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WACŁAW WYSOCKI
WIELOLETNI PRACOWNIK FARMACJI

po ciężkich I długich cierpieniach, opa'rzony $w. Sakramen-
tami zmarł dnia 28 Lipca 1932 roku w wieku lat 62.
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Pcłocka 11) do kościoła

Bernardyńskiego odbędzie się w sobotę dnia 30 Lipca r. b. o go-
dzinie 9ej rano, skąd po Nabożeństwie żałobnem odbędzie się
pogrzeb na cmentarzu Rossa.

O czem zawiadamia Krewnych, Przyjaciół i Znajomych
Żona, Syn I Rodzina.

 

    

   

    

      

 

KALE SON OBRЛЕИНа
W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci

8. | P.

D-ra Kazimierza Dąmbrowskiego
odbędzie się w sobotę dnia 30 Lipca r. b. Nabożeństwo żałobne w ko

ściele po-Bernardyńskim o godzinie 6 ej rano
©О czem zawiadamia

Żona I Dzieci.

Wszystkim życzliwym i przyjaciołom, którzy w czasie choroby oraz po
zgonie nieodżałowanej pamięci Syna naszego

„P.

JERZEGO FEDOROGICZA
okazali nam tyle serca I pomocy, a w szczególności pp. dr. M. Świdzie,
Zgromadzeniu O.O. Jezuitów, Ks. J. Wiluszowi T. J. Ks. dziekanowi J.
Eydziatowiczowi, Ks. Kan. $. Maciejewiczowi, Ks. Kan. Jasieńskiemu, Ks.
J. Żywiekiemu, Dyrekcji i Gronu Nauczycielskiemu Gimnazjum im. kr.

Zygmunta Augusta, składamy z głębi serca Bóg zapłać
Marja I EA Fodorowiczowie.

Deficyt w Zakładzie Ubezpieczeń
Pracowników Umysłowych.

(Tel. od własn. koresp.)

. WARSZAWA. Na odbytem wczoraj posiedzeniu tymczasowei
Komisji Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Pracownikow mysłowych w

Warszawie, debatowano nad sprawą zupełnego wyczerpania funduszu

dia pracowników umysłowych w wypadku bezrobocia. W Warszawie

ZU.P.U. wypłacił bezrobotnym pracownikom umysłowym około

2 miljonów zł., wpływy zaś nie przekraczają sumy 600000. Dokładne

obliczenie wskazuje, że we wszystkich Zakładach Ubezpieczeń Pra-

cowników Umysłowych w Polsce tegoroczny deficyt w dziale Ubez-

pieczeń od bezrobocia wyniesie około 27 miljonów zł.

Wobec tej sytuacji wystąpiono na posiedzeniu Komisji z żąda-

niem dopłat ze skarbu państwa. Dyskusję nad tem przerwano, wo-

bec kategorycznego oświadczenia przedstawiciela rządu, że skarb

państwa absolutnie nie będzie w stanie przyjść z pomocą materjalną
dla Z. U. P. U.

Dłuższą dyskusję wywołało zaciągnięcie pożyczki z Funduszu
emerytalnego Ž. Ч. P. U. ria wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Ze
złożonych wyjaśnień okazało się, iż pożyczka z Funduszu Emer.,
która została już zapoczątkowaną staje się w dalszym ciągu niemoż-

liwa, ponieważ w krótkim czasie długi z tego tytułu doszły do takiej

wysokości, że nie można by było ich zwrócić w ciągu kilku lat,

przez co w przyszłości byłyby zagrożone renty emerytalne.
Przedstawiciele organizacji pracowniczych wobec tego zgłosili

wniosek o podwyžsenie składek Z. (I. P. (I, Wniosek ten upadł
więkzością głosów.

Przed przystąpieniem do głosowania nad tym wnioskiem przed-

stowiciel rządu oświadczył, że nowe obciążenia nie będą przez Rząd
zatwierdzone.

Przedstawiciele pracodawców zgłosili ze swej strony wniosek

o obniżenie świadczeń na rzecz pracowników umysłowych o 25 proc.

Wniosek ten również upadł w głosowaniu.

Wówczas ze strony pracowniczej zgłoszono wniosek, zmierzają-

cy do uratowania samej zasady ubezpieczeń, i domagający się pod-

wyższenia na okres przejścicwy tylko tej części składek,j które wpła-

cają pracownicy w granicaehdo 2 proc. Wniosek domaga się także,

aby za okres przejściowy pobierać 5 proc. opłaty kryzysowej od

pracowników, otrzymujących zapomogi, a więc np. od pracowników

pobierających 200 zł. miesięcznie zapomogi, potrącać 10 zł. w przej-
ściowym okresie kryzysowym.

Kompromisowy ten wniosek został większością głosów uchwa*

lony i będzie przedstawiony Władzom Nadzorczym do zatwierdzenia.

Zaniepokojenie Litwy z powodu podpisania
paktu o nieagresji Polski z Sowietami.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC, 28.VIl. Z Kowna donoszą: Rząd litewski wiado-
mość o podpisaniu paktu o nieagresji pomiędzy Polską a Sowietami

przyjął nieżyczliwie a nawet z pewnem zaniepokojeniem.
Poseł litewski w Moskwie otrzymał polecenie poinformowania

się nieoficjalnie w Komisarjacie spraw zagranicznych czy podpisanie

aktuz Polską nie oznacza zmiany stanowiska Sowietów wobec Litwy.

Według informacji otrzymanych w Kownie zastępca komisarza

spraw zagranicznych Krestinskij miał złożyć oświadczenie, że Sowie-

ty nie zmieniły swego stanowiska wobec Litwy i nie zaznaczyły tej

zmiany w żadnej kwestji dotyczącej granic wschodnich Polski a tem
samem okręgu Wileńskiego.

Pogłoski o soborze powszechnym.
W związku z zamierzonym so- wszechny, nie będziemy mo-

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

 
 

borem prawosławnym na górze

Athos francuski dziennik „Messa-

ger d'Athenos“ wychodzący w

Atenach i stojący blisko Cerkwi

prawosławnej ogłasza wywiad

swego wsoółpracownika z prawo-

sławnym patrjarchą Konstantyno-

pola Focjuszem II. Patrjarcha w

sprawie stosunku między prawo-

sławiem a katolicyzmem oświad-

czył m. in.:

„Jeżeli Papież na mocy swe-
go prymatu zwoła Sobór po-

gli przytoczyć godnego powo-

du, dla któregobyśmy udziału
swego odmówili pod ewentu-

alnym warunkiem, że Biskup

Rzymski złoży Ojcom Soboru

do osądzenia to wszystko, co

Kościół Rzymski od czasów

schyzmy ogłosił za dogmaty

wiary. Jeżeli Sobór powszech-

ny wszystkie te dogmaty

przyjmie, to i my będziemy
musieli wszystko to za swoje

przyjąć. (Kap).

de 16 i od
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Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
między Sowietami a Łotwą.

MOSKWA. Pat. — Zastępca
komisarza ludowego spraw za-
granicznych Krestinskij i poseł
sowiecki Bilmanis dokonali dziś
wymiany dokumentów ratyfika-

cyjnych układu o nieagresji oraz
konwencji koncyljacyjnej między
ZSRR a Łotwą, ktore wchodzą w
życie z dniem dzisiejszym,

Krwawa rozprawa sowieckiej straży
granicznej z uciekinierami.

BUKARESZT (Pat.) Nocy u-
biegłej straż rumuńska była
świadkiem krwawej rozprawy so-
wieckiej straży granicznej z ucie-
kinierami z Rosji. Od brzegu so-
wieckiego odbiła łódź, w któ-
rej znajdowały się 3 zakonni-
ce i dwoje dzieci. W pewnej
chwili sowiecka straż graniczna
spostrzegła uciekinierów i rozpo-
częła gwałtowną strzelaninę w

„dzi do wody.

kierunku łodzi. Dwie zakonnice
zostały zabite I wypadły z ło-

Następnie łódź
zawróciła do brzegu sowieckiego.
Po pewnej chwili usłyszano do-
chodzące stamtąd  rozpaczliwe
krzyki. Zachodzi przypuszczenie,
iż strażnicy sowieccy rozstrze-
lali namiejscu przyłapanych
uciekinierów.

 

Kancierz Papen o zamiarach rządu Rzeszy.
BERLIN (Pat). W obszernych

streszczeniach prasa niemiecka o-
głasza wywiad kanclerza von Pa-
pena, udzielony przedstawicielowi
agencji „United Press“ na temat
planów rządu Rzeszy. — Główne
swe zadania rząd niemiecki widzi
w dążeniu do usunięcia dyskrymi”
nacyj traktatu wersalskiego i przy-
wrócenia Niemcom należnego im
wśród narodów stanowiska poli-
tycznego i gospodarczego. Walka
przeciwko poniżeniu Niemiec, wy-
nikającemu z postanowień trakta-
tu pokojowego, będzie z całą bez-
względnością kontynuowana. Na
pytanie, czy Niemcy w razie od-
rzucenia przez inne mocarstwa żą-
dania rozbrojenia domagać się
będą prawa uzbrojenia, kanclerz
odpowiedział: „Nie, Chcemy mieć
tylko armję dla własnego bezpie-
czeństwa, dla ochrony naszych
giauie, htóic żadną anuiaaą mie sw

zabezpieczone tak, jak granice
Francji. Nie oznacza to jednak, iż
żądamy armji, któraby pod wzglę-
dem liczebności co do jednego żoł-
nierza odpowiadała armji francus-
kiej. Domagamy się moralnego
równoupranienia i prawa posiada-
nia nowoczesnego uzbrojenia woj-
skowego. „Kanclerz zaprzecza,
jakoby. proponował Francji sojusz
wojskowy. W rozmowach z Her-
riotem — oświadczył Papen —

wysunąłem inicjatywę, aby sztaby
generalne Niemiec i Francji od-
bywały w pewnych odstępach cza-
su konierencje, mające przyczynić
się do rozproszenia wzajemnych
obaw. Zapytany, czy obecny rząd
Rzeszy utrzyma się przy wybo-
rach, kanclerz zaznacza, że wobec
niepewności wyników głosowania
nie może stawiać prognozy. Moż-
liwe jest, że narodowi socjaliści i
niemiecko-narodowi uzyskają wię-
kszość, lub też wspólnie z centrum
utworzą nowy gabinet. Kompro-
mis z Hitlerem i pozyskanie po”
parcia narodowych socjalistów dla
całego gabinetu nie są całkowicie
wykluczone. Osobiście — zazna-
czył kanclerz — byłem monar-

„chistą, uważam jednak kwestję
restauracji monarchji w Niem-
czech za sprawę w obecnej chwili
nieaktualną. Rzad niemiecki na
„wyborach nie zamierza rozwiązać
partji komunistycznej, czuje się
bowiem na siłach zlikwidowania
niebezpieczeństwa, grożącego ze
strony elementów wywrotowych.
W. sprawie długów prywatnych
niemieckich kanclerz oczekuje, że
dojdzie do porozumienia między
Niemcami a wierzycielami zagra-
nicznymi i że w ten sposób możli-
we będzie uniknięcie moratorjum
transferu.

Wydalenie ministra pruskiego z posiedzenia
Rady Państwa Rzeszy

BERLIN (Pat.) Na wczorajszem
posiedzeniu komisji Rady Pań-
stwa Rzeszy zdarzyła się scena
żywo przypominająca ostatnie wy-
padki w czasie usuwania byłych
ministrów przez Reichswerę. Kle-
dy na sali obrad zjawił się
wicepremjer byłego rządu pru-
sklego Hirtsiefer, przewodni-

czący minister Gayl zwrócił się
do niego z wezwaniem, by o-
puścił salę, grożąc, że w razie
oporu użyje przemocy. Wśród
protestów Hirtsiefer opuścił
salę, oświadczając, że pragnie
oszczędzić Radzie gorszącego
widowiska.

Dalsze ustępstwa dla hitlerowców.
BERLIN (Pat.) Na wczorajszem

posiedzeniu komisarycznego rzą-
du pruskiego uchwalone zostało
przedłożenie, znoszące dotychcza-

sowy zakaz należenia urzędników
państwowych do partji narodowo-
socjalistycznej.

Koncentracja szturmowych oddziałów
hitlerowskich.

Przygotowanie do zamachu stanu?
BERLIN (Pat). Kiłka dzienni-

ków tutejszych ogłasza alarmu-

jące pogłoski o koncentracji hitle-

rowskich oddziałów szturmowych

w różnych punktach Rzeszy. Na
Pomorzu pruskiem, w Meklem-
burgji, na Śląsku i w prowincji
Brandenburskiej wydane miały
być rozkazy do oddziałów sztur-
mowych, zarządzające pogotowie
alarmowe. W kołach narodowo-
socjalistycznych zarządzenia te
tłumaczą względami propagandy

przedwyborczej. W kołach ko-
munistycznych _ natomiast  do-
patrują się w tem zachowaniu
hitlerowców prowokowania komu-
nistów i zmuszania w ten sposób
rządu Rzeszy do rozwiązania
partji komunistycznej. Socjal-
demokraci obawiają się, iż hitle-
rowcy w razie nieodniesienia de-
cydującego zwycięstwa w czasie
niedzielnych wyborów, czynić bę-
dą próby objęcia władzy $wałtem.

Profesorowie niemieccy za Hitlerem.
GDAŃSK (Pat). Jak donosi

„Danziger Volkstimme“, 51 nie-
mieckich profesorów uniwersytec-
kich opublikowało odezwę, agi-

tującą na korzyść Hitlera. Wśród
podpisanych figurują nazwiska
dwóch profesorów _ politechniki
gdańskiej Hoefnera i Kloeppela.

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech.
BERLIN. (Pat.) Miasteczko tu-

ryngijskie Ruhla było wczoraj wi-
downią krwawych rozruchów bez-

robotnych. W czasie starć z po-
licją doszło do wymiany strzałów.
Trzej policjanci zostali pobicii

ciężko poranieni. Jeden z de-
menstrantów zabity. W miejsco-
wych fabrykach robotnicy ogłosi-
l strajk na znak protestu prze-
ciwko wystąpieniu policji.

