniczyła się ona do
państw zwyciężonych i do Włoch
i Turcji Wobec tej tak umiarko-
wanej opozycji także wystąpienie
Włoch przeciwko rezolucji okaza-
ło się słabem. W rezultacie za re-
zolucją głosowała imponująca wię-
kszość 41 delegacyj.

Przemówienie delegata polskiego.
GENEWA. (Pat). W debacie

nad rezolucją, mającą zamknąć
pierwszą fazę konferencji rozbro-
jeniowej, delegat Polski gen. Bur-

hardt-Bukacki wygłosił przemó-
wienie następujące:

„Delegacja polska głosować bę-
dzie za rezolucją, mimo że niektó-
re jej części niezupełnie ją zada-
walają.
Nie ukrywamy naszego roz-

czarowania, że pewne strony pro-
blemu zbrojenia nie zostały dosta-
tecznie przestudjowane, mimo ich
specjalnej doniosłości. Trudności,
na które natrafił komitet stanów
liczebnych, — uniemożliwiły wy-
pracowanie dokonanych formuł,
co należy rozumieć pod siłami

zbrojnemi państwa. Sytuacja ta
pociąga za sobą utrzymanie god-
nych ubolewania dwuznaczności
w ocenie wysiłku zbrojnego po-
szczególnych państw i czyni nie-
możliwem wszelkie porównanie
sił zbrojnych państw, reprezento-
wanych na konferencji.

Robiąc przegląd rezultatów
naszych prac, nie mogę powstrzy-
mać się od poruszenia sprawy,
która została wysunięta przez
mojądelegację od początku kon-
ferencji sprawy rozbrojenia
moralnego. Mamy nadzieję, że w
swej drugiej fazie nasza konfe-
rencja dojdzie do układu, który
oznaczać będzie poważny postęp
w tej dziedzinie.

Konferencja rozbojeniowa odroczona
GENEWA (Pat). Obrady kon-

ferencji rozbrojeniowej zostały od-

do przyszłego roku.
roczone do początku roku 1933,

W państwie dobrych obyczajów.ESSEN (Pat). W Remscheid
odbyła się rozprawa przeciwko
nauczycialowi szkoły powszech-

partei. Skład sejmiku pozostanie
mniej więcej taki sam jaki był
poprzednio.

nej w Radeformwald von Hede-
mu za ciężkie wykroczenia prze-
ciwko  cbyczajności, których o-
skarżony dopuścił się wobec 16
uczenic. Sąd skazał obwinionego
na 5 lat więzienia

' £-- ю

Wysiedlenie ludności w Mińszczyźnie
w głąb Rosji było bezprarawiem.

(Korespondencja własna.)

STOŁPGCE, 23.VII.
wała konsternacja.

W komunistycznych kołach Mińska zapano

iki i dał podJeneralny prokurator republiki sowieckiej Krylenko oddał p

sąd Trybunału Najwyższego cały skład prezydjum Białoruskiej Ko-

misji Kontrolnej, której kompetencje w myśl konstytucji sowieckiej

są ogromne.
Komisja ta jako najwyższa komisja kontrolna partji miała pra-

wo przyjmowania i usuwanie z partji, wysiedlania niewygodnych ele-

mentów, przesiedlania w głąb Rosji sowieckiej i na Syberję i t. A

Krylenko w myśł dekretu o obronie praworządności republiki, ba-

dając stosunki na Białorusi, wykrył, że Komisja kontrolna popełniła

cały szereg nadużyć, z których najważniejsze jest bezprawne o.

dlenie całych wiosek w głąb Rosji sowieckiej pod pretekstem, iż lud-

ność tych wsi przeważnie na pograniczu przedstawia nielojalny ele-

ment państwowy.
Krylenko uznał iż Komisja kontrolna ze zbyt wielkiej Igorliwošci

zaszkodziła interesom partji i spaczyła generalne linje Lenina.

 

Machinacja komunistyczna w Belgji.

BRUKSELA (Pat). Pisma po-

dają, iż ręka Moskwy w strajku

i zaburzeniach, jakie tu miały

miejsce, jest wyraźna. W organie

oficjalnym Kominternu „Między-

narodówka Komunistyczna” z dn.
15 kwetnia r. b. jest rozkaz, wy-

dany belgijskiej partji komuni-

stycznej, ażeby organizowała swe

siły i rozpoczęła akcję strajkową

w fabrykach belgijskich.

BRUKSELA (Pat). Policja bel-
gijska, dokonując aresztowań
wśród agitatorów i działaczy ko-
munistycznych, natknęła się na
dokumenty, dowodzące, iż w Bel-
gji na dzień 1 sierpnia były przy-
gotowane wielkie maniłestacje ko-
munistyczne, Manifestacje miały
być bardziej burzliwe, niż te, któ-
re ostatnio miały miejsce w za-
głębiach górniczych.

a

STRAJKI W BELGJI.
(Od własnego korespondenta). |
Spokojna i zamożna Belgja, kraj

do niedawna mlekiem i miodem
płynący, a który dzięki swemu wy-
sokiemu uprzemysłowieniu prze-
chodzi ostry kryzys, wstrząśnięty
został w ostatnich tygodniach falą
strajków połączonych z zaburze-
niami. :

Wszystko rozpoczę'o się za-
przestaniem pracy przez górników
w kopalniach węgla w miejscowo-
ści Borinage. Powodem była ten-
dencja do zwalniania części robo-
tników, obniżki płac i pewnych
świadczeń. Strajkujący jako jeden
z naczelnych punktów wysunęli żą
danie usunięcia robotników cudzo-
ziemców. Tak w praktyce wyglą-
da głoszona przez socjalistów so-
lidarność międzynarodowa klasy
robotniczej! Strajk bowiem został
proklamowany przez socjalisty-
czne syndykaty robotnicze, ale już
od pierwszych dni poszedł ponad
ich głowami rozlewając się szero-
ką falą i na sąsiednie zagłębia (Cea
tre i Charleroi) oraz ośrodki prze-
mysłowe. Kierownictwo całego ru
chu ujęli komunistyczni agitatorzy,
którzy w znacznej liczbie pojawili
się na miejscu zajść. Obecnie już
jest stwierdzonem, iż po za miej-
scowymi komunistami zostali oni
rzyezzdwet GAS 1 Praprojt
(wobec braku na miejscu „fachowo
wyszkolonych sił') . Agitatorzy ci
kierując dobrze zorganizowanemi
odziałami młodzieży komunistycz-
nej rekrutującemi się przeważnie z
t. zw. „rycerzy pracy”, przerzucali
się szybko na rowerach i motocy-
klach z jednego miejsca na drugie
zmuszając spokojnych robotników
do zaprzestania pracy. Nie trzeba
być wielkim znawcą metod bolsze-
wickich, aby odrazu zorjentować
się iż ma się tu do czynienia z do-
brze przygotowanym zamachem
komunistycznym,

Wypadki te interesują nas je-
szcze z innego powodu, Oto na
terenie objętym przez strajk znaj-
duje się wiełotysięczna rzeszapol”
skich emigrantów pracujących w
kopalniach i fabrykach. Pozycja
ich jest szczególnie draźliwą. W
pierwszym rzędzie pragną oni pra-
cować i nie mieszać się do sporów
politycznych, ale nie strajkując na
rażają się potężnym tu syndyka-
tom robotniczym, przyłączając się
do ruchu mogą być każdej chwili
potraktowani jako cudzoziemcy i
wysiedleni z Belgji. Setki ich obe-
cenie pozostaje bez środków do ży-
cia, gdyż kilkunastodniowy strajk
wyczerpał wszystkie zapasy (gdzie

Drobne wiadomości.
Samolot Hausnera został

wyłowiony.
GENCA (Pat.) Samolot Hau-

snera „Rose Marie“ wyłowiony
żostał w pobliżu wysp Fzorskich,

Powstanie w poł. Ameryce.
SAO PAQLO (Pat.) Powstań-

cy trzymają się na wszystkich
frontach i odparli wojska rządo-
we do Cubiro i Cunba.
Sprawa przeniesienia dyrekcji ko-

lei z Gdańska.
WARSZAWA. Na najbliższem

posiedzeniu Rady Ministrów ma
być zdecydowana ostatecznie
sprawa przeniesienia polskiej Dy-
rekcji Kolejowej z Gdańska a mia-
nowicie do formalnie już wyzna-
czonego Torunia, jako siedziby tej
dyrekcji. Natomiast dla admini-
strowania siecią gdańską utworzo-
ny będzie w Gdańsku specjalny
urząd kolejowy, którego szczegó-
łową organizację i zakres działa-
nia ustali ministerstwo Komuni-
kacji,
Sprawa koncesyj tytoniowych,
WARSZAWA. Ministerstwo

Skarbu udzieliło Związkowi Kup-
ców Tytoniowych odpowiedzi w
sprawie rekursėw, zgłoszonych
przeciwko cofnięciu 400 koncesyj
na sprzedaż wyrobów monopolo-
wych z okazji wprowadzenia w ży-

 

jeszcze jakie były).
Król przerwał swój pobyt w

Szwajcarji i powrócił do Brukseli.
Rząd i gubernatorzy wydali o-

stre i bardzo skuteczne zarządze-
riia, między innemi zakaz używa-
nia rowerów i motocykli oraz zgro
madzania się na zagrożonym tere-
niem.
W zagłębiach węglowych skon-

centrowano większe jednostki woj
ska, — piechota, kawalerja, sape-
rzy włącznie do artylerji.
* Były barykady, rozkopywanie
ulic, plądrowanie i spalenie pry-
watnej willi, były też szarże kawa-
lerji i żandarmerii.
W ręce władz wpadły b. obcią”

żające komunistów dokumenty,
bezsprzecznie stwierzdzające łą-
czność ostatnich zamieszek z Mo-
skwą via Berlin i Paryż.