Zaniepokojenie w Moskwie z powodu
przystąpienia Niemiec do paktu zaufania.
MOSKWA (Pat). Przystąpie-

nie Niemiec do paktu zaufania
wywołało w Moskwie bardzo u-
jemne wrażenie, co daje się zau-
ważyć mimo poprawnych komen-

tarzy. W, depeszy z Berlina
„lzwiestja” zapytują, czy ów pakt
nie kryje w sobie antysowieckiego
ostrza.

zagranięą 8 zl.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem
tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi prz
cyfrowa, skomplikowane | : zastrzeżeniem

druku mogą być
Kentocžekowe w P. K. 0.

e; Administrac

PRENUMERATA: miesięczna 4 7|., 1 odnoszeniem |przesyłkąpocztową Z. $9.04

wtekscie 38 gr.tek oaz.gr. Ogłoszenia
reę. dfożej. Terminy
zmieniane.

  

   
    

 

SZCZEGÓŁY PROCESU GORGUŁOWA.
PARYŻ (Pat). Na wczorajszej

rozprawie przeciw Gorgułowowi
po przemówieniu prokuratora, za-
brał głos obrońca Geraud, stwier”
dzając, iż dla umysłów nieoświeco-
nych kara śmierci stwarza mę-
czenników. Skazanie na śmierć
umysłowo chorego w społeczeń-
stwie takiem jak francuskie równa
się morderstwu.  Gorgułow jest
jak Charlotta Corday i Vilain, któ-
ry zabił Jauresa — popełniając
zbrodnię, nie kierował się jednak
nienawiścią.

Po przemówieniach stron sąd
udał się na naradę. Po ogłoszeniu
wyroku śmierci Gorgułow wstał
i powiedział, iż był dobrym żoł-
nierzem rosyjskim, walczył dla
sławy Francji i należy go roz-
strzelać, jak żołnierza na polu
chwały. „Wykonawcom wyroku
oddam honory wojskowe, lecz nie
chcę być ścięty przez kata'. Gor-
gułow zaznaczył dalej, iż jest za-
dowolony, że opuszcza ten świat,
a następnie przepowiada komu-
nizm we Francji. Obrońca oskar-

 

Śmierć
PARYŻ (Pat). Wczoraj wojsko”

wy samolot „Breguet 19“ dokony-
wal lotu ėwiczebnego nad portem
lotniczym w Le Bourget. Obser-
wator, który dla lepszego orjento-
wania się podniósł się ze swego

żonego wstaje i oświadcza: „Na-
zajutrz po wyroku dowiemy się,
kto z nas miał rację — prokurator,
czy ja”, czyniąc aluzję do autopsji
Gorgułowa.

Przewodniczący zamyka pro-
ces, dając Gorgułowowi 3 dni dla
wniesienia apelacji. Żandarmi wy-
prowadzają Gorgułowa. Wyrok
śmierci wydany został 10 głosami
przeciwko 2.

PARYŻ (Pat). Po nocy, spę-
dzonej w gorączce, Gorg! zo-
stał przewieziony w dniu 28. VII.
rano do więzienia La Santć i
zamknięty w celi, przeznaczonej
dla skazanych na śmierć. Nad
więźniem roztoczono ścisły nad-
zór w celu uniemożliwienia prze-
stępcy ewentualnego zamachu sa-
mobójczego. Dotychczas nie wia-
domo, czy Gorgułow wniesie
prośbę o rewizję wyroku sądu
przysięgłych. — Morderca prezy”
denta Dourmera ustawicznie po-
wtarza, że nie chce być ścięty,
lecz rozstrzelany.

lotnika.
miejsca, został wyrzucony z samo-
lotu z wysokości tysiąca metrów
i poniósł śmierć. Jak wykazało
śledztwo, obserwator zaniedbał
zabrania ze sobą spadochronu.

Wojna domowa w Ameryce Południowej.
RIO de JANEIRO (Pat) W

pobliżu Faxina 8 tysięcy wojsk
związkowych stoczyło walkę z
powstańcami stanu Sao Paulo,
biorąc do niewoli 350 ludzi. Woj-
ska związkowe przekroczyły pół-
nocną granicę stanu Sao Paul
D---pdnni -1---m Miu MUrande do
Sul postanowił popierać powstań-
ców przeciwko rsądowi prezyden-
ta Vargasa.

BUENOS AIRES (Pat.) Prasa tu--
tejsza donosi, że pomimo wysił-
ków Stanów Zjednoczonych i Ar-
gentyty w klerunku pokojowego
załatwienia konfliktu Peru i Bo-
liwja wydają się być w przedeniu
wnjny. W La FaZ wydano już za-
rządzenia, w myśl których od-
działy wojskowe wyruszyły w kie-
runku Chaca

Walka przeciwko Bogu i Kościołowi trwa
nadal w Niemczech.

„Kathoilsches Kirchenblatt* or-

gan biskupstwa berlińskiego do-

nosi o stałej walce przeciwko re-

ligii i kościołowi, jaka w dalszym

ciągu panuje w Niemczech. Roz-

porządzenie prezydenta Rzeszy z

dnia 3-go maja r. b. w sprawie

rozwiązania komunistycznych

organizacyj bezbożniczych

wykazało dobrą wolę i chęć

rządu Brueninga roztoczenia pań-

stwowej opieki nad kulturą chrze-

ścijańską w Niemczech. Jednakże
po ustąpieniu gabinetu Bruennin-

ga i po upływie paru miesięcy
żadne energiczne kroki nie zo-
stały w tej sprawie podjęte i w
dalszym ciągu organizują się ja-
czejki bezbożnicze w całem pań-
stwie.

Potworzyły się w międzyczasie
komitety walki z Kościołem, na
czele których znajduje się do-
tychczasowe kierownictwo Związ-
ku Proletarjackich  Wolnomyśli-
cieli. Rząd obecny nie przeciw-
działa niczem tej agitacji i wyka:
zuje całkowitą bierność. (Kap).

 

POLSKO-SOWIECKI PAKT O NIEAGRESJI.
Podpisany w Moskwie pakt o

nieagresji ma brzmienie następu-

jące:
Na wstępie podpisujące strony

stwierdzają chęć utrzymania istnie

jącego między niemi pokoju, stano-

wiącego wybitny czynnik w zacho-

waniu pokoju powszechnego,

stwierdzają, że traktat pokoju 1921

roku pozostaje nadal podstawą

ich wzajemnych stosunków i zobo-

wiązań, wyrażają przekonanie, że

pokojowe rozstrzyganie sporów

międzynarodowych oraz usunięcie

wszystkiego tego, co sprzeciwia”

łoby się normalnym stosunkom

między państwami stanowi naj-

ważniejszy środek na drodze do te

go celu, oświadczają, że żadne z

dotychczasowych zobowiązań nie

stanowi przeszkody w rozwoju

pokojowych stosunków i nie znaj-

duje się w sprzeczności z zawiera-

nym paktem, wreszcie postana-

wiają zawrzeć pakt celem rozwi-

nięcia i uzupełnienia paktuKello-

ga, wprowadzonego w życie przez

protokół moskiewski 1929 r.
W art. 1 strony konstatują, że

w ich wzajemnych stosunkach wy-

rzekły się wojny jako narzędzia

polityki narodowej i zobowiązują

się wzajemnie powstrzymywać od

wszelkich działań agresywnych, za

jakie będą poczytywane akty, na-

ruszające całość terytorjalną i po-

lityczną niezależność drugiej stro”
ny, nawet w tym wypadku, gdyby

działania tego rodzaju miały miej-

sce bez wypowiedzenia wojny i z

uniknięciem wszelkich jej przeja-

wów.
Art. 2 przewiduje nie okazywa-

nie pomocy ani bezpośredniej ani

też pośredniej państwu trzeciemu,

któreby napadło na jedną ze stron

podpisujących. Gdyby jeden z
kontrahentów dopuścił się agresji
w stosunku do państwa trzeciego,

to drugiemu kontrahentowi przy-
sługuje prawo wypowiedzenia te-
go paktu bez uprzedzenia.
W art. 3 każda ze stron zobo-

wiązuje się nie brać udziału w

żadnych porozumieniach z punktu

widzenia agresywności, wyraźnie

wrogich w stosunku do strony dru-
giej.

W myśl. art. 4 zobowiązania
zawarte w dwóch pierwszych ar-
tykułach nie ograniczają między-
narodowych praw i zobowiązań,
wynikających z umów, zawartych
przez każdą ze stron przed wej-
ściem w życie tego paktu, o ile te
umowy nie zawierają w sobie ele-
mentu agresji.

Art. 5 przewiduje postępowa-
nie koncyłjacyjne, co do którego
będzie zawarta specjalna umowa,
która stanowi integralną część
paktu i musi być ratyfikowana jed-
nocześnie z tym paktem.
W myśl art. 6 pakt będzie raty-

fikowany w możliwie najbliższym
czasie, a wymiana dokumentów
nastąpi w Warszawie w 30 dni po
obustronnej ratyfikacji.

Art. 7 głosi, że pakt zostaje za”
warty na 3 lata z automatycznem
przedłużeniem na dalsze dwa lata
o ile nie nastąpi sześciomiesięczne
wypowiedzenie.

Art. 8 powiada, że pakt spisany
został w języku polskim i rosyj-
skim i oba teksty są uważane za
autentyczne.

Zgon dyr. lby Przem.- Kandlowej.
WARSZAWA, (Pat). W dn. 28

b. m. po południu poseł na Sejm
Rzeczypospolitej i dyrektor Izby
Przemysłowo-Handlowej w War-
szawie Stanisław Wartalski zmarł
na atak sercowy.
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PoRSZECHNA stuiba
ojskowa w Niemczech.

Przed nieco więcej niż tygo-

dniem ogłoszone zostało zarządze-

nie rządu niemieckiego, dotyczące

formowania ochotniczych oddzia”

łów pracy. W oficjalnem wyjaśnie-

niu, dodanem do wspomnianego

zarządzenia, położony został na-

cisk na to, iż organizacja „oddzia-

łów pracy” ma charakter wyłącz-

nie gospodarczy, że chodzi o za”

trudnienie bezrobotnych.

W. istocie jednak nie ulega wąt-

pliwości, iż mamy tu do czynienia

z organizacją czysto wojskową, że

Niemcy nie uzyskawszy w Lo-
zannie i Genewie wolności zbroje-

nia, pod pretekstem walki z bez-

robociem wprowadzają powszech-
ną służbę wojskową.

Pomysł tworzenia „oddziałów
pracy” nie jest całkiem nowy.

Powstał on już w r. 1929 i został

dość szczegółowo opracowany

przez ówczesnego ministra ziem

wschodnich, głośnego z antypol-

skich wystąpień Treviranusa. We-

dług tego projektu oddziały ochot-
nicze miały być rozlokowane prze-

ważnie na granicy wschodniej,

gdzie miały służyć do ,„wzmocnie-

nia elementu niemczyzny“, jedno-
czešnie zaš wykonywač „pewne

prace ziemne“. Niepotrzeba zbyt
wielkiej domyślności, by domyśleć
się, że pod owemi „pracami zie-

mnemi* należy rozumieć popro-
stu — prace fortyfikacyjne.

Nie wiemy jakie narazie prze-

szkody sprzeciwiły się urzeczy”

wistnieniu pomysłu Treviranusa,
dość tego, że w ciągu ostatnich

trzech lat sformowano zaledwo
kiłkadziesiąt liczebnie słabych

oddziałków, rozrzuconych wzdłuż

naszej granicy.

Dopiero wspomniane wyżej

rozporządzenie rządu  niemiec-

kiego z dn. 16 bm. pchnęło całą tę

akcję potężnie naprzód i stworzyło

niezbędną  materjalną podstawę

przez asygnowaniena ten cel na-

razie, do końca roku, 50 miljonów

marek („biedne”, „zbankrutowa-

ne“ Niemey!).
Ciekawych szczegółów o na-

wskroś wojskowym CHatat-c-——nį

organizacji tych „oddziałów pra*
cy” dowiaduje się „Polska Zbroj-
na”. Jakoż według informacji pis-
ma tego, członkowie oddziałów re-
krutują się wyłącznie z młodych,

nieżonatych bezrobotnych, głów-
nie członków organizacyj wojsko*
wych odcienia prawicowego. U-

czestnicy tych oddziałów otrzy-

mują po dwie marki dziennie, z

czego potrąca się im pewne kwoty

na wyżywienie i zakwaterowanie.

Zorganizowani są oni na sposób

czysto wojskowy, posiadają swego

dowódcę, a w obozie panują zwy-
- czaje czysto wojskowe. Dyscypli-

na obozowa niczem nie różni się

od dyscypliny na kwaterach woj-
skowych. Rano gimnastyka woj-

skowa, poczem marsz w kolumnie,

ze śpiewem na ustach, na roboty.

Popołudniu wykłady, ćwiczenia,
a nieraz nawet strzelanie mało-

"kalibrowe. Pomoc władz pań-
stwowych zapewniona, nawet i

- Reichswehry, która dostarcza ku-

chen polowych, narzędzi pracy i

instrumentów mierniczych. Prasa
niemiecka, a zwłaszcza prowincjo-

nalna przepełniona jest opisami
życia w obozach, które nawet na

laiku robią wrażenie obozów czy-
sto wojskowych, a w których pra-
ca schodzi na drugi plan.

Wspomniany wyżej dekret o or-

ganizacji ochotniczych oddziałów
pracy wydany podobno został pod

* presją hitlerowców, którzy w ten
sposób zamierzają stworzyć armję

- narodową, liczącą ni mniej ni wię-

cej jak 900 tys. ludzi, Zamiarom

tym częściowo tylko sprzeciwił się

rząd Papena, redukując tę liczbę

na razie do 200 tys., poniekąd z

braku pieniędzy, a może także
dlatego, by zbytnio nie alarmo-
wać opinji zagranicznej.