Socjaliści wielokrotnie znajdo-
wali się w b. komicznej sytuacji, bo
napierani przez komunistów zmu-
szeni byli wzywać pomocy żandar
merji przeciw której ciągle wystę-
pują. Nawet „czerwona ekscelen-
cja“ Vandervelde tylko dzięki spra
wnej pomocy żandarmów uszedł
cało i przez pewien czas przeby-
wał w siedzibie socjalistycznego
związku przed którym stoją dla
ochrony posterunki żandarmerji,
Wiwołało to szereś złośliwych u-
wag tak w prasie belgijskiej jak i |
francuskiej,
W dn. 14 b. m. wobec zupełne-

opanowania przez rząd sytuacji od
była się w ministerstwie przemysłu
i pracy pod przewodnictwem min.
Heyman'a konferencja przedstawi-
cieli pracodawców i robotników,
na której jednomyślnie przyjęto
następujące porozumienie:

obotnicy powracają do pracy.
Płace zostają ustabilizowane w 0-
becnej wysokości do dn. 1-go paź-
dziernika. Deputat węglowy i in-
ne świadczenia zostają utrzymane
w dotychczasowej wysokości.

Wi chwili gdy to piszę można
uważć iż cały zatarg jest zupełnie
zlikwidowany, — czy jednak na
długo? Strajk bowiem po powyż-
szej jednomyślnej uchwale nie zo-
stał przerwany lecz wygasa powo-
li. Prowincjonalne komitety robo-
tnicze okazały się niezbyt karne w
stosunku do swych centrali, Wi-
dać iż wpływ na masy robotnicze
przechodzi w inne ręce. Ale czy-
je? — Bo obok wpływów komuni-
stycznych daje się zauważyć bar-
dzo silny rozrost syndykatów
chrześcijańskich.
Bruksela w lipcu. IS.

ks. Prymas Polski w Warszawie.
(Kap) Dnia 20 bm. do Warsza-

wy przybył JEm. Ks. Kardynał
August Hlond, Prymas Polski, Po
jednodniowym pobycie wstolicy
Ks. Kardynał Prymas odjechał do
Poznania, żegnany na dworcu
przez duchowieństwo z JE. Ks. Bi-
skupem Gallem na czele.

Misja paryska p. Koca,

WARSZAWA. W dniu wczo-
rajszym spodziewano się powrotu
do Warszawy wiceministra Skar-
bu p. Koca, który bawił przez
dłuższy czas ostatnio w Lozannie
iParyżu, gdzie prowadził rokowa-
nia w sprawie pożyczki kolejowej
dla Polski. Jak obecnie donoszą
z kół sanacyjnych, powrót p. Ko-
ca przewleka się i nastąpi dopiero
około 1 sierpnia. O rezultatach
misji paryskiej p. Koca zupełnie
głucho. Widocznie dotąd nie o-
siągnął on jeszcze żadnychwyni-
ków pozytywnych.
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cie nowych przepisów.
Tylko w 42 wypadkach rekursy

uwzględniono, pozostałe zaś kon-
cesje odebrano osobom prywat-
zm jak i spółdzielniom inwalidz-
im.

 
 

 

 
 

 



 

— Pielgrzymka z Ostrej
Bramy na Jasną Górę. Zarząd
Fkcji Katolickiej parafji Ostro-
bramskiej za zgodą i błogosła-
wieństwem Jego Ekscelencji Księ-
dza Arcybiskupa Metropolity Wi-
leńskiego Romualda Jałbrzykow-
skiego z okazji 550-lecia wprowa-
dzenia cudownego obrazu Matki
Boskiej do świątyni organizuje
wielką pielgrzymkę do Często-

| chowy z udziałem ks. Józefa
Wojczunasa. Zapisy przyjmuje
kancelarja parafji Ostrobramskiej,
ul. Bazyljańska 3 od godz. 9-ej
rano do godz. 7-ej wieczór do
dnia 2 sierpnia r. b. nieodwo-
łalnie. Przejazd koleją tam i z po-
wrotem 30 zł. od osoby. Piel-
grzymka w drodze doCzęstocho-
Wy gzatrzyma się w Warszawie.
Odjazd z Wilna dnia 13 sierpnia
r. b. (sobota). Zbiórka w Ostrej
Bramie punktualnie o godz. 7-ej
wieczór na nabożeństwo i błogo”
sławieństwo, — росхет  nastąpi
odjazd. Czas trwania pielgrzymki
6 dni.
— Nowe wzbogacenie zabytko-

wej świątyni po-Trynitarskiej przy
Szpitalu Wojskowym O. W. Wilno
na Antokolu. Do stylowego i bar-
dzo ładnego nowego Wielkiego
Ołtarza Kościoła po-Trynitarskie-
Ś0, wybudowanego według pro-
jektu p. prof. J. Borowskiego w
ubiegłym roku kosztem ks. kano-
nika Jana Mickuna, proboszcza
parafji w Shenandoah, Pa (Ame-
ryka), staraniem zaś ks. Jana
Żywickiego, starszego kapelana
Szpit. Wojsk. O. W.i rektora te-
goż kościoła, została w tych

dniach sprowadzona i ustawiona
statua P, Jezusa Nazareńskiego,
kosztem hojnego ofiarodawcy p.
Antoniego Lisowskiego.

Nowa statua stanowi niemałą

wartość artystyczną — jest pełna

powagi i głębokiego nastroju i zo-

stała potraktowana przez artystę-

rzeźbiarza jako wolna interpre-

tacja słynnej figury z końca 17

wieku, P. Jezusa Antokolskiego,
nadesłanej z Rzymu przez Papieża
Innoc. XIL znajdującej się obecnie
w kościele św. Piotra i Pawła na

Antokolu, a usuniętej z Kościoła

po-Trynitarskiego przemocą przez
moskali w roku 1864. Wykonana
została przed 30 laty w drzewie
lipowem przez dobrze znanego w
Wilnie śp. Wincentego Bałzukie-
wicza, ojca obecnie żyjących ar-
tystów: panny Łucji Bałzukiewi-
czówny — artystki malarki i p.
prol. Bolesława Bałzukiewicza —
artysty rzeźbiarza.

Poświęcenie Statui i odprawie-
nie pierwszego uroczystego Nabo-
żeństwa odbędzie się w Kościele
po-Trynitarskim na Antokolu w
niedzielę 24 lipca br. o godz. 9
rano,

Podczas Mszy św. zostaną wy-
konane pienia religijne i pieśni na
tę Uroczystość specjalnie napisana
„Jezu nie opuszczaj nas...* od-
śpiewana przy odsłonięciu Statui,
przez miejscowy chór pod batutą
autora p. prof. Pawła Bojakow-
skiego.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Na jakie wpływy podatkowe

liczy Magistrat. Ogólna suma sa-
moistnych podatków komunalnych
w ubiegłym roku budżetowym
wynosiła 2.182.000 złotych. Do
nowego budżetu Magistrat w po-
zycji dochodów z tego tytułu wsta-
wił 1.837.000 złotych. Taką bo-
wiem sumę spodziewa się uzyskać
Magistrat z wpływów podatko-
wych. Zestawienie to bardzo do-
kładnie ilustruje, jak zawrotnie
szybko spadają wpływy podatko-
we, a przecież kto wie, czy i te
obliczenia Magistratu rzeczywi-
stość potwierdzi, czy spadek
wpływów podatkowych nie pój-
dzie jeszcze dalej?
— Wydatki kulturalne Magi”

stratu. Do nowego budżetu na
cele kulturalne Magistrat wstawił
sumę zaledwie 12.000 złotych. Za-
znaczyć jednak należy, że i ta su-
ma jest bardzo problematycznej
wartości, śdyż wypłacenie jej uza-
leżnione jest od tego, czy budżet
nie przyniesie deficytu, a tego
cudu nie spodziewa zdaje się nikt,
nie wyłączając tych, co budżet u-
kładali i sankcjonowali.