Wiek uczestników owych od-
działów pracy ograniczony został

do 25 lat najwyżej, z czego już

wnosić można, że chodzi tu nie
o bezrobotnych, lecz o stworzenie

regularnej armji, narazie ochotni-

czej. Zresztą komunikat rządowy

zapowiada „dalszą rozbudowę”,

przyczem w słowach coprawda

bardzo mglistych nadmienia o
przekształceniu służby ochotniczej
w oddziałach na obowiązkową.

Do oddziałów pracy przyjmo-
wani są nie poszczególni kandy-
daci, lecz przedewszystkiem całe
stowarzyszenia młodzieży, kluby

związki obronne i

DZIENNIK MILENSKI

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ."2 prasy.
Przed „świętem morza* w Gdyni.

W. niedzielę odbędzie się w
Gdyni „święto morza”. „Gaz.War-
szawska'” ma słusznewątpliwości,
czy dobrem przygotowaniem takiej
uroczystości jest aresztowanie i
przetrzymywanie w więzieniu kil-
kunastu młodych patrjotów za nie-
udowodnione jeszcze wywołanie
zajść w Gdyni w dniu 10 lipca.
A wyliczając zalety ludności nad-
morskiej, pisze „Gaz. Warszaw”
ska":

„Ježdžąc nad morze, trzeba spłóki-
wać wschodnią służalczość, niewolniczy
strach przed chwilowymi panami sytu-
acji, krótko mówiąc, wszystkie nalecia-
łości niewoli, pielęgnowane z taką pie-
czołowitością w erze pomajowej. Innemi
słowy należy topić pierwiastki brzeskie,
a przywozić — morskie, gdyńskie,” Ё

„Slowo Pomorskie“' obawia się,
że przywódcy B. B. ustawią się w
Gdyni za plecami Prezydenta Rze-
czypospolitej, ażeby

„razem z nim „odbierać defiladę";
a potem roztrąbić po całej kuli ziem-
skiej, że naród cały skupił się w Gdyni
pod sztandarami „wodza” i sanacyjnej
„ideologji”.

Nie, panowie! Ten, kto pojedzie do
Gdyni, będzie defilował tylko przed Pre-
zydentem Rzeczypospolitej, a nie przed
jakąś mglistą „ideolośją sanacyjną”, któ-
ra właśnie o morzu mało pamiętała". ё

З$апасуту „Ог1ей Pomorski“

zwraca się do prasy polskiej z

wezwaniem, by na kilka dni zanie-

chać polemik partyjnych.
„Na okres poprzedzający nadcho-

dzące „święto morza”, a zwłaszcza na

okres pobytu na Pomorzu Dostojnego

Gościa w osobie Głowy Państwa, —

złóżmy my, dziennikarze różnych obo-

zów, wzajemnie broń wobec siebie, nie

poruszając w tym czasie żadnych tema-
tów z zakresu różniących nas zapa-

trywań.” < ой
„Dniu Pomorskiemu“

odpowiada „Glos Narodu“:
„Wezwania tego zapewne usłucha-

łaby prasa pomorska, gdyby sam „Dzień

Pomorski” mógł dać dobry przykład, gdy-

by mógł zaręczyć, że podczas „święta
morza” nie będzie się wychwalać syste-

mu sanacyjnego i wznosić okrzyków na

cześć przywódców sanacji. Wszelako do-

świadczenie poucza, że na uroczysto-

ściach oficjalnych głasza się mowy

tendencyjne, np. na Śląsku zapomina się

o Korfantym. й

Zawieszenie walk partyjnych to
brzmi pozornie bardzo pięknie. Ale u nas
w Polsce należałoby sobie życzyć raczej
tego, by w walce politycznej było „więcej

rycerskości, uczciwości, sprawiedliwości.

Sama wszakże walka ustać nie może, bo

byłoby nieszczęściem dla Polski, gdyby
dzisiejszy stan rzeczy miał się nadal
utrzymywać.

Kto jest głęboko przekonanyo słu-
szności swej sprawy, ten nie będzie swej
akcji uważał za jakąś przykrą robotę,
której przy niedzieli lub święcie trzeba

zaniechać. Opozycja nie może się wsty-

dziś swej walki z sanacją. Przynosi jej

ona zaszczyt, bo płynie z troski o Pol-

skę, o prawo, etykę, moralność.

trafnie

07połkniedczeć
P. Grzegorczyk omawia w „Po-

lonii* projektowane zmiany w sy-
stemie świadczeń pensyjnych dla
pracowników umysłowych.

„Olbrzymia większość pracowników
umysłowych w całej Polsce należy do
ubezpieczenia dopiero od roku 1928, gdyż
poprzednio obowiązywało ono tylko w
niektórych częściach państwa.

Otóż obecna propozycja Z.U. P. U.
zmierza do tego, aby renty inwalidzkie
(a będzie do nich miało prawo w roku
1933 około 2000 osób) zmniejszyć o jedną
czwartą, z 40 do 30 proc., odprawy zaś
jednorazowe (a takich jest najwięcej)
mają być obcięte równo o połowę. Jak-
to? Wiięc po śmierci pracownika wdowa
i sieroty, które dotąd otrzymywały za-
miast stałej pensji niewielkie tylko su-
my, odpowiadające temu, co zakład pen-
syjny w postaci składek otrzymał, będą
teraz pokrzywdzone o połowę? Nieste-
ty — tak wyraźnie przewiduje projekt.”

Projekt prawdopodobnie bę-
dzie przyjęty przez posłuszny Blok .
Bezpartyjny. ezpieczeni będą
mogli protestować, ale wpływu na
rządy w tych instytucjach ubez-
pieczeń społecznych, niestety, nie
posiadają.

Oprzytomnienie.

Pod powyższym tytułem pisze
„Kurjer Polski“:

„Do niedawna jeszcze w pewnych

kołach inteligencji naszej panował po-
gląd, że wszelka walka przeciw nadmier-
nemu i nieprzystosowanemu do orga-
nizmu Polski rozrostowi świadczeń spo-
łecznych jest wyrazem ciasnych i ego-
istycznych poglądów przedstawicieli ka-
pitalizmu wogóle, czy też przemysłu w
szczególności. Z zadowoleniem stwier-
dzić wypada, że w poglądach szerszych
warstw naszego społeczeństwa dokonała
się znamienna ewolucja i zaczyna prze-
ważać zrozumienie, że nadmierny roz-
rost świadczeń społecznych w Polsce jest
poprostu klęską dla naszego państwa.”

Zdaniem „Kurjera Polskiego
ewolucja, o której mowa, ma po-
dłoże szersze i daje się również
zaobserwować w życiu innych na-
rodów.

Po przytoczeniu przykładów z
życia Anglji, Niemiec i Francji,
autor artykułu wraca do naszych
spraw:

„Pominąwszy już nawet dotkliwe
obciążenie i ogromny rozrost kosztów
produkcji — co przecież i ze punktu wi-
dzenia społecznego nie jest obojętne —
należy zauważyć, że, jak wielokrotnie i
na najrozmaitsze sposoby obliczano, wy-
sokość sum, wpłacanych na ten cel, nie
stoi w żadnym stosunku, jeśli chodzi o
Kasy Chorych, do zapotrzebowania ze
strony pracowników, którzy przecież
ciągle nie chorują, a co ważniejsze, nie
stoi też w żadnym stosunku do tego, co
na wypadek choroby z instytucyj tych
faktycznie otrzymują, zwłaszcza ci, któ-
rzy płacą stosunkowo najwyższe składki.
Ci są najbardziej pokrzywdzeni. Admini-
stracja Kas Chorych, która pochłania
olbrzymie sumy dla utrzymania nad-
miernego personelu, nie stoi na wyso-
kości zadania, ani in capite ani in mem-
bris.

Zaprzepaszczono w Polsce dosko-
nale w wielu warsztatach prosperującą
i świetnie zorganizowaną prywatną po-
moc dla chorych, prywatne Kasy Cho-
rych. Powrót do nich, w teorji najzu-

pełniej słuszny, byłby bardzb trudny, bo
nie stać życia gospodarczego dzisiaj na

ich nowe zmontowanie. 8 :

Również i w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych "przeważa dziś corazbardziej

przeświadczenie, że spaczono bardzo

słuszną zasadę i że cała ta polityka wy-

maga jaknajradykalniejszej i jak naj-

szybszej rewizji, jeśli nie ma się skończyć

katastrofą dla pracodawców, a także

i dla pracowników."

Ceny zboża.
„Kurjer Warszawski” przynosi

artykuł b. min. Jerzego Gościckie-
" $o, poświęcony sprawie cen zboża.
W artykule tym czytamy m. in.:

„Przed kilku dniami ukazały się wia-
domości, że w sferach rządowych istnieje
zamiar utrzymania premji na zboże chle-
bowe w dotychczasowej wysokości 6 zł.
od kwintala i obniżenia premji na jęcz-
mień z 4 zł do 2 zł. od 100 kg. Owies,
jak w roku zeszłym, nie byłby objęty
premjami. Taka decyzja, odbiegająca da-
leko od żądań organizacyj rolniczych,
które domagały się, aby premje w wy-
sokości 6 zł. rozciągnięto na wszystkie
cztery zboża, podyktowana była wzglę-
dami oszczędnościowemi. Idzie mianowi-
cie o to, aby zmniejszyć do minimum
wydatki skarbu państwa na wypłacanie
premii.

ZosniwAli jest doniosłość momen-
kaw nans wą wizai ikaj
trudnej sytuacji Paansowej dKABĘYChZ
stwa. W danym razie jednak obrońcy
zasady oszczędności w zastosowaniu do
premij zbożowych popełniają błąd w ra-
chunku. Gdyby do podanych cen, osią-
ganych przy eksporcie, dodać premje w
wysokości projektowanej przez sfery
rządowe, ceny zbóż na rynku warszaw-
skim kształtowały się w sposób nastę-
pujący: pszenica 18 do 19 zł, żyto 14
do 15 zł; owies 10 do 12 i jęczmień 11
do 13 zł. za 100 kg.“

Lipcowy numer „Tęczy”.
Ukazał się w druku nr, 7-my

ilustrowanego miesięcznika „Tę-
cza”. Numer ten obok bogatego
materjału wakacyjnego, wykazu
tanich letnisk i uzdrowisk, podaje
wyniki losowania na bezpłatny po-
byt na letniskach dla prenumera-
torów „Tęczy'”; zawiera dalej sze-
reg artykułów turystyczno-waka-
cyjnych i doskonały artykuł z ilu-
stracjami o nauce pływania,

Poza materjałem wakacyjnym
numer ten zawiera szereg pogod-
nych i lekkich nowel i opowiadań,
zaprawionych humorem szczerym
i miłym.

Nr. 7 „Tęczy”* nabyć można w
kioskach, księgarniach oraz admi-
nistracji „Tęczy'”', Poznań, Al. Mar-
cinkowskiego 22.

Komunizm i bandytyzm szerzą się
w (Chinach.

PARYŻ (Pat). Agencja Rengo
donosi, iż z powodu częstych na-
padów oddziałów  komunistycz-
nych wzdłuż południowego odcin-
ka linji kolejowej Pekin—Hankou
panuje nastrój wielkiej niepew-
ności. Celem przywrócenia nor-
malnych stosunków rząd nankiń-
ski wysłał tam dywizję, lecz stłu-

mienie bandytyzmu jest bardzo
utrudnione. Miejscowość Maczeng,
położona o60 mil na południowy
zachód od Hankou została zajęta
a kilkoma dniami przez armję
omunistyczną, co zagraża rów-

nież południowemu odcinkowi linji
kolejowej Pekin—Hankou.

„wszelkie organizacje, z któremi
współpraca rokuje korzystne wy-

niki rzeczowe i moralne”.
Jest to także wyraźny dowód,

jakie cele ma organizacja oddzia-
łów. Gdyby chodziło jedynie o za*
trudnienie bezrobotnych, należa-

łoby w pierwszym rzędzie uwzglę-
dnić owe tysiące i dziesiątki ty-

sięcy młodzieży, błąkającej się bez
zajęcia i zbijającej bruki miejskie,
zagrożonej demoralizacją, zamiast
zdyscyplinowanych i przeważnie

zabezpieczonych materjalnie człon -
ków klubów sportowych. Ale w
tym wypadku do „armji ргасу”

mogłyby się dostać elementy nie-
pożądane, komunistyczne i socja*

listyczne, nie gwarantujące dosta-
tecznie dochowania tajemnic służ-
bowych. Według innych źródeł
dekret o stworzeniu „armji pracy”
ma być jedynie wstępem do upań-

stwowienia t. zw. „brązowej“

(od brązowych koszul, na wzór

czarnych koszul faszystowskich)

armji Hitlera.

Na razie jest to jeszcze „mu-

zyka przyszłości", być może wcale
niedalekiej. Tymczasem zaś po-
wołano na stanowiska kierownicze

w „oddziałach pracy** wyłącznie

oficerów i podoficerów, uczestni-

ków wojny światowej, w stanie
spoczynku.

Mimo zapowiedzi oficjalnej, że
„oddziały pracy” zajęte będą ro-
botami meljoracyjnemi, regulacją

rzek i tem podobnemi poko-
jowemi pracami, o powołaniu
fachowych sił kierowniczych do-

tychczas nic nie słychać, podczas
gdy sztab wojskowy jest już w
komplecie.

Tak wyglądają „rozbrojone“,

„pokojowe”* Niemcy,

Punktem centralnym środowe-
go posiedzenia Rady Miejskiej
był budżet miasta na rok 1932 33
i słatut stanowisk służbowych
pracowników miejskich.

Nad statutem stanowisk służ-
bowych pracowników miejskich
wywiązała się ożywiona dyskusja.
Radny Stążowski (P.P.S) zgłosił
do tego punktu dwa wnioski. W
jednym z wniosków proponował
skreślenie etatu naczelnego leka-
rza szkół powszechnych, w dru-
gim —rozdzielenie stanowisk kie-
rownika wydziału statystycznego
i referatu budżetowego, które
obecnie są połączone w osobie
p. Nagurskiego.