Stwierdzić. więc wypada, że
tegoroczne wydatki kulturalne
miasta sprowadzą się najprawdo-

__ podobniej do zera.
is mieszkań i przedsię-

biorstw handlowych. Przygotowa-
nia do zapowiedzianego przez nas
spisu mieszkań oraz przedsię-
ibiorstw handlowych i przemysło-
wych szybko dobiegają końca. O-
becnie na ukończeniu są formu-
larze spisowe. Spis poza swym
głównym celem, będzie miał na
uwadze zatrudnienie większej ilo-
ści bezrobotnych pracowników
umysłowych.

Spis rozpocznie się w pierw-
szych dniach sierpnia.
— 8337 nowych mieszkań

powstała w bieżącym sezonie.
Z zestawienia władz budowlanych
wynika, że w ciągu bieżącego se-
zonu powstało w Wilnie 337 no-
wych miesżkań. Nowe budowle
wzniesiono wyłącznie na pery-
ferjach miasta. Są to przewaźnie
domy jedno i dwuizbowe. Budo-

 

 
 

 

 

 

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.. wę uskuteczniono w przeważają-

cej części z kredytów prywatnych,
gdyź tegoroczny kontynges bu-
dowlany wynosił zaledwie 150.000
złotych.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Ošwietlanie klatek scho-

dowych. Dowiadujemy się, že
w związku ze stalym ignorowa-
niem przez właścicieli i dozorców
domowych obowiązku oświetlania
klatek schodowych, władze admi-
nistracyjne zamierzają wzmożyć
kontrolę nad tego rodzaju wykro-
czeniami i winnych pociągać do
surowej odpowiedzialności w try-
bie administracyjnym.

SPRAWY KOLEJOWE.
—Zmiana przepisów. W Dzien-

niku Ustaw Nr. 61 z dn. 20 lipca
r. b. ogłoszono dwa rozporządze-
nia rady ministrów z dnia 8 lipca
1932 r. w sprawie zmiany przepi-
sów o stosunku służbowym praco-
wników Polskich Kolei Państwo-
wych oraz o zaopatrzeniu emery-
talnem kolejarzy, wdów i sierot po
nich i o odszkodowaniu za nie-
szczęśliwe wypadki,
—Książka zażaleń w buietach

kolejowych. Ministerstwo komu-
nikacji wydało okólnik do wszyst-
kich dyrekcyj kolejowych, w któ-
rym poleca władzom kolejowym
dopilnować, aby w każdym bule-
cie kolejowym znajdowała się
książka zażaleń. Książkę tę dzier-
żawca ufetu obowiązany jest
przedstawiać na każde żądanie
publiczności. Ponadto minister-
stwo komunikacji poleciło, aby w
lokalach restauracyjnych na dwor-
cach wywieszone zostały zawia-
domienia, informujące publiczność,
że książka zażaleń znajduje się
w bufecie. Jak wiadomo, pozatem
książki zażaleń znajdują się na
stacjach kolejowych u dyżurnych
ruchu.

POCZTA I TELEGRAF.

—Połączenie teleioniczne z
Egiptem. Z dniem 21 lipca rb.
wprowadzono ruch telefoniczny
między Polską i Egiptem. Z pol-
skiej strony dopuszcza się Wilno,
Warszawę, Bielsko Bydgoszcz,
Gdynię, Katowice, Kraków, Lub-
lin, Łódź i Poznań, z egipskiej
strony: Aleksandrję i Kair. Opłata
na trzyminutową rozmowę zwykłą
między Polską a Egiptem wynosi
137 fr. 50 cent.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Posiedzenie dodatkowej

komisji poborowej. W dniu 27
b. m. odbędzie się w lokalu przy
ul. Bazyljańskiej drugie posiedze-
nie dodatkowej komisji poboro-
wej. Stawić się przed komisją
winni wszyscy mężczyźni, którzy
we właściwym czasie nie uregu-
lowali swego stosunku do wojska.

SPRAWY SZKOLNE.
Mierniczy Państwowej

Szkoły Technicznej ukończyło
i otrzymało dyplom mierniczego
18 absolwentów. Są to pierwsi
absolwenci Wydziału Mierniczego
Państwowej Szkoły Technicznej
w Wilnie. Nazwiska absolwentów:
Jakub Fssanowicz, Czesław Czaj-
kowski, Jerzy Fedorowicz, Fnatol
Gutkiewicz, Stanisław Koszczyc,
Feliks Kukulski, Antoni Królikow-
ski, Aaatol Mosiejenko, Witaljusz
Mosiejenko, Witold Mokrzecki,
Witold Mutt, Witold Piotrowicz,
Mieczysław Rawiński, Zygmunt
Romejko, Mieczysław Rutkowski,
Stefan Tomaszewicz, Alfred Wil-
kus I Michał Wojtkiewicz.

Szczęść Boże w pracy zawo-
ss

PRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Związek Cechėw Piekar-

skich Rzplitej. Min. Przemysłu i
Handlu zatwierdziło nowy statut
Związku  Cechów  Piekarskich,
który działalnością swą obejmie
całą Polskę. Będzie to pierwszy
związek cechów, posiadający sta-
tut, opracowany na podstawie no-
wej ustawy przemysłowej i działa-
jący na terenie całego państwa.
Do nowego związku przystąpi
zgórą 100 cechów piekarskich,
istniejących w kraju.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— $tan bezrobocia w Wilnie.

Zestawienie ostatniego tygodnia
pozwoliło stwierdzić, że na tere-
nie Wilna znajduje się obecnie
5276 bezrobotnych. W stosunku
do tygodnia poprzedniego bezro-
bocie spadło o 37 osób.
W dalszym ciągu na wilen-

skim rynku pracy utrzymuje się
nadal tendencja zniżkowa, cho-
ciaż w granicach Z
nych. Są to cyfry urzędowe.

иа RÓŻNE.
— Znaleziono w sobotę wiecz.

na ul. Mickiewicza u wyjścia te-
atru Lutni torebkę damską, po
którą można się zgłosić do Re-
dakcji „Dziennika” od godz. 2
do 4-ej.
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Aresztowanie kolportera bibuły

komunistycznej. W dniu wczorajszym na
Górze Bouffałowej aresztowany został
przez patrol policyjny niejaki Nowik,
zam. przy ulicy Straszuna 9. Nowikowi
zarzuca się rozrzucanie ulotek komu-
nistycznych we wskazanym rejonie.

— Kradzież mięsa ze szpitala woj-
skowego. Ubiegłej nocy złodzieje prze-
dostali się do piwnicy szpitała wojsko-
wego na Antokolu, skąd skradli 33 klg.
mięsa ogólnej wartości 67 zł. O kradzie-
ży powiadomiono policję, która wgzczęła
dochodzenie.

DZIENNIK MILENSKI

Akcja przeciwko świętowaniu niedzieli.

 

„Bruderszaft".

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Arcywesoła iarsa „Florette et Pa-

tapon* w Teatrze Letnim. Dziś o godz. 8
m. 15 jedna z najweselszych sztuk letnie-
go sezonu p. t. „Florette et Patapon“.

Jutro — „Polacy w Ameryce“,
— Największy dramaturg świata

G. B. Shaw w Lutni. Dziś o godz. 8 m. 15
„Lichwa mieszkaniowa”.

‚ W poniedziałek przedstawienie za-
wieszone.

— Popołudniówka niedzielna „Pola-
cy w Ameryce” w Teatrze Letnim. Dziś
o_ godz. 4 pp. wodewil muzyczny p. t.
„Polacy w Ameryce" po raz ostatni w
sezonie. Ceny miejsc zniżone,
— Premjery w Teatrach Miejskich,

W piątek w Teatrze Letnim premjera
uroczej farsy „Pod zarządem przymu-
sowym'. W. sobotę w Teatrze Lutnia
„Azef”,
— W Parku Sportowym dziś wielki

koncert symfoniczny, dyryg. prof. Walery
Bierdiajew; udział bierze prof. Aleksan-
der Kontorowicz (solo skrzypce). W
programie: Karłowicz, Wagner, Czajkow-
ski, Głazunow i młody, a wiele obiecu-
jący kompozytor (absolwent Konserwa-
torjum Wil) S$. Czosnowski. — Początek
o godz. 8.15 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 24 lipca.

9.45: Transm. uroczystości z Augu-
słowa. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.
met. 12.15: Koncert. * 12.55: „Praca ko-
biety a jej macierzyństwo”, odcz. 13.10:
Koncert. 14.00: „Człowiek i mucha”,
odcz. 14.15: Muzyka. 14,30: „Samodziel-
na lustracja w zespole”, odcz. 14.50:
Koncert. 15.05: „Wyka zimowa jako do-
bra najwcześniejsza pasza”, odcz. 15.25:
Koncert z Warszawy. 15.40: Aud. dla
dzieci. 16.05: Audycja popularna. 17.00:
Koncert. 18.00: Przyroda w twórczości
Dygasińskiego, odcz. 18.20: Muz. tan.
19.15: „Skrzynka pocztowa”, 19.35:
Skrzynka techn. 20.00: Koncert. 20.45:
Kwadrans literacki. 21.00: Koncert. 21.50:
Kom. z Warszawy. 21.56: Wil. kom. sport.
21.58: Kom. z Warszawy. 22.00: Muz.
tan. z Warszawy. 22.40: Kom, z Warsza-
wy. 22.50: Muz. tan. z Warszawy.

Poniedziałek dn. 25 lipca 1932 r,

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program
dzienny. 15.15: Muzyka popularna (pły-
ty). 15.35: Kom. met. 15.40: Audycja dla
dzieci. „Pingwin zamiast koła”. 16.40:
Muzyka dawna (płyty). 16.40: Pog. fran-
cuska. 17.00: Koncert. 18.00: „Wodospa-
dy Niagary" odcz. 18.20: Muz. lekka z
Warszawy. 19.15: Sprawa kłajpedzka —
odcz. litewski. 19,45: Wileński kom. spor-
towy. 20.00: Książe Reichstadtu* felj.
20.15: Transm. z Ciechocinka Operetka
Abrahama: „Wiktorja i jej huzar”,

Z ZA KOTAR STUDJO.
O Adoliie Dygasiūskim,

Dzisiaj, w niedzielę, o godz. 18 na-
dany zostanie z Warszawy odczyt do-
skonałego znawcy literatury i autora
wielu cennych dzieł z tego zakresu, dr.
Zygmunta Szweykowskiego o Adolfie
Dygasińskim. W związku z 30 rocznicą
śmierci znakomitego twórcy „Godów ży-
cia*, prelekcja dr. Szweykowskiego ma
na celu przypomnienie szerokiej publicz-
ności najważniejszych cech twórczości
Dygasińskiego.

Posłuchajcie, dziatki!
W poniedziałek, 25 b. m. o godz.

15,40 w audycji dla dzieci p. Antoni
Bohdziewicz odczyta opowiadania p. t.
„Pingwin zamiast kota”. W, drugiej czę-
ści audycji p. de Mezer wygłosi popu-
larną pogadankę treści przyrodniczej:
„Niesłyszalne dźwięki”.

„Cyrulik Sewilski* Rossiniego z płyt —
w radjo.

Dnia 25. VIL o godz. 20.00 nadaje
radjostacja warszawska najklasyczniej-
szą operę buffa — „Cyrulika Sewilskie-
go“ G. Rossiniego z płyt gramofonowych.
Opera ta przyjęta ongiś ozięble, przy
następnych przedstawieniach powitana
została tryumfalnie. W epoce przejścio-
wej, w której gatunki włoskiej opery:
seria i buffa już zatracają swe znacze-
nie, powstaje jeszcze bufła najczystszej
wody, i kryształowych blasków, w rok
po skończeniu wielkiej epopei wojen na-
poleońskich, tuż u progu świłającego
romantyzmu narodził się „Cyrulik“ Ros-
siniego — widmo poprzedniego stulecia,
wskrzeszone w dawnym nastroju. Ideał
tego przedstawienia podnosi jeszcze bar-
dziej wykonanie w oryginale włoskim
i w interpretacji takich śpiewaków jak:
Mercedes Capsir, Borgioli, Stracciari oraz
Bettoni.

Transmisja uroczystości 15-lecia bitwy
pod Krechowcami.

Jeden z najstarszych pułków kawa-
lerji polskiej, Pułk Ułanów Krecho-
wieckich im. Pułkownika Bolesława
Mościckiego, w dniu 24 lipca b. r. uro-
czyście obchodzić będzie 15-tą rocznicę
sławnej bitwy pod Krechowcami i obro-
ny miasta Stanisławowa od zniszczenia
przez dzikie hordy Moskiewskie.

Polskie Radjo od godz. 9.45 do 11.45
transmitować będzie tę uroczystość z
Augustowa, miejsca postoju Pułku
Ułanów.

Cała Polska w ten sposób będzie
mogła wziąć udział w tej wielkiej uro-
czystości wojskowej, na którą w tych
godzinach złożą się: raport, polowa
Msza św., podczas której trębacze ode-
grają iai „do modlitwy”, tradycyjnym
zwyczajem I Pułku Ułanów, hymn „Boże
coś Polskę”, oraz Mszę Studzińskiego. Po
nabożeństwie zostanie wręczona pułkowi
przez brygadę kawalerji Stanisławów,
urna z ziemią z pola bitwy pod Kre-
chowcami, poczem nastąpi defilada puł-
ku w stępie i galopie.

Ze względu na specjalny charakter
tej transmisji oraz zapowiedzianą obec-
ność Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
radjosłuchacze odniosą całkiem nowe i
podniosłe wrażenia, które pozostawią
z pewnością niezatarte wspomnienia.

S. Benoni we włoskiem radjo.

Jak dowiadujemy się, znany bas
S. Benoni, artysta „Civie-Opera“ w Chi-
cago, bawiący obecnie w Europie, został
zaproszony przez włoskie radjo do

(Kap) Żydzi nie przestają ata-
kować świąt chrześcijańskich, Co
pewien czas kupieckie organizacje
żydowskie na czele z posłem Wi-
ślickim zabiegają u władz o znie-
sienie odpoczynku świątecznego.
Ostatnio żydowski „Nasz Prze-
gląd* (15 bm.) podaje następujące
informacje:

„Na ostatniej konferencji ko-
misji dla spraw handlu wszystkie
organizacje kupieckie złożyły de-
klarację, popierającą niektóre za-
mierzenia władz rządowych w tym
kierunku. Jak się bowiem dowia-
dujemy, ma być wydane rozpo-
rządzenie wykonawcze do obo-
wiązującej ustawy, na mocy któ-
rej w niedzielę w godzinach od 1
do 7 wieczorem można będzie
sprzedawać artykuły żywnościo-

we, mięso, pieczywo itp, Pozatem
w niedziele przedświąteczne han-
del będzie się mógł odbywać
przez cały dzień. Dla wyznań nie-
chrześcijańskich a uznanych w
Polsce wprowadza się możność
handlowania w niedzielę poprze-
dzającą uroczyste święta, o ile
właściwy wojewoda. zgadza się na
to“.

Ustępstwa powyższe na rzecz
organizacyj żydowskich niewątpli-
wie przekreśliłyby całą ustawę o
odpoczynku świątecznym która i z
punktu widzenia społecznego ma
doniosłe znaczenie dla państwa.
Z drugiej strony byłoby to narzu-
cenie woli dziesięciu procent lud-
ności żydowskiej ogółowi obywa-
teli państwa polskiego.

 

0 dolę weteranów szkolnictwa.
W tych dniach delegacja Za-

rządu Głównego Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Średnich i
wyższych złożyła w Ministerstwie
Skarbu obszerny memorjał w
sprawie doli weteranów szkolnic-
twa polskiego w b. zaborze rosyj-
skim, którzy — o ile w swoim cza-
sie nie otrzymali posady państwo-
wej — znajdują się niejednokrot-
nie w skrajnej nędzy. Nowelizacja
ustaw emerytalnych w _duchu
przychylnym dla weteranów szkol
nictwa jest dotąd ciągle jeszcze

odraczana, a Prezydjum Rady Mi-
nistrów nie załatwia konkretnych
wniosków o zaopatrzenie osób
szczególnie zasłużonych, zasłania-
jąc się brakiem kredytów. Me-
morjał T. N. S. W. przypomina tę
ważną sprawę i wskazuje na środ-
ki, które mogłyby ulżyć doli wete-
ranów.

Delegację przyjął Pan Wicemi-
nister Prof. Dr. Kozłowski, który
bardzo gorąco zainteresował się
tą sprawą i przyrzekł memorjał
życzliwie rozpatrzyć.

 

Chrońmy zabytki od zagłady.
Niepowołani zbieracze

Ruch regjonalny rozbudził się i
ożywił znacznie w ostatnich cza-
sach. Wielu jest zwolenników
swojskości, ale —nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę, jak zadokumen-
tować swój zapał do sprawy i jak
dla niej prowadzić pracę. Zbytni
i źle skierowany, ten zapał może
wyrządzić nieraz większą szkodę
badaniom ludoznawczym, niż zu-
pełna bezczynność. Ciekawe uwa
gi poświęca temu zagadnieniu p.
Adam Chętnik w pierwszym zeszy
cie czasopisma „Służba Nauce*". I-
lustruje swe wywody przykładami
spotykanemi bardzo często.

wGromadka mlodziežy“ — pi-
sze — „wędruje pieszo od wsi do
wsi. Po drodze zatrzymuje się po
chałupach na wypoczynek i nocle-
gi. Ten i ów z ciekawszych ogląda
wnętrza chat, podziwiając wyci-
nanki, rzeźby ludowe i t. p. Ale nie
wszystkim wystarcza tylko oglą-
danie. Zaczyna się zabieranie na
pamiątkę różnych ozdób, wyłudza
nie pisanek, lasek podróżnych i t.
p. Wszystko to wędruje gdzieś w
świat, po drodze zniszczy się nie-
mało, a z pisanek, pewnie miazga
pozostanie. A choćby coć dotarło
do miasta, czy do szkoły, to co z
tego, kiedy ani miejscowość, ani
wytwórca nie zanotowany. Mater
z taki można uważać za przepa-

y.
Zbieracze prywatni, jeśli to są

ludzie o wysokiej kulturze, zbie-
rają celowo, katalogują, zapisują—
wzbogacą w przyszłości muzea, Je
śli jednak amator - zbieracz groma
dzi swe zbiory bezładnie i nieumie
jętnie — zaprzepaszcza cały ma-
terjał dla nauki. Niechby to były
pospolite okazy, potrzebne do wy-
kładów, ale przedmioty z zakresu
sztuki ludowej, etnografji, archeo-
logji i t. p. powinny być przekazy-
wane do muzeów i właściwych in-
stytucyj naukowych. Tracą one bo
wiem wartość, gdy znalazca zapo-
mni, skąd i od kogo ma jakiś przed
miot.