Pierwszy wniosek zyskał apro-
batę wszystkich ugrupowań oprócz
sanacji.

Obstawał za pozostawieniem
stanowiska naczelnego lekarza
szkół powszechnych tylko prof.
Staniewicz W dyskusji nad |tą
sprawą poruszone zostały,obok
argumentów natury ogólnej rów-
nież kwestje związane z osobą
obecnego naczelnego lekarza
szkół powszechnych p. posła d-ra
Brokowskiego. Mówcy napiętno-
wali postępowanie d'ra Brokow-
skiego, który, będąc pracowni-
kiem miejskim, umieszcza w pra-
sie artykuły obrażające samorząd.
W wyniku dyskusji uchwalono
znaczną większością głosów etat
naczelnego lekarza szkół powsz.
skreślić, a jego funkcje przeka-
zać nacżelnemu lekarzowi miasta.

Sprawę ewentualnego podzia-
- łu stanowisk kierownika wydziału
statystycznego i referenta budże-
towego postanowiono przekazać
specjalnej komisji, utworzonej w
celu reorganizacji pracy w та-
gistracie.
W związku z budżetem rozpa-

trzono równiaż sprawę obniżenia
dodatku komunalnego pobierane-
go przez pracowników miejskich.
Dotychczas pracownicy pobierali
dodatek komunalny w wysokości
15 proc. poborów zasadniczych,
obecnie, od 1 sierpnia dodatek
ten będzie obniżony do 10 proc.

Już po północy przystąpiono
do obrad nad budżetem. Jak wia-
domo, budżet w roku bieżącym
został przedłożony Radzie Miej-
skiej ze znacznem opóźnieniem.
Rok budżetowy rozpoczął się już
1 kwietnia, a preliminarz budże-
towy wniesiony został na obrady
plenum Rady Miejskiei dopiero
27 lipca, czyli po 4 miesiącach
trwania roku budżetowego.

Jak wynika z referatu odczy-
tanego na posiedzeniu środowem

ez _ręferenta Po aiaac n.
agurskiego, projekt prelimina-

rza budżetowego został sporzą-
dzony juź w listopadzie 1931 ro-
ku, W styczniu 1932 roku projekt
został rozpatrzony przez Magi-
strat: w początkach lutego roze-
słany radnym. Już po rozesłaniu
projektu, Magistrat doszedł do
przekonania, że projekt ten prze-
widujący dochody w wysokości

około 11 miljonów nie jest real-
ny. Trzeba było przystąpić do
pracy nad zredukowaniem pro-
jektu, aby zbliżyć go do realnych
możliwości. Poprawiony prelimi-
narz budżetowy wszedł na obra-
dy komisji finansowej dopiero
20 czerwca. Komisja ze swej
strony poczynila szereg redukcji.
W ostatecznej kadencji bud-

żet przewiduje wydatki zwyczaj-
ne na sumę 8,260,832 złote, su-
ma ta jest mniejsza od sumy
zatwierdzonej na rok ubiegły o
1,649,113 zł, Suma wydatków
nadzwyczajnych wynosi 2,952,113,

Po stronie dochodów budżet
przewiduje 9,828,389 zł. docho-
dów zwyczajaych i 1,384,656 do-
chodów nadzwyczajnych.

Mimo, że budżet został znacz-
nie w stosunku do zeszłoroczne-
go zredukowany nie jest on jesz-
cze realny i w tem wykonaniu
koniecznem będzie zastosowanie
dalszych oszczędności.

Wobec nierealności budźetu,
uchwalenie jego było właściwie
tyiko zgoła formalnością, gdyż
wobec coraz dalej idącego upad-
ku siły płatniczej ludności wiado-
mo z góry, że budżet nie będzie
wykonany w tej wysokości w ja-
kiej został uchwalony.

Nic więc dziwnego, że prze-
mówienle w dyskusji nad budże-
tem były bardzo minorowe. Wszy-
scy mówcy wskazywali na niere-
alność budżetu oraz podkreślali
niedopuszczalność spóźniania przy-
gotowania preliminiarza budżeto-
wego.

Uehwalono wezwać Magistrat
aby preliminarz budżetowy na
rok 1933-34 przedstawił do dnia
1 listopada roku bieżącego.

W. imieniu koła chrześcijańsko-
narodowego zabrał głos w dy-
skusjł nad budżetem radny mec.
Engiel. Mówca podkreślił wady
uchwalanego obecnie budżetui
oświadczył, że koło chrześcijań-
sko-narodowe będzie głosowało
za budżetem. jako koniecznością
dla miasta, jednak głosowanie to
nie może być rozumiane, jako
akt polityczny zaufania dla Ma-
gistratu.

Budżet został uchwalony gło-
sami wszystkich radnych oprócz
radnych lewicy socjalistyczneji
Bundu, którzy powstrzymali się
od głosowania.

Po uchwaleniu budżetu doko-
nano wyborów ławnika na miejsce
dr. Maleszewskiego, który został
prezydentem miasta. Zgodnie z
przyjętym zwyczajem obrany zo-
stał kandydat tegoż ugrupowania,
o któręso należy ustępując

(mik Ei tym 3 jeże
Aleksander Sałarewicz. W gloso-
waniu kartkami otrzymał on 10
kartek przy 16 powstrzymujących
się.

Następnie uchwalono szereg
spraw mniejszej wagi.

Posiedzenie zamknięto około
godz. 11/2 w nocy.

 

cztery dekrety finansowo-rolnicze.
Rada ministrów uchwaliła one-

gdaj cztery projekty dekretów, po-
święconych zagadnieniom finanso-
wo-rolniczym, w związku z obec-
nym kryzysem jaki przechodzi wła
sność rolna. Pierwszy z tych de-
kretów.

„Seśregacji wierzytelności
hipotecznych**

jest uzupełnieniem ustawy z dnia
12 marca 1932 br. o ułatwieniu
spłaty uciążliwych zobowiązań, ob
ciążających gospodarstwa rolne,
czyli t. zw. „lex Ludkiewicz”.

Rozporządzenie to, tak samo
iak „lex Ludkiewicz” ma na celu
ułatwienie oddłużenia, a więc u-
zdrowienie uciążliwie obciążonych
warsztatów rolnych przez prze-
prowadzenie parcelacji oddłuże-
niowej.
W ramach akcji dla której stwa

rza podstawę, ustawa z dnia 12
marca 1932 roku, Bank Rolny dą-
ży do zapewnienia nowonabyw-
com nisko-procentowego kredytu
emisyjnego. Jedną z głównych tru
dności na drodze realizacji tej u-
stawy była, jednak sprawa wierzy-
telności hipotecznych. Zasadnicza
treść rozporządzenia obecnego po-
lega na tem, że wierzytelności hi-
poteczne, obciążające nierucho-
mość ziemską, która uzyska zezwo
lenie na rozparcelowanie części
dla pokrycia podatków oraz ucią-
żliwych długów, będą mogły być
przenoszone na część parcelowaną
i na działki powsta'e w drodze par
celacji. Ustawa ta, zapewnia wie-
rzycielom prawo pierwokupu tej
części nieruchomości, jaka ma ulec
parcelacji. Jeśli zaś to nie nastąpi,
wówczas stanowi ona, że kolejność
miejsca hipotecznego segregowa
nych wierzytelności ani też stopień
ich bezpieczeństwa zmieniane nie
będą.

Drugie rozporządzenie,
„O zapobieganiu skutkom trudno-

ści płatniczych w rolnictwie”
jest zastosowaniem w rolnictwie
instytucjii t. zw. nadzoru sądowego,
istniejącej już oddawna w przemy-
śle i handlu, Ma ono na celu stwo-
rzenie podstaw i warunków dla u-
godowego przystosowania spłaty
długów rolniczych do faktycznych
możliwości dłużnika. Zastosowa-
nie nadzoru ma mieć wyraźny cha-

rakter wyjątkowy i ograniczać się
będzie do wypadków, kiedy mają-
tek dłużnika niewątpliwie wystar-
cza do zaspokojenia wierzytelno-
ści, chaotyczne zaś próby ich ścią-
śania przez wierzycieli dezorgani-
zują majątek, a zarazem nie dają
wierzycielom zaspokojenia, W
myśl przepisów tego rozporządze-
nia rolnik, który znajduje się w sy-
tuacji scharakteryzowanej powy-
żej będzie mógł zgłosić wniosek do
sądu o odroczenie wypłat.

Odroczenie to udzielane będzie
zasadniczo na jeden rok gospo-
darczy. |
„W ciągu 12 miesięcy od wyda-

nia wyroku odraczającego wypła-
ty, dłużnik ma prawo złożyć wnio-
sek do sądu o otwarcie postępowa
nia układowego, które może obej-
mować odroczenie, rozłożenie na
raty, obniżenie odsetek i kosztów
zmniejszenie sumy długów ; całko-
witą, lub częściową likwidację ma-
jątku.

Dwa wreszcie ostatnie projekty
rozporządzeń mają na celu ukaza-
nie pomocy dla drobnej własności
rolnej, znajdującej się w niektó-
rych okolicach kraju w niezwykle
trudnych warunkach wskutek lich
wiarskiego zadłużenia.

Pierwsze z nich postanawia
Urzędy rozjemcze dla spraw kre-

dytowych na wsi.
Urzędy te, mają powstać przy wy-
działach powiatowych z dniem
1 września b, r. i — odciążać są-
dy — mają umożliwić ludnościwiej
skiej szybkie stwierdzanie sum fa-
ktycznie należnych i ustalenie mo-
żliwych warunków spłaty długów
obciążających drobną własność. U
rzędy te opierać się będą w swych
orzeczeniach na ustawowych nor-
mach, co do dozwolonych prawnie
odsetek. Zgodnie z tendencją za-
sadniczą całego tego ustawodaw-
stwa kryzysowego, rozporządze-
nie wyklucza z pod kompetencji u-
rzędów rozjemczych zorganizowa-
ny rynek kredytowy, t. į. intsytu-
cje kredytowe z wyjątkiem spół-
dzielni niezwiązkowych. Na tere-
nie zorganizowanego -ynku kredy-
towiego polityka co do spłaty wie-
rzytelności i wysokości odsetek
prowadzona jest innemi drogami
umożliwiającemi jak największe li

SZKICE | OBRAZKI.
PĘTAKI.

Nie chcemy się bawić w separa-

tyzmy. Nie chcemy kruszyć kopij o re-

nomowane  „tutejszości* Chodzi nam

jednak o pewną selekcję ludzi, których

się do Wilna zwozi, honoruje i z wielką

estymą w Wilnie gości.

Jednym z takich zaproszonych był
niejaki p. E. Boyć.

Kto on taki i co zacz, dobrze już

dzisiaj Wilnu wiadomo. Pan ten wsławił

się bowiem posiadaniem talizmanu w po-

staci strzępu złotogłowia z trumny kró-

lowej Barbary, który to otrzymał od
p. prof. Kłosa, oraz kilku aroganckiemi
feljetonami w „Robotniku*,

Z pobytu p. Boyć w Wilnie wiemy
od niego samego, jak to odwiedził Satja-

niki, jak gościł w Związku Literatów i...

jak pijał „bruderszaity“.

W wesolo i nonszalancko pisanym
feljetonie, zapomniał najwidoczniej p.
Boyć o cukierni Rudnickiego.
W miłej tej cukierence, wobec grona

literatów, jednego lekarza i dziennikarza

przechwalał się p. Boyć, jak to w gorą-

cych dniach rewolucji Madryckiej, de-

nuncjował swych znajomych z Królew-
skiego Poselstwa Hiszpańskiego w War-
szawie.

Butnie i pyszałkowato opowiadał p.
Boyć o księdzu monarchiście i, o zwo-

lennikach króla hiszpańskiego w War-
szawie, którym przygotowywał „czystkę”

u rządu rewolucyjnego w Madrycie...

Miłe i szlachetne swe wynurzenia
p. Boyć roztaczał przed zdumionymi

słuchaczami, którzy nie domyślali się, że

tłómacz Don Kichota jest nietylko znaw-
cą języka hiszpańskiego, ale i gorącym
zwolennikiem bolszewizmu.

P. Boyć pił potem rzetelnego „bru-
derszafta” z proiesorem Kłosem, a za dni
parę zadenuncjował go na łamach czer-
woniaka,

Zadenuncjował wobec społeczeństwa,
miał sprostować, mydlił oczy aroganckie-
mi ieljetonami, aż wreszcie bąknął coś
o kamizelce i o strzępach złotogłowia.

P. prołesor Kłos nie wiedział, że
człowiek, z którym zapijał braterstwo,
nazwie szczerze ofiarowane wino „obrzy-
dliwym cienkuszem*, a cenny prezent
jego porówna do śmiecia,.,,

P. profesor Kłos był nieostrożny
w doborze przyjaciela.

No, trudno...
Sprawa się nie zakończyła jeszcze

i Bóg raczy wiedzieć, jak się zakończy.
Ale z całej tej przykrej sprawy mo-

rał i nauka, dla zapraszających i о-
szczących wynika.. nie zapraszać pęta-
ków do Wilna, nie estymować, nie sta-
wiać bubków przygodnych na piedesta-
łach, nie dopuszczać do zbytniej konii-
dencji i nie pijać z nimi,. bruderszaitów.

M. Junosza.

Echa katastrofy
«Nioby»,

BERLIN (Pat) Wielka * -
strofa A Nios liga,
chlonela 69 ofiar, okryla žalobą
cale Niemcy. Na gmachu rządu
w Berlinie, jak również na pro-
wincji powiewają flagi żałobne.
Pod adresem kierownictwa mary-
narki i ministerstwa Reichswehry
napływają liczne depesze. Mię-
dzy innemi depesze  nadesłali
prezydent Hindenburg, kanclerz
Rzeszy i rządy poszczególnych
krajów związkowych.Na ręce pre-
zydenta Rzeszy nadeszły depesze
od króla włoskiego i króla duń-
skiego. Ambasador Francuski
Francois Poncet złożył па ręce
ministra spraw zagranicznych kon-
dolencję w imieniuFrancji.
,_ Komunikat urzędowy wyjaśnia,
że przyczyną katastrofy — w/g
wszelkiego prawdopodobieństwa—
była siła wyższa i że brak jakich-
kolwiek danych co do ewentual-
nej winy kierownictwa okrętu.
Na miejscu katastrofy rozpoczęto
prace nad wydobyciem okrętu.
Nad okolicą krążyły przez szereg
godzin samoloty duńskie w po-
szukiwaniu ofiar. Dotychczas nie
zdołano wyznaczyć miejsca, gdzie
leżą szczątki okrętu, ani natrafić
na ślad zaginionych, Krążownik
„Królewiec* przybył z 40 urato-
wanymi członkami załogi do Ki-
lonji. Na rozkaz dowództwa ma-
rynarki wszyscy zostali izolowani
w koszarach. Zatonięcie statku
„Niobe* uważane jest za „naj-
większy cios, jaki spotkał po
wojnie marynarkę niemiecką.
Zgodnie z przepisami regulami-
nu, wdrożone zostało oficjalne do-
chodzenie, po zakończeniu które-
go nastąpi ogłoszenie licżby ofiar.

KILONJA (Pat.) Wczoraj uda-
ło się nurkom dotrzeć do zato-
pionego statku „Niobe”, nie mo-
gli jednak dostać się do jego
wnętrza. W/g a ops

oki

  

wiadomości, wydobyto zw
2 ofiar.
KIEKIAEA ZEWEYZE "POZEZORRAWNCA
czenie się wytrzymałością aparatu
kredytowego.

Drugie z tych rozporządzeń nie
ograniczające się zresztą do terenu
wsi zawierać będzie nowelizację
rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 29 czerwca 1924
roku, o lichwie pieniężnej. Daje
ono ministrowi skarbu prawo do re
gulowania
maksymalnej wysokości stopy

procentowej
nietylko pobieranych przez insty-
tucje kredytowe, lecz też i przez
wierzycieli prywatnych. Pozatem
rozporządzenie to rozszerza ramy
postępowania dowodowego w spra
wach o pobieranie niedozwolonych
odsetek przez wierzycieli prywat-
nych, dając m. in. sądom możność
uwzględnienia dowodu ze świąd-
ków przeciw dokumentowi,

  

 
 



 

 

 

KRONIKA.
Budowa dworca autobusowego znowu

pod znakiem zabytania.
I tak już od 5-ciu lat.

Na jednem z ostatnich posie-
dzeń Magistratu poruszona była
kwestja prowadzonych robót na
górze Boufałowej. Przy tej okazji
powstała koncepcja przekształce-
nia góry i jej stoków na park
i ogród miejski przy ul. J. Jasiń-
skiego, akurat w miejscu, gdzie
obecnie budowana jest stacja au-
tobusów dalekobieżnych. Wobec
nowej koncepcji Magistratu miej-
sce budowy dworca postawione

zostało ponownie pod dużym zna-
kiem zapytania.

Sprawa ta była szczegółowo
omawiana na ostatniej konferencji
sekcji technicznej, przyczem wyło-
niła się myśl budowy stacji przy
ul. Zawalnej na części rynku
drzewnego.

Ostateczna decyzja zapadnie
na specjalnie zwołanem posiedze-
niu Magistratu, które odbędzie się
w najbliższych dniach.

Czy Magistrat przystąpi nareszcie
do asfaltowania ieźdni?

Dowiadujemy się, że Arbon
wystąpił do Magistratu z wnios-
kiem wyasfaltowania ulic. Mimo,
że Magistrat początkowo z astal-
tów zrezygnował, w sprawie tej
nawiązane zostały nowe pertrak-
tacje, które podobno doprowadzi-
ły już nawet do zasadniczego po-
rozumienia. Roboty mają być fi-
nansowane przez Arbon. Złożą się
na nie kredyty, powstałe z opłat
pobieranych przez Magistrat za
eksploatacje komunikacji  miej-
skiej,

Podług opracowanego planu
asfaltowana ma być nie cała jezd-
nia, a jedynie jej środek, na szero-
kości 6 metrów. Asłaltowane będą
jedynie ulice, któremi przebiega
trasa autobusowa. Realizacja ca-
łego planu obliczona jest na,trzy
latą, przyczem roboty mają być
rozpoczęte jeszcze w roku bieżą-
cym i to w jaknajszybszym termi-
nie. Podług projektu mają one
yć rozpoczęte w połowie przy-

szłego miesiąca, a o ile się da,
nawet wcześniej. W tym kierun-
ku zgodne są dążenia obu pertrak-
tujących stron. Ogółem w ciągu
trzech lat ma ulec wyasłaltowaniu
65.000 mtr.* powierzchni.
W roku bieżącym zostaną wy-

aslaltowane ulice: Ostrobramska,
Wileńska na odcinku między Do-

minikańską i Mickiewicza, Kró-
lewska, Uniwersytecka i Biskupia,
o ogólnej powierzchni 14.000 mitr.*,
przy szerokości mniejwięcej 6 me-
trów.
W roku 1933-im mają ulec wy-

asfaltowaniu ulice: Bazyljańska,
Mickiewicza, Zawalna, Trocka i
Wileńska od Mickiewicza do
mostu Zielonego.

W. ostatnim i końcowym etapie
robót — w roku 1934-ym wszyst-
kie pozostałe ulice, po których
przebiega trasa autobusowa, prze-
ważnie jednak tylko w śródmie-
ściu, a więc w kierunku Antokola,
ul. Kościuszki do kościoła św. Pio-
tra i Pawła; na linji Nr. 1 — ul.
Mickiewicza do mostu Zwierzy-
nieckiego; w kierunku na Za-
rzecze — ulice: św. Anny, następ-
nie W. Pohulanka do cerkwi i
wreszcie ul. Piłsudskiego.

Dowiadujemy się ponadto, że
w sprawie wykonania robót wpły-
nęły już do Magistratu całkiem
konkretne propozycje. W począt-
kach pzzyszłego tygodnia będą
one przedmiotem narad Kolegjum
Magistratu, który, jak wspomina”
liśmy już wyżej, tym razem sprawę
tę podobno zamierza potraktować
w tempie przyśpieszonem.
A no, zobaczymy...

Jeźdnia klinkierowa na ul. Zamkowej.
Po długich naradach, wielu pro-

jektach i zawodach Magistrat o-
statecznie wyznaczył termin budo-
wy jezdni klinkierowej na ul. Zam-
kowej. Termin ten przypada na
dzień 5 sierpnia. W dniu tym ul.
Zamkowa zostanie zamknięta dla
ruchu kołowego. Roboty prowa*
dzone będą od ul. Św. Jańskiej w
kierunku Królewskiej.

Zamówienia na klinkier zosta-
ły już wykonane i w najbliższych
dniach ma nadejść niezbędny do
robót transport. Transport ten

zostanie złożony częściowo na ul.
Królewskiej, na Skopówce i zauł.
Św. Michalskim.

Wykonanie tego odcinka zaj-
mie okres trzech tygodni. Na-
stępnie roboty przeniesione zosta-
ną na ul. Wielką i prowadzone
będą na odcinku od Św. Jańskiej
do Augustjańskiej. Wreszcie w
trzecim etapie od Augustjańskiej
do Ostrej Bramy.

Układanie klinkieru na całej
tej przestrzeni obliczone jest na
9 tygodni.
 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Święto Chrystusa- Króla.

W dniu 30 października roku
bież. odbędzie się uroczysty ob-
chó1 święta Chrystusa-Króla.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kloski! gazetowe mają

uledz zmianie. Jak wiadomo
Magistrat postanowił obdarzyć
Wilno nowemikioskam! do sprze-
daży gazet i wyrobów monopolu
tytoniowego. Dwa kioski reklamo-
we wystawione zostały już na u-
licach miasta. Jeden w pobliżu
ratusza, drugi przy zbiegu ul.
Mickiewicza i placu Katedralne-
go. Obecnie jednak Magistrat do-
szedł do przekonania, że budowa
kiosków tego typu byłaby dla
miasta zbyt kosztowna, wobec
czego postanowił je nieco upro-
Šcič, co pozwoli na przeprowa-
dzenie pewnych oszczędności.

Na budowę uproszczonych
kiosków ma być w najbliższym
czasie rozpisany nowy przetarg.
Jak wiadomo, w roku bieżącym
projektowane jest ustawienie na
ulicach miasta 30 nowych kio-
sków.

Nutem nad Narocz
Wrażenia z podróży.

Korzystając z uprzejmości or-
w wycieczki nad jezioro

arocz urzędników Izby Handl.-
Przem. p. inspektora Janowskiego,
włożyłem do portfelu parę kana-
pek, szczotkę do zębów, pudełko
papierosów, '/: literka gorzałki i
skropiony mocno ulewą sobotnią—
ruszyłem.

Potężny  „Brocway“, chluba
podmiejskiej komunikacji, stęka-
jąc lekko pod ciężarem 20 amato-
rów krajoznawstwa, o godz. 1 p. p.
szorował przez N. Wilejkę ku mo-
rzu Wileńszczyzny, podpędzany wi
churą i smagany potokami iście tro

_ pikalnego deszczu.

Widocznie stare bóstwa tutej-
sze zazdrośnie strzegą siwych wód
Narocza, żeby noga niepożądanego
miesczucha nie kalała brzegów ta
jemniczego dla nas jeziora.

Bóstwa te od szeregu lat trzy-
mają w uśpieniu władców dróg kre
sowych, iżby broń Boże, a nuż, nie

- przerwał który z nich drzemki głę
 bokiej i nie dał raptem możliwej
_ szosy ku brzegom jeziora.

Lecz bądźcie spokojni senni
bożkowie, chyba grzmoty starego
Perkuna poruszą marazm władz

 

    

SPRAWY WOJSKOWE.
— 17-lecie 6 p. p. Leg. W dniu

wczorajszym, jak pisaliśmy, 6 p. p.
Leg. obchodził 17-lecie swego
istnienia. Uroczystość rozpoczęła
się nabożeństwem w kościele św.
Piotra i Pawła, na którem byli
obecni inspektor armji generał Da-
niel Konarzewski, oraz przedsta”
wiciele władz państwowych, cy-
wilnych i wojskowych.

Po nabożeństwie odbyła się
defilada na ul. Kościuszki.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,
— [Izba Rzemieślnicza w Wil-

nie w zrozumieniu katastrolalnego
stanu gospodarczego rzemiosła
szewskiego, redukującego do mi-
nimum jego możliwości płatnicze
— wystosowała w dniu 27 lipca
b. r. obszerny memorjał do Mini-
sterstwa Skarbu, zawierający
wniosek o wydanie zarządzenia,
mocą którego pracownie rzemieśl-
nicze szewskie prowadzone w la-
tach 1932 i 1933 przez właściciela
przy współudziale najwyżej jedne-
go członka rodziny, lub jednej na-
jemnej siły pomocniczej — byłyby

właściwych. Narazie karmią nas
hasłami o turystyce, krajoznaw-
stwie... „poznaj kraj rodzimy i jego
pięknol..'* Śmieszne, co?!... A jak
tam podateczki i fundusik drogo-
wy, przeznaczony na ulepszenie
dróg naszych?

Do folwarku Korona na 47 klm.
od Wilna szosa zupełnie możliwa,
Jedziemy z szybkością 50 — 60
klm. W Koronie około sklepu —
karczmy — stopl

Szlaban przecina szosę.
Trzeba objeżdżać drogą polną

18 klm. až do Michaliszek. Jeżeli
kto nie zna dróg piekielnych, to
niech jedzie tym piekielnym obja-
zdem. Autobus tańczy wściekłą
rumbę lub grzęźnie po osie w do-
łach glinianych. Co pewien czas
amatorzy wycieczki  wysiadają,
pchają wóz zbenzynowany (spo-
cony!), panie tracą w glinie panto-
felki i t. d. i t. d.

Wjazd do Michaliszek przypo-
mina Chiny lub Mandżurję. Stada
półdzikich, małych i czarnych świń
złośliwie patrzą na ryczącą maszy-
nę. W) sławetnym grodzie Micha-
liszki, gdzie na rynku koło knajpki
zatrzymał się nasz wóz, wielkie
poruszenie.

Mojżeszowa większość miaste-
czka zwartą masą oblega nas i pa-
trzy mocno zdziwiona na sympaty”
cznych warjatów, którzy 100 kon-

`

DZIENNIK WILERSKI

wolne od obowiązku płacenia po-
datku obrotowego.
— Bezrobocie wśród cieśli.

Jak wykazuje ostatnie zestawie-
nie Chrześcijańskiego Związku Za-
wodowego Cieśli, bezrobocie w
ich branży stale wzrasta i pomimo
sezonu obejmuje obecnie przeszło
50 proc.

Przyczyną wzrostu bezrobocia,
jak stwierdził związek, jest zatru-
dnianie przy budowie domków
drewnianych na peryferjach mia-
sta przyjezdnych cieśli, którzy po-
siadając na wsi gosparstwa rolne,
pracują tu „na sól i cukier”,
W związku z tem Chrześcijań-

ski Związek Zawodowy  Cieśli
opracowuje obecnie obszerny me-
morjał, z którym zwróci się do
odpowiednich władz z prośbą o
uregulowanie tej sprawy.

W. najbliższych dniach również
w tejże sprawie odbędzie się wal-
ne zcbranie ogółu cieśli,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— „Silne liczebnie” sanacyjne

związki zawodowe. Sanacja rzuci-
ła się gwałtownie do organizacji
związków zawodowych pracowni-
ków i robotników kolejowych. W
tym celu w r. ub. powstał związek
C. Z. K, który na terenie Wilna
posiada... 6 członków. Obecnie
zorganizowano w Wilnie nowy
związek zawodowy maszynistów
kolejowych z p. Krawczukiem na
czele. W skład nowego związku
wchodzi... 4 członków, którzy
tworzą zarząd związku.