Do grabieży naukowego mater-
jału przyczyniają się nauczyciele,
którzy każą uczniom zbierać i przy
nosić różne przedmioty sztuki lu-
dowej, jako np. modele do rysun-
ków. Takie wycinanki, pisanki,
zabawki, figury drewniane, stare
zakończenia żelaznych krzyży,
świątki z kapliczek — przedmioty
bezcenne nieraz dla etnografji, po
zmodelowaniu ozdabiają jakiś czas
ściany klasy, a później idą na
strych, albo zbieracz - nauczyciel

NADESŁANE.
Do
Kursów Maturycznych

„WIEDZA“
w KRAKOWIE

ul. Studencka 14/1.

Zawiadamiam uprzejmie, iż w
dniu 10 czerwca 1932 r. złoży-
łem egzamin eojrzałości gimn.
typu human. w Państw. Gimna-
z(um im. św. Jacka w Krakowie.

Równocześnie dziękuję Za-
rządowi Kursów za wypożyczenie
mi materjału naukowego t. j.
podręczników i skryptów, oraz za
udzielanie mi cennych rad, z
czego bardzo wiele skorzysta-
łem.

Antoni Iwaszkiewicz,
Prądnik-Czerwony

ul. Piłsudskiego 13.

udziału w szeregu oper, nadawanych
przez to radjo. Pierwsza z nich — „Borys
Godunow“, w której artysta odśpiewa
partje Pimena i Warlaama — będzie
nadawana, o godz. 19-ej dzisiaj, 24 oraz
28 b. m. przez rozgłośnię edjolan—
Turyn, a 3 i 6 sierpnia przez stację na-
dawczą Rzym—Neapol.

przeniesiony na inne stanowisko
wywozi je gdzieindziej i giną one
tracąc ślady swego pochodzenia.
To jest grabież materjału, którego
zdobycie jest coraz trudniejsze, bo
zabytki na wsiach przerzedzają
się coraz bardziej.

Do zniszczenia przyczyniają się
również handlarze i producenci
„sztuki ludowej”. Wykupują oni
znalezione zabytki na sprzedaż, al
bo na modele swych fabrykatów.
Nie chodzi tu, oczywiście, o szko-
ły specjalne, czy instytucje, bo tam
przedmioty te potrzebne są do ba-
dań i studjów. Ale dla prywatnych
przedsiębiorców, uprawiających ra
bunek bez skrupułów, powinny ist
nieć jakieś hamulce.

Drobne muzea regjonalne, nie
posiadające fachowego kierownic-
twa, marnują też nieraz wiele cen-
nych materjałów. Przedewszyst-
kiem ambicją niektórych jest zbie-
ranie okazów, nietylko ze swego
regjonu. A rozrzucone po całym
kraju drobne zbiory różnych ze-
społów uczniowskich, szkółek wiej
skich it. d., kolekcjonowane bez
systemu i bez porządku, marnują
się też nieraz i rozpraszają, żadne-
$o nikomu nie przynosząc pożytku.

Wiele jest takich przykładów.
Przez złą wolę czasem, albo znów
przez nieumiejętność i źle skiero-
wany zapał ginie wiele rzeczy cen
nych i wartościowych. To też
wszystkim amatorom, zapalającym
się do ludoznawstwa, czy zbiera-
nia zabytków polecićby trzeba
trzy zasady: 1) nie zbierać i nie
wywozić w dalsze strony żadnych
pamiątek, prócz będących w han-
dlu wytworów przemysłu ludowe-
go, 2) znalazłszy coś wartościowe-
go, oddać do najbliższego muzeum
regjonalnego, 3) nie wprowadzać w
dziedzinę zabytkėw i wykopalisk
handlu i zarobkowania, bo rzeczy
te wymkną się z rąkfachowców i
staną się przedmiotem spekulacji.
Postępowanie niezgodne z temi za-
sadmi przynosi szkodę nauce, na-
zwane być musi grabiežą i rabun-
kiem kulturalnym.

SZKICE I OBRAZKI.
Z KALENDARZA

IMION WRÓŻEBNYCH.

$ Witold.

Częściej na ziemiach północy,

Niźli w Królestwie on gości...
Był Witold, książę litewski...
Był Witold z manją wielkości...

Zazwyczaj bywa brunetem
I muzy kochankiem on bywa,

W ramionach niewiast spoczynku
Po pracy chętnie zażywa...

Dojdzie do sławy, dzień środa

Dlań fortun i dniem jest zaszczytów.
Kamień szczęśliwy — detektor...

Fatalny — błysk chryzolitėw...

Helena.

Slawa jej stara jak Troja...

Któż nie zna wdzięków Heleny...
Pełna, blondyna, nie będzie
Nigdy okazem wzorowej żony...

Mąż od niej z miejsca uciecze,

Helena Pegaza dosiędzie,

Gwałtowna w miłości i mowie,

Typem „das weibliche“ będzie...
Niech się wystrzega Józefa
Oraz gorącej herbaty,

Bo Ludwik jej przeznaczony,

A napój... rumianku kwiaty.

Juljusz.

Misterny grzesznem swem ciałem...
A duchem... ponad kolumny...
Zamknięty i skryty, zazwyczaj

Bywa też dumny...
Poetą albo artystą
Juljusza na świecie stworzono...

Nie gerdzi „Zaciszem”* i winem,

Kiedy wesołe jest grono...

Niech się wystrzega Barbary,
Chociaż u innych ma wzięcie...
Wszystkie mu dadzą rozkosze...

A tylko Barbara nieszczęście...

Kamieniem jego $ranaty,
Szkarłatne, jak stare wino,

A złoto dlań bywa nieszczęsne... +
Od złota Juljusze wyginą.

Stanisław.

Chociaż królewskie to imię
I chociaż władzę mu dano.

Jak się okaże z tej wróżby...
Stanisław... nieszczęsne to miano.
Lubuje się w dźwięku szyszaków,

Lubi Stanisław ostrogi...

Czupurny i butny. Gdy gniewny,
Ustępuj przechodniu mu z drogi...
Ambicje, jak włoski ma Duce

I mowę krzykliwą a gwarną,

U pańskiej klamki zazwyczaj
Wsze Stanisławy się garną...
Stanisław bywa chutliwy
I serca niewieście pożera...

Złe myśli wrogom z Kurjera

Obcęgmi Stanisław wydziera,
Lubi dalekie podróże,

Lubi zamorskie wojaże... \
Szalir kamieniem jestStacha,
Jak to się z życia okaże.

Zofja.

Gdy wiosny kochanek maj płochy
Kwiecie jabłoni rozwija...

Pączkiem dojrzałym zakwita...

Przesłodkie imię Zofija...

Los wdowuleńki kazano

We wróżbie dźwigać Zosi...
Choć serce, płoche w miłości,

Q krztynę radości się prosi.
Statui bywa potężnej
I ziemskiej powłoki ma sporo.

Do pióra, poezji i grzeszków
Zosieńka zawsze jest skorą.
W wieku choć nieco sędziwa,

W kołczanie Amora pomieści
I pióro, żądło pisarza

I strzałę, grot srogi niewieści.
We chwale dożyje lat setki,

Dostatnia, namiętna sędziwa,

A szafir, znak niewinności,

Zazwyczaj kamieniem jej bywa.
Ze zbioru Iłłakowiczówny

przepisał M. Junosza.

 

Nieszczęśliwy wypadek w
lokalu Kasy Chorych.
W dn. 20 b. m. w lokalu Ka-

sy Chorych przy ul. Magdaleny 4,
w pokoju Nr. 7, odpadł tynk z
sufitu, na przestrzeni około 1!/,
metra. Odłamkami tynku zostały
uderzone w głowę pracujące w
tym pokoju maszynistki Konopko
Eugenja i Osnokówna Zofja, zam.
przy ul. Ludwisarskiej 8, doznając
lekkiego okaleczenia głowy. Ma-
szyny zostały uszkodzone. Straty
spowodowane wypadkiem Kasa
Chorych oblicza na sumę 100 zł.
Tynk opadł w związku z remon-
tem prowadzonym na wyższych
piętrach lokalu Kasy.
— Nieszczęśliwy wypadek pływaka.

Do Pogotowia Ratunkowego zgłosił się
w dniu wczorajszym niejaki St. Skoczyk,
któremu przytrafił się fatalny wypadek,
a mianowicie podczas skoku do wody
uderzył czołem o kamień, odnosząc po-
ważne obrażenia. Sanitarjusze Pogotowia
udzielili mu pierwszej pomocy.

STAN ZASIEWÓW.

WARSZAWA. Według komu-
nikatu, ogłoszonego przez Główny
Urząd Statystyczny o stanie zasie-
wów w Polsce w dniu 5 lipca to
jest bezpośrednio przed żniwami,
stan zasiewów znacznie się w po-

równaniu ze stanem czerwcowym
poprawił, a to dzięki dogodnym
warunkom pogody. Według przy-

jętej skali, urodzaj pszenicy szacu-
ją w stopniu na 3,3 (ozima), 3,5 (ja-
ra), żyto na 3,4 jęczmień ozimy 3,3,
jary 3,6, owies 3,4.

W chorobach krwi, skórnych i ner-
wowych, osiągamy przy stosowaniu
naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-
Jėzeia“ regularne funkcjonowanie na-
rządów trawiennych. Żądać w aptekach
i drogerjach. 14441—0
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KURATOR MASY UPADŁOŚCIOWEJ WILEŃSKIEGO TOWA-
RZYSTWA HANDLOWO-ZASTAWOWEGO (LOMBARD) WIL-

NO, BISKUPIA 4, į
na zasadzie art. 431 ustawy postępowania handlowego
wzywa wszystkich wierzycieli, którzy zarejestrowali swo- s
je pretensje, do stawienia się na ogólne zebranie wierzy-
cieli w dniu ii go sierpnia r. b. o godz. 17-ej do sali Ne 4
Sądu Okręgowego w Wilnie w celu wyboru kuratorów

I ustanowienia Zarządu masy konkursowej.
(Z) JAN WIŚCICKI

Adwokat | Kurator masy upadłościowej Wil. T«wa Han.-
Zast. w Wilnie. 318—1

         



 

z KRAJU.
Działalność Komitetu Opieki nad biedną dziatwą.

Kraśne nad Uszą. W; listopa-
dzie 1931 r. z inicjatywy pań woj-
skowych z III/86 p. p. i 10 baonu
K. O. P. powstał w miast. Krasnem
komitet opieki nad biedną dziat-
wą, który po urządzeniu w grudniu
śgwiazdki dla biednych dzieci, roz-
winął dalej swoją działalność i za-
jął się dożywianiem dziatwy szkol
nej, oraz udzielaniem pomocy bie-
dnym rodzinom pod postacią roz-
dawnictwa produktów  spożyw-
chych i odzieżowych. Środków pie
niężnych na ten cel dostarczył 10

Djak —

Przed paru dniami zamordo-
wany został w zagadkowy sposób
Maksym Smolarczuk, wójt gminy
Wielki Obzyr, pow. koszyrskiego.
Natychmiastowo wszczęty pościg
nie doprowadził do ujęcia spraw-
ców. Stwierdzono wszakże, że za-

baon KOP, LIl/86 p. p. i częściowo
miejscowe społeczeństwo, a ponad
to III/86 p. p. ofiarował pokaźną
ilość żywności, odzieży i obuwia.

Energiczna i wytrwała praca
Komitetu — a zwłaszcza p. p. ma-
jorowej Piluwińskiej i kapit. Roba-
kiewiczowej — znalazła szczere
uznanie ogółu gminy  Kraś-
nieńskiej i wykazała, ile dobrego
można uczynić nawet przy najbar-
dziej ograniczonych funduszach.

M. K.

Brat zabił brata.

W, Brześci n/Bugiem znaleziono
onegdaj trupa mężczyzny. Jak u-
staliło śledztwo zabitym jest 22
letni Mikołaj Wolczyk, mieszka-
niec wsi Soliszcze I, sierota.

Ostatnio Mikołaj Wolczyk o-
trzymał z Ameryki zawiadomie-
nie o większym spadku. Prawdo-
podobnie w związku z tą wiado-
mością został on zamordowany
przez swego ciotecznego brata

Mordercą.

bójstwo dokonane zostało przez
kilka osób, z inicjatywy ukrywa-
jącego się diaka Jetima, którego
łączyły bliższe stosunki z żoną
zamordowanego. Zamordowany
swego czasu pobił dotkliwie ko-
chanka swej żony.

Wolczyka Aleksandra, lat 24,
który po dokonaniu morderstwa
położył ' trupa na wóz z
sianem i przewiózł ze wsi do
Brześcia, gdzie porzucił we
wspomnianem miejscu. Sprawcę
zatrzymano i osadzono w więzie-
niu brzeskiem. Stanie on niebawem
przed sądem doraźnym.  Morder-
ca prawdopodobnie miał wspólni-
ków i policja jest już na ich tropie.

Śmiertelny wypadek ze żniwiarką,

W majątku Świszczewo pow.
brzeskiego, karbowy Kotowicz
Ludwik, lat 54, w czasie wyjazdu
ze żniwiarką w pole, wskutek
spłoszenia się koni, uderzył się
głową 0 drzewo, a następnie

j

wpadł nogami do żniwiarki. Spło-
szone konie galopowały jeszcze na
przestrzeni około 2 km. Ze žni-
wiarki wydobyto zniekształcone
zwłoki Kotowicza,

 

Niefortunna egzekucja na wsi.
Czytamy w „Zielonym Sztan”

darze“:
Sekwestrator wydzialu powia-

towego w Lasku, Wysocki Stani-
sław, przybył w ubiegłym tygod-
niu do wsi Rokitny, gminy Łask,
pow. łaskiego, celem przeprowa-
dzenia licytacji ruchomości u Mar-
janny  Królikowej, za zaległy
podatek.

Ze względu na to, iż Królikowa

zamknęła się wraz z dziećmi w
chacie, nie wpuszczając :sekwe-
stratora, ten zwrócił się do gminy
o asystę policyjną.

Tymczasem przed domem Kró-
likowej zebrał się liczny tłum
chłopów, przybierając groźną po-
stawę.

Sekwestrałor zmuszony był za-
riechać przeprowadzenia licytacji
i wyznaczył ją na inny dzień,

Po co nam masońsko-bolszewicka gwiazda?
(Kap) „Strażnica Harcerska

(nr. 5—6) pisze pod powyższym
tytułem:
W „Wiadomościach Urzędo-

wych“ Nr. 4 z kwietnia 1932 roku
znajdujemy rozkaz Nka G. K. M.
L. 8 z dnia 12. III br., ogłaszający
regulamin flagowy harcerskich
drużyn żeglarskich. Regulamin ten
należy z radością powitać, gdyż

DŹWIĘKOWY || Ceny nie zmienione: od 40 gr. D Z I Ś! Tryumfalne ercydzieło za którem szaleje cały świat! Wszechświato-

Charlie Chaplin gawiekowóć'p"ce ŚWiatła Wielkiego Miasta Cozpacęrum tiey alzacja Charlie |
£IRO-*rara <RELIOS>

ułfca Wileńska 28, tel. 525.

 

ме кмо CASINO į
wWialka 47. tel. 15-14.

 

DZWIĘK. KINO-
Teiko «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

wa atrakcje!
Genjalny

Dziś! Przepiękna ope-
retka filmowa p. t.:

Dzišl Vo raz pierwszy w Wilnie 100 proc.
wspaniały dźwięk.—arcykomedja salonowa
wej. Akcja toczy słę: Z początku u stóp paramid pod pięk.
ryża. Spiewi Muzyka! Tańcel Humoil Nad program: Nadzwycz. dodatek rysunkowy Miki w zalotach. Peczątek o godz.

jest b. potrzebny i dobrze został
opracowany. Z wielkim jednak
zdumieniem zauważyliśmy "na re-
gulaminowym rysunku proporczy-
ka starszyzny harcerskiej — pię-
cioramienną gwiazdę, W symbo-
lice żydowskiej, masońskiej i bol-
szewickiej pięcioramienna gwiaz-
da odgrywa ważną rolę. Ordery
rozmaite znaki masońskie i bol-

sport.
Widzew bije Makabi 3:2.

Przy okropnych warunkach atmosfe-
rycznych obie drużyny wychodzą na
boisko. Gości powitał p. Kac w imieniu
Wil. Okr. Zw. P. N., wręczając wiązankę
kwiatów.

Na gwizdek sędziego Kostanowskie-
śo rozpoczął się mecz, który więcej
obfitował w momenty humorystyczne, niż
sportowe, ponieważ całe boiski było tak
zalane wodą, że o racjonalnej grze mowy

być nie mogło, piłka bowiem ciągle pły-
wała, a gracze brodzili po wodzie.

Do przerwy gra prawie równa 2:1,
po przerwie zaś więcej szczęścia mają
goście i zdobywają prowadzenie. U gości
najlepszy był bramkarz, u gospodarzy
zaś wyróżnił się Antokolec, który strze-
lił dwie bramki.