— Ukonstytuowanie się zarzą-
du Zw. Pracowników Biurowych,
Handiowych i Przemysłowych,
Wybrany na dorocznem walnem
zgromadzeniu członków Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Pracowników Handlowych, Biuro-
wych i Przemysłowych, nowy za-
rząd ukonstytuował się następu-
jąco: prezes — Stefan Woliński,
wiceprezes — Kazimierz Rachim-
bach, sekretarz — Bolesław Woj-
tuszewski i skarbnik — Stefan
Korczyński.

Skład komisji rewizyjnej sta-
nowiąó Jan Mozel-Mozelewski —
przewodniczący, Jan Bujko — za-
stępca przewodniczącego, Jan Jó-
zefowicz — sekretarz, Kazimierz
Rachwan-Paszkiewicz i Stanisław
Eigierd — członkowie.

Teatr I muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z, A. S. P.
— Premjera w Teatrze Letnim. Dziś

o godz. 8 m. 15 po raz pierwszy pełna
humoru i pogodnego nastroju farsa Ar-
nolda i Bacha „Pod zarządem przymuso-
wym', W sztuce tej da się poznać pu-
bliczności, chwilowo bawiący w Wilnie b.
dyrektor Teatrów Lwowskich p. Ludwik
Czarnowski. Pozatem udział biorą pp.
Grelichowska, Kamińska, Marecka, Szur-
szewska, Zastrzeżyńska, Zielińska, Zelwe-
rowiczówna, Budzyński, Domański, Gliń-
ski, Loedl, Wasilewski, Janiszewski i in.
„Pod zarządem przymusowym” reżysero-
wał p. Czarnowski.

Jutro i dni następnych „Pod zarzą-
dem przymusowym”.
—Teatr Lutnia dziś nieczynny z po-

wodu próby generalnej.
— „Azei“ — premjera w Lutni. Go-

ścinne występy Jozeia Winawera. Jutro
odbędzie się premjera fenomenalnej sztu-
ki A. Tołstoja iP, Szczegolewa „Azef”,
osnuta na tle głośnej afery szpiegowskiej
z czasów przedwojennych. W roli „Aze-
fa" wystąpi artysta Teatrów Łódzkich,
Józef Winawer. Pozatem w „Azelie“ wy-
stąpi po raz pierwszy p. Jan Bonecki,
reżyser i znakomity artysta Teatrów
Warszawsłfich, grający jedną z czoło-
wych ról.

— Popołudniówka niedzielna w Te-
atrze Letnim. W niedzielę o godz. 4-ej
p. wesoła farsa Hennequin'a „Florette et

Patapon”, po cenach popołudniowych.
 

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 29 lipca,

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
francuska (płyty). 15.35: Kom. met. 15.40:
uzyka wesoła. 16.30: Kom. L. O. P. P.

16.40: Polskie bezrobocie we Francji —
odcz. 17.00: Koncert.. 18.00: „O miłości
i małżeństwie w dawnych wiekach”,
odcz. 18.20: Muzyka legka. 19.15: Z pra-
sy litewskiej. 19.35: Frasowy dziennik
radjowy. 19.45: Przegląd prasy rolniczej.
20.00: Koncert symf. 20.40: „Co się dzieje
na zachodzie w dziedzinie muzyki”, felj.
22.40: Wiad. sport. 22.50: Muz. tan.

nym wehikułem zdołali przebrnąć
znakomity „objazd”, Szoferzy na
si, naród bywały, pocieszają, że
droga teraz do Narocza będzie
„łajna”.

Rzeczywiście, do Kobylnika je-
dziemy szparko tak zwaną niemie
cką szosą, pamiętającą czasy wiel-
kiej wojny.

Przed Kobylnikiem na lewo,
pośród mogił niemieckich żołnie-
rzy stoi ponuro masywny pomnik
z polnych kamieni,

Na wierzchu pomnika przycza-
ił się czarny orzeł niemiecki. Na
chwilkę ogarniają nas wspomnie-
nia z czasów grozy wojennej...

Jedźmy dalej! Niech zmarli śpią
spokojnie w tej dziwnej krainie la-
sów i wód.

Od Michaliszek, kraj robi się,
jakby coraz dzikszy, mniej zalu-
dniony. Auto jest tu widoczie rzad
kością. Konie na widok maszyny
pędzą, jak oszalałe i parokrotnie,
pomimo starań szoferów, furman-
ki chłopskie w pełnym galopie
skręcały z szosy do lasu, wytrzą-
chając na trawę swych gospodarzy
Wjazd do Kobylnika i same miaste
czko zaimponowały nam. Szosa
gładziutka, miasteczko po niedaw
nym pożarze w 90 proc. murowa-
ne. Plac rynkowy duży, brukowa-
ny i posiada też pośrodku trady-
cyjną kałużę: A jakże. Widocznie

Romantyczna tragedja na Górze
Trzykrzyskiej.

Góry Trzykrzyskie stały się
dnia wczorajszego widownią krwa-
wego dramatu na tle romantycz-
nem.

O godzinie 5 min. 25 nad ranem
ćwiczący się w pobliżu swych ko-
szar żołnierze poslyszeli nagle
kilka strzałów  rewolwerowych,
poczem do uszu ich dotarł krzyk
kobiety, wołającej o pomoc.

Kilku żołnierzy natychmiast
udało się w kierunku, skąd posły-
szeli strzały i krzyk kobiety i
wikrótce natknęli się na leżącą w
kałuży krwi, twarzą zwróconą do
ziemi, kobietę, która zdradzała
oznaki życia. Na pagórku, w od-
ległości 10 metrów, leżał na zie-
mi, w kałuży krwi, młody, nie-
znany mężczyzna, z roztrzaskaną
czaszką, ubrany w granatową ma-
rynarkę i jasne stalowego koloru
spodnie. Wi prawej ręce niezna-
rego mężczyzny był kurczowo ści-
śnięty rewolwer. Z ust jego jesz-
cze wyciekała struga krwi.

Wkrótce, po otrzymaniu alar-
mującej wiadomości, na miejsce
wypadku przybyli przedstawiciele
władz śledczych oraz zaalarmo-

wane przez policję Pogotowie Ra-
tunkowe.

Lekarz Pogotowia stwierdził,
iż kobieta, sądząc z pozycji, w
jakiej ją znaleziono, postrzelona
została w czasie ucieczki. Kula
trafiła ją w udo i ugrzęzła dość
głęboko. Rana ta nie przedstawia
jednak bezpośredniego niebezpie-
czeństwa dla jej życia. Po dopro-
wadzeniu jej do przytomności,
którą straciła naskutek upływu
krwi i strachu, wymieniła swe
nazwisko, lecz miejsca swego za-
mieszkania nie podała. Składania
dalszych zeznań również odmó-
wiła. Po nałożeniu prowizorycz-
nego opatrunku ranną przewie-
ziono do szpitala Żydowskiego.

Ze znalezionych przy samo-
bójcy dokumentów wyjaśniło się,
że jest to niejaki Aloizy Balzuk,
student uniwersytetu warszaw-
skiego, stale zamieszkały w War-
szawie, przy ulicy Siennej 74. Są-
dząc z meldunków na jego pa-
szporcie, mieszkał on latem w
Druskienikach, zaś ostatnio prze-
bywał w Wilnie.

Piormm w Domu Ludowym na  Sołtaniszkach.
W dniu 26 bież. mies. podczas

szalejącej nad Wilnem burzy pio-
run uderzył w przewody elektrycz-
ne, łączące dom Ludowy przy
kościele Niepokalanego Poczęcia
N. M, P. na Soltaniszkach (Lipo-

wa 18) z siecią uliczną.
Wskutek uderzenia piorunu

w domu Ludowym  popękały
wszystkie żarówki zaś w głównej
sali została wypalona przez pada-
jące przewody podłoga.

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Poważna kradzież przy ul.
Oiiarnej. W dniu 27 b. m. w cza-
sie nieobecności domowników nie-
znani sprawcy zapomocą dobra-
nego klucza lub wytrychu dostali
się do mieszkania Rozwadowskiej
Łucji, skąd na szkodę jej, Eugen-
jusza Bodziewicza i Zabłockiej
Marji (ul. Ofiarna 4) skradli futro
damskie, kołnierze futrzane, biżu-
terję, bieliznę oraz rewolwer,
łącznej wartości 13.000 złotych.
— Włamanie do ma: kopyt

szewskich. W dniu 27b. m. Wi-
toszko Józef (Zwierzyniecka 16),
złamawszy zamek przy wejściu do
fabryki kopyt szewskich, mie-
szczącej się w domu Nr. 16 przy
ul. Zwierzynieckiej, dostał się do
wnętrza fabryki i skradł linę że-
lazną, trzy klucze francuskie, 10
kluczy zwykłych oraz 100 par
kopyt szewskich, łącznej wartości
200 zł. Złodzieja zatrzymano. W
czasie rewizji znaleziono u niego
część skradzionych rzeczy, które
zwrócono właścicielom.
ASKSLI TAKT ROCZD KK OCZY

Sobota dn. 30 lipca 1932 r.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
organowa (płyty). 15.35: Kom. met. 15.40:
Audycja dla dzieci. 16.05: Polscy wirtuo-
zi (płyty). 16.40: „Chaos chiński” odczyt.
17.00: Koncert. 18.00: „,, cy wyznawcy
Mahometa* odcz. wygł. dr. Charkiewicz.
18.20: Reportaż „Na zamku królewskim”.
18.45: Koncert życzeń (płyty). 19.15: Ty-
godnik litewski. 19.45: „Ciotka Albinowa
mówi'* 20.00: Koncert. 20.50: Na widno-
kręgu. 22.05: Koncert Chopinowski. 22.40:
Wiad. sport. 22,50: Muz. tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Bezrobocie we Francji.

Jak wygląda bezrobocie w Polsce,
o tem, niestety, wiemy wszyscy dosko-
nale. Lecz nietylko w kraju masa rąk
roboczych daremnie szuka pracy. Oto we
Francji, która po wojnie zatrudniała ty-
siące robotników polskich, też daje się
we znaki klęska bezrobocia. O tych
rzeczach opowie dziś o godz. 16.40 p. An-
toni Bohdziewicz w odczycie, transmito-
wanym na wszystkie stacje.
Jak to in illo tempore się kochano.
O miłości i małżeństwie w dawnych

wiekach będzie mówił dzisiaj o godz.
18-ej dr. J. Skoczek ze Lwowa, kreśląc
linję ewolucji, jaka odbyła się w dziedzi-
nie matrymonjalnej.

Koncert symfoniczny.

Na piątkowym koncercie symfonicz-
nym, który o godz. 20-ej nadany zostanie
z Warszawy, usłyszymy cenionego pia-
nistę p. Egona Petri, który wykona Kon-
zertstiick Webera oraz Fantazję op. 15
Schuberta w przeróbce Liszta na forte-
pian z towarzyszeniem orkiestry, którą
dyrygować będzie Grzegorz Fitelberg.

na wypadek przyszłego pożaru.
Sławi się jeszcze Kobylnik, jako
stacja krańcowa wązkotorówki,
wybudowanej za czasów niemie-
ckiej okupacji, Łyntupy — Kobyl-
nik,

Po krótkim postoju, dla wycią-
śnięcia zmiętoszonych w autobu-
sie członków, ruszamy dalej.

Do Narocza, mówią bywalcy,
ręką sięgnąć. Po pewnym czasie,
a czas już późny, bo jedziemy 7-ą
godzinę, rozlega się roztrzęsiony
krzyk stłamszonych w aucie pasa-
żerów — Narocz!

Pośród przybrzeżnych pagór-
ków, z za krzaków i sosen błyska
olbrzymia tafla wody. Jedziemy
wkrótce samym brzegiem. Od wsi
rybackiej Kupy do schroniska do-
brych 14 klm. Trzeba okrążyć 1/3
część jeziora, żeby dotrzeć do celu
wycieczki. Długie kwadranse ja-
zdy siedzimy nieruchomo wpatrze-
ni w ten bezmiar wód. Mewy mor-
skie i czajki kwilą gdzieś w górze.
Wkrótce już zachód słońca, wie-
czór wspaniały.

Wody jeziora biją małą, leniwą
falą o brzeg. Niedaleko przed
Schroniskiem przejeżdżamy wązki
przesmyk między jeziorem Mia-
dzioł i Naroczem. Na lewo wody
Miadzioła błękitne, prawie grana-
towe, na prawo, jak roztopione
srebro, ciężko kołysze się Narocz,
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CENY PRODUKTŹW.
Według danych statystycznych

urzędowych z dn. 16 lipca r. b. ce-
na chleba w Warszawie wynosiła
45 $r., w Lublinie 40, w Wilnie 44,
w Poznaniu 42, w Krakowie 45,
we Lwowie 47 gr. za kg. Cena mą-
ki pszennej wynosiła w Warszawie
59 gr., w Lublinie 47, w Wilnie 60,
w Poznaniu 56, w Krakowie 54, we
Lwowie 53 gr, Cena mleka wynosi-
ła w Warszawie 39 gr. za litr, w
Lublinie, Wilnie, Krakowie i Lwo-
wie po 25 gr., a w Poznaniu 20 gr.
za litr. Masło niesolone kosztowa*
ło w Warszawie 3.32, w Lublinie
3.40, w Wilnie 2.80, w Krakowie
2.80, w Poznaniu 3 zł., we Lwowie
2.40 zł. za kg. Jaja kosztowały w
Warszawie 10 gr. za sztukę, w Wil
nie i Krakowie po,8 gr., w Lublinie
i Poznaniu po 9 gr., a we Lwowie
7 gr. Mięso wołowe kosztowało w
Warszawie 1.82 za kg., w Lublinie
1.15, w Wilnie 1.20, w Poznaniu
1.60, w Krakowie 1.80, i we Lwo-
wie 1.20. Ziemniaki kosztowały w
Warszawie 9 gr. kg.,
12, w Wilnie i Poznaniu po 10 gr.,
w Krakowie 15 i we Lwowie 6 gr.
kg.

Skutki braku dozoru nad
dzieckiem.