Motocykliści jadą na start.
Raid motocyklowy Wilno — Lida —

Wilno, który odbędzie się w niedzielę
Zgromadzi na starcie reprezentantów
wszystkich trzech klubów i niewątpliwie
dużem cieszyć się będzie powodzeniem.

Start o 7 rano, meta o godz. 17 przy
zbiegu ul. Św. Jacka z W. Pohulanką.

Dzisiejsze mecze.

Dziś na boisku Makabi odbędą się
następujące spotkania: o mistrzostwo
kl. B. Drukarz—Tur, o mistrzostwo kl. A.
Ognisko — 6 p. p. leg., a na zakończenie
Widzew — 1 p. p. leg.

Najbliższe mecze ligowe.

W niedzielę będziemy mieli cztery
mecze piłkarskie ligowych drużyn o mi-
strzostwo Polski.

W. Krakowie Czarni spotkają się z
Cracovią, W Siedlcach 22 p. p. rozegra
mecz z Polonją. W Wielkich Hajdukach
Ruch spotka się z Garbarnią, a w War-
szawie Warszawianka walczyć będzie z
Wisłą.

W pierwszym meczu Cracovia ma-
jąca najwięcej punktów rozgromi napew-
no drużynę Czarnych, która znajduje się
na ostatnim miejscu. Będzie więc to
mecz dwóch krańcowych drużyn.

Siedlczanie mogą wygrać mecz z
Polonją, która ostatnio jest w słabej for-
mie.

Garbarnia twardy będzie miała o-
rzech do zgryzienia z Ruchem, który u-
biegłej przecież niedzieli zremisował z

isłą.
Warszawianka w meczu z Wisłą

mniej ma daleko szans wygrania i praw-
dopodobnie drużyna krakawska wywie-
zie z Warszawy dwa cenne punkty i tem
samem wyprzedzi w ogólnej punktacji
sąsiadującą Warszawiankę. . ;

Mecze jednak ligowe kończą się
często sensacjami. Nic więc przepowia-
dać nie można, bo na wróżbach ligowych
niejeden dziennikarz złamał swe pióro.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 | od 6—8 wiecz.

szewickie tę  piecioramienną
gwiazdę stale zachowują, jako
znak wiążący się z ideą w żydow-
skich mózgach poczętą. Również
zwolennicy żydowskiego płodu —
esperanta tę gwiazdę (wyjątkowo
nie na biało ani czerwono, lecz na
zielono pomalowaną), jako swój
znak obrali. Ale dlaczego w pol-
skiem harcerstwie do tej właśnie
symboliki sięgnięto? Czy nie ma-
my Rod dostatkiem własnych, pol-
skich symbolów? V

 

 

seansów o g 4, 6, 8 i 10,15. Na l-szy s. ceny zniżone.

 

Musisz być moją
filmowych uwodzicielsko uroczej Alice Field, niewysłowienie sympatyczne
francuskiego Lucien Baroux'a. Nad program: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. Początek ogodz.

Wszystko na tle artystycznej

4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o godz. 2-ej.

 

Jaki papa taki syn

4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej. €eny ed 30 gr.

kina nisikainiaia a аВОа ЫЕВасс

Cudowny śpiew — Czarująca muzyka—Efektowne tańce

go Rogera Treville | gwiazdora humoru

 

z niezrównanym dystyngowanym, niepoprawnym zdo-
byw. serc niewieścich Adolfem Menjou w roli tytuło-
żarem Samumu, nestępnie wśród

_DZIENNIK WILEŃSKI

Wielkie zagadnienie stwietkiogo АГЕ
Kuchnia publiczna.

Do szeregu najrozmaitszych
kampanji przedsiębranych w о-
statnim czasie w Moskwie doliczyć
należy jeszcze kampanję o „smacz
ny obiad”.

Kto wie, jak wielką rolę w
współczesnem życiu sowieckiem
odgrywają jadłodajnie publiczne,
tego nie dziwi, że sprawa ta urosła
do rozmiarów wielkiego zagadnie-
nia, które nie schodzi z terenu dy-
skusji publicznej. W jadłodajniach
moskiewskich gotowanie obiadów
odbywa się masowo, a kuchnie
mając do dyspozycji minimalną
ilość środków spożywczych nie są
w stanie dawać rzeczywiście lep-
szych obiadów. Kucharze, będący
funkcjonarjuszami państwowymi
zapatrują się na swą pracę tak,
jak np. urzędnicy na swe obowiąz-
ki w kancelarjach, a przy takim
stanie rzeczy trudno, aby obiady
wydawane były lepszej jakości.

Dlatego obecnie czynione są
próby poprawienia jakości obia-
dów i to drogą współzawodnic-
twa, tak jak we wszystkich gałę-
ziach produkcji. Kucharze muszą
współzawodniczyć między sobą,
na wyścigi mają sporządzać nowe,
dotychczas nieznane obiady. Pra-
sa moskiewska w związku z tem
poświęca wiele miejsca sprawom
kuchni i jadłodajń publicznych. W
tych dniach moskiewska „Praw-
da'* poświęca tym sprawom całą
stronicę, na której zamieszczono
artykuły, w których wzywa się ku-
charzy, do intensywniejsześo my-
ślenia i gotowania smacznych o-
biadów, tworzenia urozmaiconych
menu itp. Informacje zamieszczo-
ne na tej stronicy rzucają snop
światła za kulisy kuchni sowiec-
kiej i jadłodajń publicznych.

Okazuje się; że „standart i jed-
nostajność pokarmów stały się
prawdziwem prawem dla wielu ja-
dalń sowieckich”. I właśnie w cza-
sie — jak przyznaje „Prawda' —
kiedy kucharze sami uznają, że z
produktów, które mają do dyspo-
zycji, można sporządzić dobrze
przygotowane i pożywne obiady.
Wystawa nowych pokarmów, jaka
otwarta była w tych dniach w Mo-
skwie, wykazała, że zupa z krup,
przeważająca obecnie w menu ro-
botniczem jest wynikiem niedbal-
stwa i zupełnego braku inicjatywy
ze strony pracowników jadalń'.

Wystawa ta zasługuje na więk-
szą uwagę, bowiem z eksponatów
wywnioskować możemy, jak lu-
dzie w Moskwie się odżywiają, z
drugiej strony zas na wystawie tej
przekonać się można, jaką wyna-
lazczością odznaczać muszą się
kucharze moskiewscy, aby powe-
tować brak potrzebnych produk-
tów.

 

całej kuli ziemskiej. Najpotężniejsza komedja wszystkich czasów! Nad program: Rapsodja Liszta. Początek
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gry znakomitych gwiazd

„złotej młodzieży” Pa-

„Stoły w jednej z sal fabryki
pokryte zostały talerzami, na któ-
rych widniały niewidzialne do-
tychczas owoce sztuki kulinar-

„ nej” — pisze dziennik moskiewski.
Nazwy pozostają naturalnie stare:
sznycle, ryby w galarecie, sałaty
itp., ale wszystko to sporządzone
jest w nadzwyczajny sposób. Wež-
my np. rybę w galarecie. Potrawa
wcale nie nowa. A wiecie dlacze-
go zniknęła z jadłospisu sowiec-
kich jadalń? Jedynie z powodu
drożyzny żelatyny.

Mistrzowie cechu kucharskie-
go w fabryce noszącej imię Stali-
na próbowali drogą żelatynę za-
stąpiė odwarem  rybich łusek.
Próba się udała. Odwar wcale nie
pogorszył jakości i smaku potrawy
i kuchnie obecnie żelatyny wcale
nie potrzebują. Rybie łuski, które
dotychczas były odrzucane, jako
nieużyteczne, stały się obecnie
niezbędne dla uzupełnienia menu.
Nędza uczy ich wynalazczości. A
przecież dla kucharzy obojętnem
jest, co podaje się na stoły w ja-
dalniach publicznych.

Prasa notuje również objawy
niedbalstwa w kuchniach. „Praw-
da” stwierdziła, że w pewnej fa-
bryce podawano robotnikom na
obiad barszcz, w którym znalezio-
no kawałki łyka. Podobne wypad-
ki są na porządku dziennym. Ko-
misja hygjeniczna stale konstatuje,
że w zupach podawanychw jadło-
dajniach publicznych znaleźć moż-
na niedopałki papierosów, niedo-
pałki zapałek, śwoździe”...

Naczelny kucharz jadalni fa-
bryki Iljicza w Moskwie, Kisielew,
powiada: „Tak to prawda. Poda-
jemy rzeczywiście liche jedzenie.
Napewno mogłoby być lepsze".
Ale to wszystko mówi się niby z
konieczności. W słowach Kisiele-
wa nie można wyczuć ani troszki
chęci zgotowania naprawdę
lepszego obiadu. Zresztą on sam
objaśnia: „Jak tu można zacho-
wać czystość, przecież widzicie,
jak tu jest ciasno. Atmosfera cięż-
ka, nadzwyczaj gorąco. Przynaj-
mniej, śdyby zaprowadzono wen-
tylację“.