W dniu wczorajszym przy uli-
cy Zawalnej Nr. 30 na skutek nie-
dozoru matki wpadł do dużego
kotła z zimną wodą 11 miesięcz-
ny Kossowski. Dziecko wydobyto
z wody jeszcze z oznakami życia
zaś zawezwane na miejsce wy-
padku pogotowie ratunkowe przy-
wróciło go do życia.

SĄD DORAŹNY W GŁĘBOKIEM.
Morderca posterunkowego ś. p. Andrzejewskiego

skazany został na śmierć.

Wczoraj, jak o tem donosiliś-
a gmachu sądu grodzkiego
w Głębokiem toczył się w trybie
doraźnym proces o zamordowanie
posterunkowego z  Parafjanowa
ś. p, Wilhelma Andrzejewskiego.

Szczegóły tego ohydnego mor-
du zamieściliśmy we wczorajszym
numerze, a wobec tego dziś ogra-
niczamy się do podania зргамо-
zdania z przebiegu rozprawy.

Do Głębokiego zjechał z Wilna
komplet sądu doraźnego w skła-
dzie pp. sędziów Józefa Zaniew-
skiego (przewodniczący), Cz. Sien-
kiewicza i K. Bobrowskiego, z se-
kretarzem p. L. Grzymkowskim.

Pod silną strażą policyjną spro-
wadzono z aresztu osk. Konstan-
tego Kwiecińskiego. Jako jego
obrońca z urzędu występował
adw. miejscowy p. Frucht.

Z ramienia urzędu prokurator-
skiego oskarżał podprokurator p.
S. Odyniec.

Po załatwieniu formalności
wstępnych, przewodniczący zwró-
cił się do oskarżonego z zapyta-
niem, czy przyznaje się do tego,
że w dniu 6 lipca b. r. wraz ze
swym bratem Stanisławem Kwie-
cińskim, będąc zaskoczeni w lesie
przez posterunkowego Andrzejew-
skiego, rzucih się na niego i wspól-
nemi siłami przez rozbicie siekierą
głowy oraz przerżnięcie gardła po-
zbawili go życia?

Osk. Kwieciński, aczkolwiek
w czasie śledztwa przyznał się do
winy, dziś oświadczył, iż w zbro-
dni żadnego udziału nie brał, Mor-
du dokonał jego brat Stanisław
Kwieciński.

Kiedy później dowiedział się
o spełnionym czynie, postanowił
wraz z bratem zbiec na teren bol-
szewji, obawiając się, iż będzie
pociągnięty do odpowiedzialności
za inne czyny przestępcze.

Wobec nieprzyznania się oskar- -
żonego do winy, sąd postanowił
przeprowadzić przewód.

Przed sądem przewinął się cały
szereg świadków, których zezna-
nia kompromitują bezpośrednio
lub pośrednio oskarżonego.

Po zamknięciu śledztwa zabrał
głos rzecznik oskarżenia, podpro-
kurator Odyniec, który w kon-
kluzji domagał się kary śmierci
dla oskarżonego.

Adw. Frucht
oskarżonego.

Po naradzie, sąd o godz. 2.40PP.
ogłosił wyrok, którego mocą uznał,
iż oskarżony Kwieciński dokonał
zarzucanej mu zbrodni zabójstwa
policjanta Andrzejewskiego i ska”
zał go na karę śmierci przez po-
wieszenie.

Obrońca skazanego telegraficz-
nie zwrócił się do P. Prezydenta
o złagodzenie kary. Kos.

popierał tezę

Slostrobójca z Mira przed sądem doraźnym
w Nowogródku

Skazany na karę śmierci.
NOWOGRÓDEK (Pat). W dn.

28 b. m. Sąd Okręgowy w Nowo-
grodku pod przewodnictwem pre-
zesa Muraszki rozpoznawał w try-
bie doraźnym sprawę mieszkańca
miasteczka Mira pow. stołpeckie-
go Jana Sakowicza, oskarżonego
o zabójstwo swej siostry Malwiny.

Przewód sądowy poparł całko-
wicie tezy aktu oskarżenia; oskar-
żony do winy przyznał się,

Sąd po naradzie wydał wyrok,
mocą którego Jan Sakowicz ska-
zany został na karę śmierci przez
powieszenie.

Obrona złożyła do p. Prezyden-

Kontrast jest przepyszny. Dobija-
my wreszcie o zmierzchu-do Schro
niska,

Niecałe 130 klm. w 8 godzin.
UŁ, ciężko! W Schrornisku rwetes
i gwałt. Bawi tam wycieczka gi-
mnazjum żydowskiego z Wilna. Je-
żeli nie wyjadą, z noclegiem bę-
Że amo

e zdaje się, że wyjadą.
Szoferzy nasi dobijają targu.
„Narazie pochłaniamy łapczy-

wie smaczną kolację, trochę senni
wychodzimy na brzeg. Schronisko
otoczone jest borem prawdziwym.
Wysokie sosny szumią poważnie.
Na niebo wytoczył się księżyc. Je-
$o promienie działają na wody je-
ziora. Zaczyna się jakby przypływ.
Fala idzie coraz większa, grzywia-
sta. W! konarach sosen szumi już
wiatr.

„. Tak, tak, mówi mój towa-
rzysz. Dziwny to kraj i to jezioro,
Pokażę jutro panu rośliny i zioła
nieznane. Miejsca walk zażartych
z niedawnej wojny i takie widoki,
że oczu pan nie oderwie... O tej
porze, panoczku, kończy się pano-
wanie człowieka, a królują teraz
leśne bóstwa i zwierz. Giętki za-
skroniec sunie śmiało pośród ziół
aromatycznych i płowy wilk,
wsparłszy łapy w piasek wybrzeża
ciekawie patrzy na odblask mie-
siąca..,

ta Rzeczypospolitej prošbę o ulas-
kawienie skazańca.

 ŁUTALIERIE"LED ZNY”TRCYUTESKA 1

Nieszczęśliwy wypadek
przy ulicy Kopanica.
W dniu wczorajszym silny

wiatr poprzedzający burzę zerwał
duży kawałek gzymsu z domu
Nr. 5 przy ulicy Kopanica.

Odłamkami spadającego gzym-
su zostali poważnie ranni dwaj
przechodnie. Jednego z nich w
stanie poważnym przewieziono
karetką pogotowia ratunkowego
do szpitala żydowskiego.

 

PAABOCA 20 STEROIDY i a WEEK DYRZYKTEWCZCZKEZOKOKKĆ,

Usnąłem ukołysany miarowym
szumem fal i rozhoworem sosen,

Po przeżytych wrażeniach dnia
wróciłem wkrólestwie snów do
swych współtowarzyszy wyciecz*
ki. Śniło mi się, że siedzę na brze-
gu tajemniczego jeziora Czad,
gdzie króluje przemądry słoń Jum-
bo i opasły krokodyl wygrzewa się
na złotym piachu wybrzeża. Spo-
strzegłem tam przemiłego inż,
Golca, który karmił bananem
figlarnego radcę Koziołka i rozwią
zywał ormiańskie zagadki pani
Gieni. Brodaty inspektor Pińcza
częstował mię jajecznicą z koko-
sów i świetnem winem palmowem.
Urocza zaś pani Jadzia plotła
skromnie fartuszek z liścifigo-
wych. Jeden tylko kolega Zagu-
mowski, kpił sobie z potwornych
szczęk Krokodyla i pływał, jak
delfin, jak sam Josek Szwimmer,
bronzowy atleta z Wołokumpji,
Nagrodą mu za to był śpiew syreni

pięknej panny Meri z kajaczkiem,
uroczej rusałki naszej. Jeden tylko
dyr. Garański, jak święty ptak
ibis, stał na jednej nodze w oddali
i patrzał melancholijnie na wody
jeziora.

„. Takim był sen nad Naro-
czem...

B. Micz.
® ź # So

 

w Lublinie

            



Z KRAJU.
Zlot S. M. P.

W dniu 24 b. m. w Brasławiu
odbył się zlot rejonowy Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej z pa-
rafji brasławskiej i okolicznych
paralij.

Rano w kościele parafjalnym
odbyło się uroczyste nabożeń-
stwo, celebrowane przez ks. Ol-

szewskiego. Podniosłe kazanie wy-
głosił ks. Maciejowski z Wilna.

Po Mszy świętej młodzież, bio- kańcy  Brasławia. Święto mło- now, Bohdanowicz, Kleber, Balul, kreślić swoją wysoką wartość artykule stwierdza się, że we dukcji traktorów i samochodów

rąca udział w zlocie, przedefilo- dzieży było również świętem Olszewski, Aramowicz. Zabrakło sportową. wszystkich gałęziach przemysłu stale wykazuje upadek. W maju i

wała przez główne ulice miasta starszego społeczeństwa, przeto tych, którzy w największej impre- Kierownictwo raidu, które spo” w ZSSR. daje się zauważyć w czerwcu wyprodukowano o wiele-

i udała się na obrady zlotu, pod-

w Brasławiu.
S. M. P.
W godzinach popołudniowych

na boisku sportowem odbyła się
uroczysta akademja ku czci Stani-
sława Moniuszki, zorganizowana
przez miejscowe S. M. P.

Zlot zakończyły gry i zabawy
na boisku sportowem.

W. zlocie wzięli udział przed-
stawiciele władz i wszyscy miesz-

nic dziwnego, że w dniu tym całe

DZIENNIK WILEŃSKI

SPO RT.
Wyniki rajdu motocyklowego,

Sąd swój wydała już komisja
międzyklubowego  raidu  moto-
cyklowego, który odbył się ubie-
głej niedzieli na trasie Wilno —
Lida — Wilno.

Raid ten odbył się w doskona-
łych warunkach atmosferycznych,
gromadząc na starcie 11 zawodni-
ków, wśród których zabrakło jed-
nak takich kierowców jak Pimo-

zie motocyklowej, w raidzie „Dz.

W kategorji 350 cmtr. na F. N.
zwyciężył brawurowo jeżdżący
Hermanowicz, który we wszyst-
kich uczęstniczy z powodzeniem
raidach.
W kategorji 500 cmtr. wygrał

na Harleyu Sadowski, którego nie-
mal zawsze prześladował pech, a
teraz Sadowskiemu udało się na-
reszcie uniknąć przeszkody i pod-

czywało w fachowych rękach p.

«Prawda» moskiewska obawia się
o los piatiletki.

Moskwa. (Centropress). Cen-
tralny organ partji komunistycznej
„Prawda“ zamiešcil w tych dniach
artykuł wstępny, w ktėrym wzy-
wa się ludność sowiecką do wytę-
żenia wszystkich sił, aby piatiletka
została uskuteczniona. Chociaż
tytuł artykułu brzmi nadzwyczaj
wojowniczo, to treść jego i ma-
terjał w nim zawarty jest przyzna-
niem wielkiego upadku tempa pra-
cy co może zagrażać piatiletce, W

ostatnim czasie kryzys.

tylko 121 tys. ton. Przemysł węglo-
wy — przyznaje organ partji ko*
munistycznej — może cały nasz
przemysł wtrącić w katastrofal-
ne położenie.

Dalej pismo przyznaje: „Obni-
żona została produkcja żelaza a w
ciągu ostatnich pięciu miesięcy
okazuje się, że produkcja stali jest
daleko poza produkcją żelaza”.
W przemyśle somochodowo-

traktorowym linja krzywa pro-

mniej maszyn.

3

czas których p. Rusiecki z Wilna miasto przybrało odświętną szatę. Wil” odnieśli zwycięstwa, albo mec. Lutyńskiego, p. wicekoman- „Przemysł węglowy — pisze Przemysł drzewny w ostatnich a

wygłosił referat o działalności których prześladował częściowo dora Kureca i p. inż. Janowicza „Prawda* — w ostatnim czasie sy: pięciu miesiącach wykazywał naj-
« pech. było bez zarzutu. stematycznie zmniejsza swą inten- mniejszy przyrost ze wszystkich

Samolot sowiecki nad Radoszkowiczami. Jedenastu zawodników, jak na W raidzie tym wszyscy pierwsi sywność pracy. W styczniu pro- gałęzi. Nie był w stanie przygoto-
letni okres, uważać należy za ilość zwycięscy są członkami Wil. Tow. dukcja węgla wynosiła 141,5 tysię- wać do uspławnienia wszystkich

Z Radoszkowicz donoszą, iż miasteczkiem, poczem zakręcił w dość dużą i mimo braku silniejszej Cykl. i Motocyklistów, co wyraź- cy ton, podczas gdy w czerwcu już drzew, zwiezionych z lasów do

dniu wczorajszym w godzinach kierunku granicy sowieckiej i konkurencji raid cieszył się dużem nie mėwi nam о ruchliwošci orga- |E057775575——5—53—55572 rzek, a splawionego drzewa nie !

porannych nad miasteczkiem uka- znikł na horyzoncie. powodzeniem i na szosie wywiąza- nizacyjnej tego klubu i o wartości JULJA NA SCENIE — ROMEO NA było można wyłożyć na brzeg. ‹

zał się jakiś obcy samolot z ozna- Nasza placówka graniczna wy- ła się zażarta rywalizacja. W sportowej członków, którzy naj- DACHU. „Prawda“ pisze dalej dosłow-| *

kami sowieckiej floty napowietrz- stosowała w związku z tem pro- pierwszym rzędzie omijano niewi- liczniej obstawiają zawsze wszyst- Zabawny incydent w teatrze niemieckim. nie: „Niedbalstwo przy realizacji | ©

nej. Wrogi samolot przeleciał nad test do władz sowieckich. docznych wrogów, przeciwników, kie imprezy motocyklowe, przo- W, jednym z miast południa Niemiec planu przemysłowego przez ludo-| *

nieprzyjaciół gum motocyklowych  dując wśród istniejących trzech zz A ez zabawny dni wy komisarjat lekkiego przemysłu

Recepta zdradziła. kół. a jednak A na zo. tej gałęzi spor pisano. RO W SYREN > makotieao zwolnienie tempa i
szosie ćwieków jest trudno zauwa-  towej, która wyraźnie rozwija się Po spaleniu się starego teatru wznie. pracy w całym przemyśle, związko

BRZEŚĆ n/Bugiem. (Pat). Kil- Mikołaja!' Słowa- te — zeznał żyć i nieraz zrozpaczony motocy- u nas z każdym sezonem. siono tam nowy Smack. którego plany wym. Ani przemysł idos, ani ł

ka dni temu podaliśmy wiadomość morderca — utkwiły w jego pa-  klista musi kleić, pompować i nad- Za kilka tygodni będziemy ARO: nowocześnie nastrojony obuwniczy, ani żywnościowy nie |

o tajemniczem zabójstwie Mikoła-  mięci i popchnęły go do dokonania rabiać utracone minuty. W rai- znówmieli jakąś ciekawą imprezę Cisek był S nas ele mei odų spelniają naležycie swego planu“. :

ja Wołczyka, którego zwłoki zna- zbrodni. Krytycznego dnia obaj z dach zawsze znajdzie się kilku pe” motocyklową, szkoda jest jednak, wadę: zawierał istny labirynt korytarzów 3 Jaka jest tego przyczyna? Zda- =

leziono w Brześciu, w rowie przy morderca i jego ofiara — udali się, chowców, którzy już zaraz*na Po- że władze bezpieczeństwa z nie- i schodów, tak, że niewtajemniczonemu niem „Prawdy” największym bra-

ul. Fortecznej. W świetle docho- jak zawsze, na nocleg do stodoły.  narskiej górze mają defekt, ale sil. wiadomych bliżej przyczyn zabro- procza było odrazu trafi, kiem w sowieckiem życiu gospo- | 2

dzeń prokuratorskich, okoliczności TamAleksander chwycił stojące na wola i ambicja sportowa każe  niły naszym motocyklistom rozpo- Właśnie zapowiedziano _ premjerę darczem jest słaby wzrost wydaj-

zbrodni przedstawiają się następu- przy ścianie widły i trzonkiem za” im ukończyćbieg, zreperować mo- czynać i kończyć swe raidy w „Romea i Julji". W roli Romea wystąpić  Ności pracy, я а

jąco: "dai Mikołajowi kilka ciosów, tocykl i pędzić dalej, | śródmieściu. Przecież we wszyst młał gožcinoją, piekay saaid W związku z niedoborami i“ |

Wołczyk Mikołaj  nocował miażdżąc mu czaszkę, poczem ude Po obliczeniu „właśnie wszyst- kich miastach świata, w miastach „4 scenę. Za chwilę os ze miał, przejawami kryzysu w przemyśle| |

rzył go ostrzem wideł w okolicę kich defektów, opóźnień i przyśpie 0 daleko większym ruchu ulicz- słynna balkonowa scena. ZSSR. daje się zauważyć również
zwykle w czasie pobytu w Szali-
czach w stodole swego stryjeczne-
go brata Wołczyka Aleksandra.
To też gdy zginął, powstało podej-
rzenie, że zamordował go Aleksan
der. Zatrzymany, Aleksander Woł
czyk przyznał się do popełnienia
zbrodni i podał następujące szcze-
góły: Kilka dni przed zabójstwem,
w czasie święta prawosławnego
Piotra i Pawła do zabójcy przybył
w odwiedziny ojciec jego Jan, za-
mieszkały w Brześciu. W czasie
rozmowy z ojcem Aleksander Woł
czyk poruszył sprawę niepodzielo-
nej dotychczas ziemi i domagał się
wydzielenia 4 dziesięcin, tem bar-
dziej, że wszystkie siostry otrzy-
mały już swą część jako posag. Oj-
ciec stanowczo odmówił, a w koń-
cu, rozzłoszczony, krzyknął:
„Chcesz majątku i ziemi, to zabij

czoła, Głowę trupa owinął w wo-

rek i odwiózł zwłoki wozem do
Brześcia. Po przybyciu do Brze-
ścia wywołał z mieszkania swego
ojca i obaj zawieźli zwłoki na uli-
cę Forteczną, gdzie wrzucili je do
rowu. Przed wrzuceniem zwłgjk do
rowu ojciec mordercy szczegóło-

wo przeszukał kieszenie zabitego
i znalazłszy dokumenty osobiste
oddał je synowi. Przeoczono
wszakże receptę, która pozostała
w kieszeni i stała się nicią prze-
wodnią do ustalenia tożsamości

zabitego i wykrycia sprawców, Po
porzuceniu trupa ojciec wrócił do
mieszkania, syn zaś odjechał do
domu do Szalicz. Zabójcę osadzo-
no w.więzieniu. Ojciec zabójcy
zbiegł w niewiadomym kierunku.

—

 

szeń zebrana komisja w składzie:
pp. inż. Janowicza, inż. Stelmasie-
wicza, wicekomandora Kureca,
Felitana i Rybaka przyznała pierw
sze miejsce w kategorji 250 cmt.
Ignatowiczowi, który zwyciężył na
D. K. W

nym niż w Wilnie odbywają się
liczne, cieszące się ogromnem
zainteresowaniem przechodniów
przepiękne, emocjonujące raidy, a
nawet wyścigi i motocyklowe i sa-
mochodowe.

 

Zasadnicze rozporządzenie o paszportach
zagranicznych.

Ukazały się ostatnio rozporzą-
dzenia o paszportach zagranicz-
nych, które zastąpią wszystkie o-
bowiązujące dotychczas przepisy,
rozproszone po rozmaitych publi-
kacjach urzędowych.

Stosownie do tych rozporzą-

dzeń, paszport zagraniczny wydaje

ta powiatowa władza administra-
cyjna, na terenie której zamiesz-
kuje starający się o paszport.

 

jazd; osobom, mającym odbyć ka-
rę pozbawienia wolności.

Do paszportu w wypadku od-
bywania wspólnej podróży mogą
być dopisani: żona w paszporcie
męża, oraz młodzież do lat 16-tu
w paszporcie ojca, matki, opieku-
na lub pełnoletniego brata, czy
siostry.

Paszporty mogą być wystawia-
ne najwyżej na trzy lata i w okre-

 

Inspicjent dzwoni już dwa razy. Kur-
tyna poszła w górę.

Romeo wybiegł ze swej garderoby,
poprawiając na głowie perukę z lnianych
loków. Przed nim rozciągały się koryta-
rze i schody, wiodące na scenę.

Ba! Ale którędy tu iść? Naprawc
czy nalewo? Instynkt podszepnął mu, że
na prawo. Ale instynkt też się niekiedy
myli. Schody wydłużały się w nieskoń-
czoność, a sceny nie było jakoś widać.

Dzwonek inspicjenta dochodził gdzieś
z oddali.

Pot zrosił czoło Romea. Tam Julja z
pewnością, mówi już zaklęcia. Już mówi
pewnie „Weź mnie całą..." O Juljo! Ro-
meo męczy się na schodach i nie może do
ciebie trafić...

Ale, oto wreszcie jakieś drzwi. Chwy-
ta za klamkę, otwiera i... nad głową wi-
dzi księżyc i gwiazdy.

Ale nie te z lampek elektrycznych
tylko prawdziwy księżyc i autentyczne
gwiazdy.

Romeo dostał się na dach teatru.
Chciał się cofnąć, ale nagły wiatr za-

trzaskuje za nim żelazne drzwi. O wyj-
ściu nie było mowy.

I stało się tak po raz pierwszy, że

spotęgowanie się kryzysu w re-
kwizycjach zbożowych. Niektóre
sowieckie i kolektywne gospodar-
stwa oddają znacznie mniej zboża,
aniżeli w roku ubiegłym a w nie-
jednym wypadku oddają zaledwie
jedną dziesiątą tego, co oddawały
w roku ubiegłym. Wszędzie człon-
kowie kolektywów i kolektywy ja-
ko takie chcą ukryć zboże dla
własnych potrzeb lub sprzedać
zapasy na targach kołchozniczych
i w bazarach, by za uzyskane pie-
niądze zakupić towary tekstylne i
inne.
ROCCO TŁO. TSSVISOn

‚ АЙ jet
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y4 oKS || kaci R i©aa Starający się o paszport powi- sie swej ważności upoważniają do  Śdy Julja czekała na balkonie, Romeo

m ie ala sedi ks, ANРОН ае OR Ra onie ać GIEŁDA. T
i ° ° : ° owo yw M KI + nicyi awania się za granicę do  stawieni traż i djęł: dach WARSZAWA (Pat. х

Tajemniczy trup podrzucony przez ilisaków sowieckich. dowód zamieszkania w miejsco- kraju wskazanego w paszporcie. gs 2 3002 ośriowę niee FA wami 2 28. VII. 1932 r. ‹
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REFUS KING. 50) Śmierć wydawała się nieunikniona. — A — rzekł opanowując wstrząśnienie. — To Wszyscy goście pobiegli do ognia. Nawet twój są-
Jones.
— Sprobój mnie zabić.
— Zabiję. Za dużo już wyszperałeś. Jesteś naj-

doskonalszym znanym mi przykładem — (a długo ży-
jęi dużo widziałem) — znanej prawdy, że odrobina
wiedzy jest niebezpieczną rzeczą. Ale nie zoba-
czysz mnie przed śmiercią i nigdy nie dowiesz się
kto ja jestem.

—Jesteś strasznie pewny, że to — ja umrę.
, — Zupełnie pewny. Nie myśl, że nie rozumiem,

w jakim celu wdałeś się ze mną w pogawędkę.
Chcesz zyskać na czasie, dopóki straże nie wrócą na
swoje miejsca, Och, ty głupi!

ty tam jesteś? siad,
— Tak — odpowiedział cichy głos.
Cichy, bardzo cichy głos, cienki i jedwabisty.
—Jesteś Micah Thrumm?
— Jestem Micah Thrumm.
— Chyba wiesz — rzekł Barry tak wyzywająco

jak tyłko mógł — że mam cię w potrzasku. Jestem
uzbrojony w rewolwer.
— Widziałem, ale ja mam taki sam.

; Barry zastanowił się nad sytuacją. Wiedział, że
żaden pocisk rewolwerowy nie przebiłby grubego
blatu biurka, a jeżeliby nawet przebił, to straciłby
m: szybkość i szkodliwość.

eżeli mi się nie poddasz, to zawołam straże z — Wcale nie myślałem o z i ie i
korytarza i zastrzelą cię. x wiem, że jesteś szitańckło adzy" wow
Ms zaśmiał się cicho. — Jestem, drogi chłopcze.
—W korytarzu ni 2 ży — — i в>z niema żadnych straży rzekł. sieks Ale pomimo to zobaczymy dopiero, kto zwy-|

— Nie. Możesz mi wierzyć. Nie przyszedłbym — O, tak. I moją twarz zobaczysz!
tu, śdyby były. | ‚ Barry wycelował do przeciwległej ściany i po-
— Co się zniemi stało? ciągnął za cyngiel. Wiedział, że pocisk spłaszczy się
— Poszły gasić ogień. nieszkodliwie o metal. Gdy umilkło echo wystrzału
— Ogień? ` Micah Thrumm zachichotał cichutko. 3
— Tak. Mały pożar. Podłożyłem ogień, żeby

móc wpaść tu niepostrzeżenie i zdążyć cię zabić, (C. d. n.)

Barry siedział z pochyloną nisko głową, z okiem

przyłożonem do szkła powiększająceśo, z ręką

wspartą lekko o blat biurka, z nogami pod niem.

Zerwanie się z krzesła, odwrócenie wtył i starcie

pierś w pierś z figurą przyczajoną za jego plecami

wymagałoby pełnej sekundy czasu.

Jakikolwiek manewr musiał być błyskawiczny,

tak błyskawiczny, żeby podniesiona ręka mordercy

nie zdążyła uderzyć. Niewidzialny, jeżeli się czego

spodziewał, to skoku wzwyż ze zwrotem wtył. Wo-
bec tego Barry zrobił coś wręcz przeciwnego, a mia
nowicie rzucił się szybko wbok, upadł płasko na po-
dłogę, dał nurka pod biurko i wyciągnął z kieszeni
rewolwer. Poczem zerknął na kajutę i nie zobaczył
nikogo.

"Tak, kajuta była pusta, tylko na podłodze leżało
krzesło, przewrócone przez niego samego. Zwymy-
ślał siebie od skończonych głupców i zawyrokował,
że padł ofiarą halucynacji. Ale w takich warunkach
mogło się to zdarzyć każdemu. W kajucie nie było
nikogo. Nie mogło być nikogo, bo z kryjówki pod
biurkiem było widać całą podłogę. :

Nagle usłyszał szmer.
Szmer prawie niedosłyszalny, zupełnie, jakby

coś poruszyło się na biurku, nad jego głową.

. °° В ° . 66

„Pieniądze albo zycie”.
Wyjął z kieszeni kopertę, w której schował ar-

Ikusz z „centką”, otartą ze szpikulca do papierów,

znajdującego się w kabinie radjotelegraficznej. Roz-

postarł papier pod sament światłem, wziął szkło po-

większające i pochylił się z niem nad „centką“.

I nagle poczuł że nie jest sam.

Że ktoś stoi tuż za jego plecami.

Barry, pochłonięty swojem odkryciem, zapo-

mniał zaryglować drzwi po wyjściu wuja i ktoś we-

miknął się prze nie cicho jak duch. Jakiś szósty

zmysł powiedział mu, że nikt inny, tylko Micah

Thrumm. Był tego tak pewny jak swojego własnego

istnienia. Poczuł również, że morderca patrzy na

niego ze szczególną złością i nienawiścią...

Nie rozległ się żaden dźwięk. Nic nie skrzy-

pnęło, nic zmąciło ciszy, pełnej szumu morza i ko-

łysania statku. Ani szmer oddechu, ani szelest kro-

ków. Pomimo to Barry był pewny, że ktoś wszedł.
Zrozumiał, że znajduje się w położeniu poprostu

beznadziejnem, gdyż najlżejszy nieostrożny ruch z

jego strony, a niewidzialny rzuci się na niego i prze-

bije nożem.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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