To tylko male obrazki pracy
w publicznych kuchniach, których
w Moskwie jest wielka ilość. Bra-
ki te są stwierdzone i omawiane
na łamach prasy. O niedomaga-
niach kulinarnych pisze się nietyl-
ko feljetony, ale nawet artykuły
wstępne. Trudno jednak osiągnąć
naprawę, ponieważ dozoru nad
kuchniami dokonują kontrolerzy
państwowi, zaś brak poszczegėl-
nych artykułów nie pozwala ku-
charzom na sporządzenie lepszych
potraw.

OSTRZEŻENIE!
Pewnę firmy w Wilnie rozlewa
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŽĘCEGO

fikatami i

iii,
W_ZYWCU i wprowadza tem w błąd Śz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

prosimy uważać przy kupnie
prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą

Wyznanie żydowskie
Bawiący chwilowo w Polsce,

zamieszkały obecnie stale w Pary-
żu, poseł żydowski w Sejmie pol-
skim, p. J. Grinbaum, dzieli się na
łamach sjonistycznego dziennika
(Hajnt 124/8/VII) swoimi spostrze-
żeniami z życia żydowskiego we
Francji. Wskazując na ołbrzymie,
jego zdaniem, postępy asymilacji
wśród świeżo przybyłych z Polski
mas żydowskich oraz na obawę
tych Żydów przed organizowaniem
swego życia we Francji na takich
samych zasadach, jak to czynią
oni w Polsce, żądają szkół z ży-
dowskim językiem wykładowym,
utrzymanych na koszt państwa
itp., autor czyni ciekawe wyzna-
nie:
— „To byłoby w tych ostro scentrali-

zowanych i kulturalnie jednolitych, a tak
wysoko stojących państwach niezwykle
nową rzeczą nietylko z punktu widzenia
żydowskiego, lecz również z ogólno-pań-
stwowego. Takie żądanie wywołałoby
sprzeciw, znacznie silniejszy, niż to jest
u nas w Polsce. A każdy sprzeciw wo-
bec żądań żydowskich musi przyjąć for-
my przeciwżydowskie („antysemickie”)”.

Mamy więc wysoce autoryta-
tywne wyznanie, że podstawą an-
tysemizmu jest sprzeciw społe-
czeństwa, wysoko stojącego pod

„względem kulturalnym, przeciwko
uroszczeniom żydowskim, „nie-
zwykłym z punktu widzenia pań-
stwowego”.

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Np. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykcenanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-aj DO 4-ej POP.P—

Ruch wydawniczy.
„Awangarda“. Zeszyt lipcowy „A-

wangardy organu Obozu Wielkiej «Polski,
stoi pod znakiem katolicikego zjazdu O.
w, P. i wydarzeń, z nim związanych. Na
wstępie znajdujemy artykuł Jędrzeja
Oszczepa pt. „Wnioski z Kalisza”, zawie-
rający szereg ciekawych uwag i refleksyj.
Znajdujemy nadto w zeszycie dwie efek-
towne fotografje, z których jedna przed-
stawia uczestników zjazdu kaliskiego,
udających się chodnikami w kierunku
sali, w której miało się odbyć zebranie
zjazdowe, a druga bardzo ładnie prezen-
tujące się wejście do siedziby O. W, P,
w Kaliszu.

Z innych artykułów wymienić należy
drugą część artykułu Romana Fengiera
pt. „Jutro nowe u człowieka”, poświęco-
nego  najaktualniejszym zagadnieniom
gospodarczym, oraz rozważania pt. „O
zrozumienie istoty naszego ruchu”, roz-
prawiające się z przeciwnikami Obozu
Wielkiej Polski i przy tej sposobności
dające szereg nowych wyjaśnień i sfor-
mułowań z zakresu spraw zasadniczych.

 

   

Bardzo na czasie jest artykuł pt.
„Nasza praca”, zamieszczony w dziale
„Uwagi“, a także „Gawęda obozowa”,
Feliksa Fikusa, zatytułowana „Nasz we-
wnętrzny program gospodarczy”.

Numer tętniący Życiem i zrozumie-
niem zagadnień chwili, zamyka kronika
organizacyjna.

Adres redakcji i administracji „A-
wangardy“: Poznan, św. Marcina 65.

Prenumerata roczna 5.00 zł. pół-
roczna 2.50 zł. Konto P. K. O. nr. 203.851.
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BLACHA
OCYNKOWANA

Hurłowa sprzedaż. ©

I. CHELEM |
Spadkobiercy.

Wilno, ul. Kofisk

swoje ma-

BROWARU

 

OKAZYJNIE sprzedaje
się plac 180 kw. sążni
z niewykończonym do-
mem, Dowiedzieć się: ul.
Sołtańska 28-c, u Jasiń-

U skiego. 9911

PIANINA
zupełnie

 

    

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: ь 13. 18—62.  
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ir. Blumowicz
Ę Choroby weneryczne,

©) Bezterminowych: złożonych przed 1-m Lipca ROA075505 m.WEZ:

 

Dr.Zeldowicz

BTKENAIEP PSS

LOKALE 7, 5 i 4 poko-
jowe na biura, szkoly,
urzędy i prywatne mie-, н Eatel: 921, od 9- i 3—7, Szkania do wynajęcia.

я z wypowiedzeniem 1-no It. med. Cymbier Niedziela 9—1. Ofiarna 2, a
miesięcznych i bezterminowych w walucie obcej WENERYCZNE,SKÓRNE, В

MOCZOPŁ. Tel. 15-64, RADYRUERZE ZZCLACEEWTZOHIZZY
MICKIEWICZA 12, róg įOd rachunkėw czekowych—27/; rocznych. ы

©) Szeptugowski©  Tatarskiej, 9—2 1 5—8 CHOR, WENERYCZNE į PRACA |
324—0 o Dyrektor. ——— PODL I OE| TRSTRIONIO

i 5—8 w. tel. 2-77 POTRZEBNA -Plac d = Dr. Sz. Bernsztejn za STRŽYNI do dużegogaz
Ckoroby skórne wane- spodarstwa z  dobremi

0 sprze an a - rycznaImoczopłcioweD-r Zeldowiczowa świadectwami. Zgłaszaćw śródmieśclu nad Wilją o pewierzchni3,400m kobiece, weneryczne, się ul. Dominikańska 1na dogodnych warunkach, w całości lub działka.  9—1 i od 4—8 pp. dróg mocz. prz. 12 — 2 biuro Hotelu. 99221
mi. Informacje: Mahometańska 3.—P. K ule sz o Mickiewicza 28, m.
©d godz. 5—6 po poł.

Mydawca: ALEKSANDER ZMIERZYŃSKI, |

317—0 oaaa
i 4—6. ul. Mickiewicza 24.

704—0 DDD!

Drukarnia A, Zwierzyśńskiege, Mostowa 1,

ko połężena, otyczona
sosnowemi lasami. Do-
jazd na miejsce autobu-
sem o 45 minut prawie
cogodrina. Kościół świa-
tło elektryczne, telefon,
policja na miejscu. Mają-
tek Polukniw,właściciel.
ka Różańska lub Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

 

SPRZEDAM
DOM DREWNIANY

oraz 200 sążni ziemi wła-
snej.  Dowiedzieć się:
Żołnierski zauł. Nr. 11—1,

9917—1

ktantów. Informacje: Gra-
bowski Dział Pošrednic-
twa Handlowego Garbar-
ska 1. 339 —0

 

Do wydzierżawienia
młyn wodny. Zgłosić się:
Wilno, Styczniowa 5.

9902—0

rzyniec). Wiadomość u
dozorcy. Oglądać możca
od 12-ej w południe.

9895—0

MIESZKANIE 4 pokojo-
we, nowoodremontowane
do wynajęcia, Finna 5.

9912—1

 

 

DO SPRZEDANIA
DOM Z PLACEM

i do wynajęcia 3 pokojo-
we mieszkanie.  Konar-
skiego 22. 9921—0
 

ODDAM
6-letniego chłopca
własność. = Wielka
m. 1.

na
35,

9924—1

  
 

Duży pokój z balkonem
i wygodami. Bankowa 2
m. 4, róg Kijowskiej.

9892

 

3-pokojowe mieszkania
do wynajęcia. Krakow-
ska 51, dozorca.  9919-0

MADA

` Redaktor odpowiedzialayi JAROSLAMINIECIECHI, 

DO SPRZEDANIA mało-
używany teodolit, plani-
metr, arytmometr i go-
niometr. Ul. Konarskiego
58—2, od g. 2—5.

9883—1

DOMDOSPRZEDANIA
Witoldowa 45 — o wa-
runkach Sosnowa 16 m. 1.

9898

 

Z powodu wyjazdu tanio
sprzedaje się dom z ogro-
dem owocowym.  Zwie-
rzyniec, ul. Krzywa Nr.
27, m. 1. 9925

1 INTROLIGATORNIA

di. ZWIERZYKSKIEGO.
Mostowa UI. 1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU
DZIEŁA, BROSZURY
BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,
i RÓŻNE KSIĄŽKi
DO OPRAWY
WYKONYWA

PUNKTUALNIE

ЕС

 


